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PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO VIILLASBÔAS. 2º SECRETÁRIO, E DARIO CARDOSO, 3º SECRETÁRIO
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Plinio Pompeu.
Fernandes Tavora.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
José Americo.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Olavo Oliveira.
Camilo Mércio (38).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
38 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O
SR.
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
MENSAGEM N° 101, DE 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
I. No uso da faculdade que me confere o
artigo 87 da Constituição, veto o decreto do
Congresso
Nacional
que
melhora
a
situação
dos
capitães
remanescentes
do
antigo
Quadro
de
Contadores
do
Exército
e
que
Vossa
Excelência,
pela
Mensagem
n°
82,
de
20
do
corrente mês, houve por bem submeter à minha
sanção.
II. Atenta a providência que êle encerra
contra o sistema de formação dos quadros
militares, cuja pureza é preciso resguardar, sob
pena de comprometer-se a sua eficiência e de
abalar-se
a
confiança
que
no
rigor
dos
seus
preceitos
devem
depositar
todos os membros da coletividade militar.
É da lei que em situação de inatividade
o oficial não tem direito a acesso na
hierarquia,
salvo
o
caso
do
pessoal
efetivo
do
magistério
militar
da
lei
que
as
promoções
do
pessoal
militar
se
façam
gradual
e
sucessivamente,
mediante
requisitos
de
prestação
de
serviços
de
cursos,
de
interstícios
e
outros. A violação de tais critérios não
contribui,
certamente,
para
estimular
a
dedicação
profissional,
afervorar
o
respeito
pela
lei
e
seus
regulamentos,
exaltar o valor dos quadros. Nem colhe o
argumento
de
que
o
decreto
atinge
apenas oficiais da reserva e reformados,
pôsto
que
os
primeiros
podem
ser
convocados e todos afinal, se acham submetidos à
mesma disciplina geral.
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III.Não remedeia a providência em aprêço
nenhuma injustiça, que não houve em relação aos
que dela virão beneficiar-se. Com a criação dos
Quadros de Contadores, de Administração e de
Intedentes de Guerra, foi facultado aos oficiais das
Armas e do extinto Corpo de Intendentes de
Guerra o curso da respectiva Escola ao qual não
podiam concorrer oficiais de mais de 40 anos de
idade, nem menos de 10 anos de oficialato. Aliás,
a idade limite só foi exigida dos candidatos à
matrícula a partir de 1922, conforme se depreende
do art. 20 do Decreto n° 14.385, de 1 de outubro
de 1920, que estabelece: "a contar do concurso de
1922, os oficiais candidatos com mais de 40 anos
de idade da data fixada para o concurso, não
serão admitidos". Para o ano de 1921, primeiro de
funcionamento do Curso de Intendentes de
Guerra, não houve limitação de idade, mas apenas
de tempo de serviço como oficial, razão por que
diversos oficiais oriundos dos quadros das Armas,
com mais de 10 anos de oficialato fizeram o
referido curso que, aquêle ano, teve a duração de
12 meses.
Em 1922 alguns primeiros tenentes dos
quadros das Armas, que nêles ocupavam números
elevados, com poucas possibilidades de acesso,
portanto, requereram, em busca de promoção
imediata, transferência para o Quadro de
Contadores que lhes foi concedida, sendo os
mesmos, em seguida, promovidos nêsse quadro.
Ao procurarem tal benefício, não consideraram,
quiçá, as imposições do Decreto, de 1950 que
estabelecia as condições para a matrícula no
Curso de Intendentes de Guerra, com o qual, e só
com êle, poderiam galgar os postos superiores da
hierarquia militar. Desprezaram os que tinham
mais de 40 anos de idade e menos de 10 de oficial
o fato de que, no novo quadro, lhes
estava vedado o acesso na carreira. Seus
companheiros dos quadros das Armas foram
promovidos a capitão dois anos depois, mas
podiam, em compensação, acalentar a esperança
de novos acessos. Não é de admitir-se que
aleguem agora os primeiros a sua ignorância das
restrições do Decreto n° 14.385, de 1 de outubro
de 1920.
A invocação, à guisa de justificativa, do caso
do atual Coronel da reserva que, em 1933, ocupava
o n° 74 no Almanaque do Ministério da Guerra, não
procede, visto como:

a) matricula daquêle oficial, então capitão, no
Curso de Intendência, em 1933, foi autorizada sob o
fundamento de que, estando a Escola fechada desde
1927, não pudera êle gozar, em tempo, da faculdade
que lhe conceda aquêle decreto;
b) o oficial em questão, fazendo o curso da
Escola de Intendência, adquiriu o direito de concorrer
às promoções do seu quadro.
Ora, os capitães visados pelo Decreto
submetido à sanção não fizeram êsse curso, nem
passaram ao quadro de Intendentes de Guerra,
condições precípuas para que pudessem fazer jús a
acesso, tanto mais que no Quadro de Contadores,
como se viu anteriormente, o limite da escala
hierárquica era o pôsto de capitão.
IV. Ao contrário, a injustiça será consumada, se
fôr pôsto em vigor o decreto em exame, não só porque
serão promovidos a coronel, de um salto, capitães sem
os necessários serviços, provas e requisitos legais e
regulamentares, mas ainda porque não se estende a
medida a casos análeços, provas e requisitos legais e
recentes em outros quadros.
V. Éle grava as despesas do erário público e
abre um precedente de que outros se valerão para a
conquista de vantagens ou melhorias que a lei não
lhes concede.
V Trata-se, como se vê, de mero favor pessoal,
simples obra de graça, injusta e perigosa, que nem
sequer se destina como seria excepcionalmente
admissível,
a
premiar
serviços
relevantes,
merecimentos incomuns, ou a atender a reclamos
gerais da opinião Pública. ou da própria opinião militar.
Tais as razões que me levam a vetar o
decreto, cujos autógrafos tenho a honra de retornar,
anexos à presente Mensagem, a essa ilustre Casa
do Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 29 de maio de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Memorial:
De Livino Domingues Paes e outros, práticos
de farmácia de Bernardino de Campos. solicitando
medidas de proteção e apóio ao projeto que dispõe
sôbre aquela atividade profissional. – Inteirado.
Telegramas:
Do
Sr.
General
Cândido
Rondon,
manifestando seu pesar pelo falecimento do Sr.
Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
Do
Sr.
Moacir
Jaguaraiva,
de
Bebedouros, Estado de São Paulo, solicitando
apôio
ao
projeto
que
dispõe
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sôbre os práticos de farmácia. – Inteirado.
De acadêmicos de Farmácia de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul, e da Congregação da
Escola de Farmácia do Recife, protestando contra o
projeto que dispõe sôbre os práticos de farmácia. –
Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de Pôrto
União, Santa Catarina, enviando condolências pelo
passamento do Sr. Senador Roberto Simonsen. –
Inteirado.
Do Presidente da Comissão Executiva da
Convenção Internacional Rotariana do Rio de
Janeiro, transmitindo condolências pelo falecimento
do Sr. Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de Passo
Fundo, Rio Grande do Sul. enviando condolências
pelo falecimento do Sr. Senador Roberto Simonsen.
– Inteirado.
De João de Campos Leal e outros, de São
Paulo, solicitando apôio ao projeto que dispõe sôbre
os práticos de farmácia. – Inteirado.
Do Diretório Acadêmico da Escola de
Farmácia da Bahia, comunicando terem os alunos se
declarado em geral, em sinal de protesto ao projeto
que dispõe sôbre as práticos de farm á c i a . –
Inteirado.
Ofícios:
Dos Presidentes das Câmaras Municipais de
Guararapes, Pinhal e Anápolis, solicitando a
elaboração de uma lei especial que conceda
imunidades aos Vereadores municipais. – Inteirado.
N° S-40, de 1948 do Presidente da Câmara
Municipal de Herculândia, encaminhando cópia de
requerimento pela mesma aprovado, sôbre a decisão
judiciária que declarou inexistentes as imunidades
para os vereadores municipais. – A Comissão de
Constituição e Justiça.
Do Sr. Juiz de Direito da Comarca de
Campos do Jordão, Estado de São Paulo,
encaminhando cópia do têrmo da audiência em
que foi consignado um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Sr. Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Expirou na última sessão o prazo regimental
para apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Resolução n° 7, de 1948, que dispõe
sôbre o andamento das proposições oriundas da
Comissão Mista de Leis Complementares. Esse
projeto recebeu uma emenda que vai ser lida.

É lida e apoiada a seguinte
EMENDA
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N º 7, de 1948
Ao art. 1° – Substitua-se pelo seguinte:
"Os projeto oriundos da Comissão Mista de
Leis Complementares, uma vez lidos no expediente,
serão mandados a publicar e ficarão sôbre a Mesa
durante duas sessões, a partir da distribuição do
avulso respectivo, a fim de receber emendas.
Parágrafo único. – Findo êsse prazo serão
lidas e, desde que apoiadas na forma regimental,
mandadas a publicar as emendas oferecidas,
remetendo-se tôda a matéria à Comissão
competente e prosseguindo-se na ordem normal da
discussão e votação dos projetos de lei iniciados no
Senado Federal".
Justificação
O projeto como está redigido torna a
Comissão Mista competente para oferecer pareceres
em assuntos que são privativos das comissões
permanentes, retirando a estas a atribuição de opinar
sôbre os projetos. A presente emenda procura
conciliar a urgência da elaboração das leis
complementares com processo regimental dos
projetos no Senado Federal.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1948. –
João Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Resolução
nº 7 volta à Comissão Diretora, a fim de esta se
pronunciar sôbre a emenda que lhe foi oferecida.
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, não costumo trazer ao conhecimento do
Senado fatos da vida política interna do meu Estado,
mesmo do meu partido, muito menos referentes a
interêsses particulares, lícitos ou ilícitos, de quem
quer que seja.
Essa minha atitude, que é também a da
bancada a que pertenço e corresponde ao conceito em
que temos a ação do Senado Federal, no jôgo dos
órgãos políticos do País, tem de ser agora,
necessàriamente, quebrada, não porque me haja
convencido da sua inutilidade ou da sua sem razão,
senão porque fui chamado, direta e pessoalmente, à
fala, num discurso ontem aqui proferido, enquanto es-
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tava ausente, pelo eminente Senador Georgino
Avelino.
Trata-se de questão particular...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... de fato
que pode ter e que tem motivos político-partidários,
mas que na sua substância só deve ser tratado por
advogados perante as autoridades competentes.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Como de fato
está sendo tratada por advogados das duas partes:
um correligionário do Sr. Sérvulo Pereira e outro de
amigos nossos, afetados pela sua invasão em
propriedade alheia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Folgo, Sr.
Presidente, em que o meu eminente companheiro de
bancada...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...
reconheça, em relação ao Estado, a posição que a
matéria deve tomar e sinto nas suas palavras a
confissão de que fazer dêsse caso um meio de
intervenção de autoridades, ou de exploração
política, é um mal, é mesmo uma atitude ilícita.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Inteiramente
de acôrdo. Aplaudo a atitude de V. Ex.ª, porque essa
é também a minha e a de meus amigos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, tenho pleno, pleníssimo conhecimento
da questão aqui agitada. Por coincidência singular, o
principal interessado nela, o Sr. Sérvulo Pereira,
nominalmente
citado
pelo
meu
eminente
companheiro de bancada...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Lendo
telegramas passados às autoridades pelo Sr. Sérvulo
Pereira, inclusive à Mesa do Senado, que leu, ontem,
no expediente.
O SR. FERREIRA D SOUZA: – ...tem comigo
ligações partidárias e de amizade pessoal. Sou
mesmo por fôrça da minha própria prática profissional,
seu consultor, seu conselheiro, no deslindar os seus
diversos interêsses em assuntos de concessões de
minas, a cuja exploração se dedica.
A hipótese, Sr. Presidente, é a seguinte:
Sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, e o plenário que
o Rio Grande do Norte, de certos anos a esta parte,
tornou-se um Estado de apreciável riqueza mi-

neral sobretudo no tocante à xelita, cuja importação
pelos Estados Unidos, durante a guerra, foi notável e
agora continúa em grau elevado.
O Sr. Sérvulo Pereira vem-se dedicando a
essa atividade. Tem sua emprêsa organizada e está,
naturalmente, interessado em novas descobertas e
concessões. Tendo requerido a pesquisa de uma
jazida de xelita no Município de Sant-Ana de Matos,
na data de Bodó, de que é condômino, foi-lhe
deferido. Apresentado o relatório dos seus trabalhos,
houve por bem o Sr. Presidente da República, em
decreto de janeiro dêste ano, conceder-lhe
respectiva lavra.
Mais tarde, o seu serviço técnico descobriu na
vizinhança outro depósito daquele minério. Daí, o
seu requerimento de nova concessão de pesquisa
para, naturalmente, solicitar, mais tarde, outra
concessão de lavra.
Acontece, porém, – e o mundo dos negócios é
assim mesmo – que, assim procedendo, antecipouse S. S.. de alguns dias, a vários interessados
pretendentes à pesquisa. Convém acentuar que tais
interessadas com êle já se haviam entendido,
prèviamente, tendo faltado aos compromissos
assumidos.
Marcham os dois pedidos no Ministério da
Agricultura, com menos sorte para os adversários do
Sr. Sérvulo, a quem são favoráveis as diversas
informações na instância administrativa, quer por
entenderem os informantes estar a seu lado o
proprietário do solo, quer por ter ele, de acôrdo com
o Código de Minas, direitos decorrentes da
prioridade do pedido.
Nêsse interim, a outra mina, cuja lavra já havia
sido concedida sem qualquer protesto, tornou-se
objeto de cogitações e até de certas preferências da
polícia e dos políticos locais.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Não apoiado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – As eleições
municipais em Sant-Ana de Matos aproximavam-se e
havia interessados nêsse negócio lucrativo...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Os
interessados eram os legítimos proprietário,
condôminos das terras exploradas pelo Sr. Sérvulo
Pereira.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...
independentemente de concessão do Govêrno.
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Antes, todavia, vinham diversos condôminos
da data movendo contra o Sr. Sérvulo Pereira uma
ação referente à mina, cuja lavra já fôra
concedida. Correu o processo os trâmites
legais. Foi julgado, nas duas instâncias da justiça
local e, atualmente, é objeto de um recurso
extraordinário.
Mas as eleições aproximavam-se e.
o Governador do Estado do Rio Grande do Norte,
que não é homem sereno...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Não apoiado.
Tem sido sereno e tolerante ao extremo no exercício
do govêrno.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... que não
tem a serenidade do Senhor Senador Georgino
Avelino...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Não apoiado.
Aliás, somas homens da mesma estirpe, que têm
todo o respeito e aprêço pelo direito alheio.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... que não
tem mesmo, em certos momentos. atitudes
rigorosamente seguras, deixando-se levar por
pessoas amigas, mas defensoras dos seus próprios
interêsses, o Governador do Estado nomeou, ou
despachou como delegado, ou sub-delegado de
polícia, para o local da, mina um sargento de nome
José Quirino, muito conhecido no Estado como
assassino.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Esse
sargento lá está, há mais de um ano, não tendo sido
substituído a pedido mesmo do Deputado
Aristófones Fernandes, chefe político do partido de
V.Ex ª, em Sent'Ana de Matos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Deixo a
resposta ao deputado Aristófones Fernandes, pois
não é matéria do meu conhecimento, e só costumo
tratar de fatos dos quais tenho plena ciência.
O sargento José Quirino resolveu um dia
invadir a mina com a sua polícia. Note-se, a mina
cuja lavra já havia sido concedida, não a que é
objeto de pedido de pesquisa. Alí não pretendeu
proteger a propriedade ou o direito de quem quer
que fôsse. Entre outros atos, matou um operário do
Sr. Sérvulo Pereira.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Não invadiu a
mina. Pessoal desta é que havia atacado o
destacamento que era composto de apenas duas
praças, de Bodó, onde existem mineiros e
garimpeiros de xelita a soldo do Sr. Sérvulo Pereira.
Não se trata pois, de um atentado
policial,
desde
que
se
leve
em
conta

que eram apenas dois os soldados e trabalharem, no
local, cerca de duzentas pessoas a serviço do
Senhor Sérvulo Pereira.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Que fêz o
Governador?
Constatado o assassinato, comissionou para
abrir inquérito, um oficial de policia, também muito
conhecido no Estado, por sinal, protetor do próprio
sargento de policia.
Como o Sr. Ministro da Justiça, atendendo à
reclamação muito justa da U.D.N. e manifestando o
seu interêsse sincero e vontade louvável, de que as
eleições no Rio Grande do Norte decorressem em
ordem, para lá mandasse dois observadores, – um,
de sua confiança absoluta, e outro, um, oficial do
Exército, da integral confiança do Sr. Ministro da
Guerra e, enquanto êsses observadores lá
permaneceram, o sargento foi afastado da subdelegacia de Bodó, as eleições foram garantidas
pela Fôrça Federal. E a União Democrática Nacional
venceu o pleito municipal de Sant'Ana de Matos.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Assim como
já tinha vencido no pleito anterior, pela liberdade e
garantia da que foi cercado o direito de voto pelo
Governador José Varela.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com a saída
dos dois observadores, o Governador, numa espécie
de reparação, devolveu à delegacia de Bodó o
sargento Quirino.
Êsse delegado, que havia sido afastado
enquanto a fõrça federal garantia as eleições voltou
à função e, voltando, resolveu, não sei se julgandose mais forte que o Poder Judiciário, pôr um fim à
questão. Na sua sabedoria de homem de alta
expressão e de elevado prestígio perante o
Governador, houve por bem invadir a mina e tomá-la.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Quando?
O SR. SR FERREIRA DE SOUZA: – fê-lo há
duas semanas.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Os
proprietários das terras lavradas pelo Sr. Sérvulo
Pereira é que ocuparam as suas propriedades, das
quais não auferiam os pagamentos a que tinham
direito, em virtude de contratos, bem como das
porcentagens respectivas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª vaime permitir colocar a questão aqui num terreno
técnico.
Como disse, o dissídio entre os tais
proprietários de solo e o Sr. Sérvulo Pereira é objeto
de pleiteo judicial.

–8–
Qualquer atitude, qualquer atividade estranha
à decisão judiciária, além de indisciplinar, é ilegal.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Tanto assim,
que o Governador interveio no assunto, apenas, por
ação suasória de sua autoridade, exercida sôbre
amigos nossos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Dizia eu, Sr.
Presidente, que o próprio sargento José Quirino,
resolvendo a situação, achou de ocupar as terras. O
Sr. Sérvulo Pereira, porém, homem pacato, homem
de trabalho, e, acostumado à vida que temos vivido
nos últimos tempos em que ninguém recorre,
imediatamente, ao Poder Judiciário, porque teme as
facilidades,
as
concessões
e
o
próprio
sentimentalismo do Poder Judiciário, que o meu
nobre colega muito bem conhece...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Isso ninguém
conhece melhor do que V. Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Na parte
política, V. Ex.ª conhece melhor do que eu.
O Sr. Sérvulo Pereira procurou o Governador.
Certo, não teria êle se dirigido a esta
autoridade, se se tratasse dos seus adversários
judiciais, e sim, por estarem envolvidas as
autoridades policiais do local. Pois, na outra mina, as
autoridades de Sant'ana de Matos passaram a
autorizar particulares a fazer garimpagem e colheita
de xelita, contra os próprios interêsses da União.
Deve-se ao Sr. João Câmara...
O SR. GEORGINO AVELINO: – V. Ex.ª deve
ter lido o telegrama do Senador João Câmara.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O Sr. João
Câmara é homem do alto comércio, proprietário, e
sente na sua própria carne o atentado ao direito de
propriedade. Como ia dizendo, deve-se ao Sr. João
Câmara...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Senador João
Câmara, é como V. Ex.ª deve dizer, pois é seu
colega.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ainda não
tomou posse.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Mas já foi
diplomado e é legítimo representante do povo do Rio
Grande do Norte nesta Casa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Deve-se à
intervenção do Sr. João Câmara a atitude
do Governador, mandando entregar a mina
ao Senhor Sérvulo Pereira. O meu colega, Se-

nador Georgino Avelino, não pode contestar isto.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Sabe o meu
nobre colega que a intervenção do Governador foi
puramente suasória sôbre amigos seus, numa
divergência de interêsses, para a qual estava sendo
procurado acôrdo honroso para ambas as partes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª sabe
muito bem que não foi. São questões que não
podemos discutir, porque ficaríamos em puras
afirmações. V. Ex.ª de um lado, eu do outro, não
havendo meios de apurar-se qual das duas
afirmações está certa.
O SR. GEORGINO AVELINO: – É uma
questão que não devemos, portanto, discutir, porque
V. Ex.ª já colocou muito bem a questão dizendo que
é de interêsse privado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Foi V. Ex.ª
quem a trouxe, ontem, para o Senado.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Com
comedimento
de
expressões
e
crítica
à
cavilosa exploração contra o Governador e os meus
amigos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Surge,
porém, aí um caso grave, e êsse justifica que eu
mesmo, forçando as minhas atitudes anteriores,
tenha aceitado a luva lançada pelo Senador
Georgino Avelino.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Fazendo,
apenas, a leitura de dois telegramas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ciente o Sr.
Sérvulo Pereira, de que o sargento Quirino, com as
autoridades locais, voltam a ameaçar a mina, foi ao
Governador e constituiu advogado, além dos
anteriores, pessoas a êle ligadas, correligionários
seus, assim, demonstrando a inexistência de aspecto
partidário. Mas, o advogado dos contrários é o Sr.
Manuel Varela, primo legítimo do Governador,
homem de vontade e que sôbre êle exerce influência
irresistível, e lider da maioria na Assembléia
Estadual.
O SR. GEORGINO AVELINO: – É um dos
advogados na questão da mina do Sr. Sérvulo
Pereira, que tem por seu lado a defendê-lo como
patrono da sua causa outro advogado nosso
correligionário, Dr. José Ariston.
Nesta matéria de constituição de advogado,
permita-me V. Ex.ª fuja eu à discussão que cria
desinteressante.

–9–
O Chefe do Executivo local, porém, na
conversa pessoal com o Sr. Sérvulo, em presença do
Dr. Antônio Osório Ramalho, propôs àquele,
concedendo-lhe prazo limitado para resolver cessar
tôda e qualquer atividade do Estado, no caso,
mediante o pagamento de Cr$ 600.000 00.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Pagar a
quem?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não sei.
Talvez aos interessados que contrariaram o Sr.
Sérvulo.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Aos seis
proprietários condôminos que tinham apresentado
esta condição, porque não recebiam a percentagem
que lhes cabia. V. Ex.ª ia omitindo esta parte, com
que intenção?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não omito
coisa alguma. O fato tem gravidade por si mesmo.
Aceitaria se corrigenda fôsse – se se tratasse
mesmo de pagamento aos proprietários. Ainda,
porém, que o Govêrno estivesse convencido de estar
o senhor Sérvulo atentando contra a propriedade
alheia, ainda que S. Ex.ª entendesse possível
antecipar-se à decisão do Supremo Tribunal Federal,
num recurso oportuno e legalmente interpôsto, ainda
assim, não importa êle, em sã moral, em boa justiça,
dentro da lei, fazer-se intermediário de tais
interessados, protegidos pela sua polícia, para exigir
do adversário qualquer quantia.
O SR. GEORGINO AVELINO: – O acôrdo foi
veiculado pelos advogados das duas partes. Disso
dá conta o telegrama do Senador João Câmara.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Confesso o
meu desajustamento a essa forma de agir. Nunca
aderi ao Estado Novo, e digo-o sem censura a quem
quer que seja.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Creio que V.
Ex.ª fez parte da juventude patriótica do Estado Novo
e nêsse sentido formou até na praça pública!
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nunca admiti
essa interferência de poderes, o Executivo já
acumulando as funções legislativas, agindo como se
Judiciário fôsse.
Foi o que, pela informação do Senador
Georgino Avelino, quis fazer o Governador
Varela: decidir se o Sr. Sérvulo deve ou não
pagar; se deve pagar tanto ou quanto.
S. Ex.ª estipulou: O Estado dá-lhe proteção

em troca de Cr$ 600.000,00 aos proprietários.
Não posso julgar o intuito de S. Ex.ª, mas não
era sua função fazer a exigência.
O SR. GEORGINO AVELINO: – A exigência
só poderia partir dos proprietários.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Que se
conclui daí? O estado de desordem, de insegurança,
de desarmonia, de ilegalidade no Rio Grande
do Norte! É o Governador quem, agindo
através da Polícia, intima uma parte a pagar outra
parte.
Êste processo, empregado em qualquer outro
lugar, em que o Delegado de Polícia usasse a fôrça
para obter o cumprimento de um negócio particular é
o que chamamos, na linguagem comum, chantage,
extorsão, estelionato.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Repilo a
calúnia que V. Ex.ª está imputando ao
Governador do Rio Grande do Norte, homem
probo, cuja honradez é respeitada em todo o
Estado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...ainda que
não haja interêsse da própria autoridade no gôzo da
quantia estipulada.
Sr. Presidente, devia essa explicação ao
Senado, por não parecer concordância ou
indiferença o meu silêncio. Êste tem sido mesmo, em
certos momentos, prejudicial ao meu partido no
Estado. Tenho, em consideração ao Senado, calado
em face de êrros fatais. Não gritei, como me cumpria
gritar, contra um Interventor desabusado que me
declarou mandar revistar senadores e deputados
num comício eleitoral, negando-lhes as próprias
imunidades. Não disse palavra, quando êsse mesmo
interventor desconsiderava e maltratava, na sua
intimidade, os políticos da U. D. N. Não bradei contra
essa autoridade desabusada que descumpria uma
decisão do Tribunal Regional Eleitoral, concedendo a
mim e aos deputados Aloísio Alves e Café Filho –
mandado de segurança para passar telegramas pelo
Telégrafo Nacional e pela Western...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Cite V. Ex.ª o
nome do interventor.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...sem a
concordância do diretor dos Correios e Telégrafos,
chegando a sua desfaçatez ao cúmulo de oficiar ao
Tribunal, criticando-o, esquecido do episódio do
sapateiro de Apeles.
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O SR. GEORGINO AVELINO: – Peço a V.
Ex.ª citar o nome dêsse interventor.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – General
Orestes da Rocha Lima.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Insisti na
citação do nome, porque também fui interventor no
Rio Grande do Norte, e quanto ao General Orestes
Lima, só o vi agir para defender a ordem e a lisura no
pleito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Como
interventor, em meu Estado, V. Ex.ª não praticou
violências pessoais, nem desrespeitou liberdades.
Dou o meu testemunho.
O SR. FILINTO MULLER: – Muito bem.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Apenas
cumpri o meu dever.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Calei, Sr.
Presidente, quando os nossos direitos foram
contrariados pelo Tribunal Superior Eleitoral,
passando, ao meu ver, sôbre a própria Constituição.
Quebra-se, agora, o meu silêncio para dar satisfação
ao Senado.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Quebra-se,
provàvelmente, porque estamos em vésperas de
novos recursos de diplomação, interpostos pelo
Partido de V. Ex.ª contra o Governador José Varela.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Responderei
ao argumento de Vossa Ex.ª, profundamente
maldoso, mas também magnífica revelação do seu
sub-consciente.
Sr. Presidente, peço licença para ler
cabograma por mim recebido do senhor Sérvulo
Pereira. Estou certo de que êle não será contestado
pelo próprio Senador João Câmara, cuja atitude
nêste caso tem sido cordata e deixa transparecer o
desejo de que a lei seja cumprida.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Por que V.
Ex.ª não se louva nas palavras do telegrama que o
Senador João Câmara me endereçou?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Simplemente
porque o Senador João Câmara é político como
outro qualquer.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Entretanto, V.
Ex.ª louva a atitude do Senador João Câmara e não
crê na sua palavra.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O
Senador João Câmara é político como outro
qualquer. Há diversas maneiras de deixar de
dizer a verdade; uma é negá-la outra, falseá-la,
outra
omití-la.
O
Senador
João
Cá-

mara, no telegrama omitiu êsse fato, que muito o
honra, mas não honra o Sr. Governador do
Estado, de que à sua intervenção se deve o
reapossamento do Sr. Sérvulo Pereira. Declarou
que
não
podia
concordar
com
os
esbulhadores, porque havia desrespeito ao direito de
propriedade.
O telegrama é o seguinte: (Lê).
"Levo ao conhecimento de V. Ex.ª, que a
mina Bodó de minha propriedade, no município de
Sant'ana de Matos para a qual obtive concessão do
Govêrno Federal, em exploração no regime de
lavra, está ameaçada de invasão armada por
políticos locais, apoiados pela Polícia do Estado,
sob a orientação do advogado líder do
Governo na Câmara Estadual, Manuel Varela de
Albuquerque e do oficial superior da Polícia Militar,
cel. José Paulino de Sousa, com a complacência do
Governador
José
Varela,
parente
daquele
advogado".
O SR. GEORGINO AVELINO: – A afirmativa é
injuriosa e eu mais uma vez a repilo como Senador e
como norte-riograndense.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – "Todos os
entendimentos para evitar a consumação daquêle
ato foram debalde, tendo o Senador João Câmara,
mediador que fôra na primeira invasão, sob a direção
do sub-delegado de Bodó, sargento Quirino,
contumaz homicida inclusive último caso em Bodó,
verificado na véspera das eleições municipais, que
tanta repercussão tiveram todo País, não obstante
continuar exercício aquela função conseguido
reintegrar-me posse mesma mina, na atual
emergência declarando pessoalmente sentir-se
impotente interferir evitando concretização nova
ameaça. Outros entendimentos tentados Governador
por intermédio de pessoas das suas relações de
amizade
tiveram
igual
sorte
do
anterior,
declarando aquela alta autoridade, além outras
pessoas, ao médico Dr. Antônio Osório Ramalho,
que tudo seria solucionado desde que me
dispusesse a pagar a quantia de seiscentos mil
cruzeiros, argumentando com a sua disposição de
atender ao amigo quando inicialmente a importância
estipulada fôra de quatro milhões de cruzeiros.
Conclui-se assim, tratar-se de ignominiosa
advocacia administrativa, vendo-me na única
contingência que posso dispor em defesa
do meu patrimônio e com perigo própria vida
e da minha família, enquanto espero seja
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aplicada providência judicial já requerida, para
salvaguarda dos meus direitos, uma vez que me são
negadas pelo Govêrno estadual as garantias
asseguradas na Constituição que lhe caberia
assegurar e ao contrário Polícia Estado turba, a
minha posse..."
O SR. GEORGINO AVELINO: – Vossa Ex.a
está lendo um telegrama caviloso, falso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O telegrama
é de um homem de responsabilidade, que afirma fato
gravíssimo, o qual não pode ser desmentido por
simples palavras de V. Ex.a.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Não tem
nenhuma responsabilidade. Sou obrigado a dizer que
não tem idoneidade. Ainda agora os importadores de
minério declararam perante o Ministério da
Agricultura, a idoneidade dêsse exportador.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sei do
esfôrço de V. Ex.a, junto ao Ministério da
Agricultura...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Em que
sentido?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...no sentido
de evitar a nova pesquisa e os serviços, sei o
que se vem passando, mas desta questão não quero
tratar.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Repito V.
Ex.a a declarar ao Senado quando e quantas
vêzes fui ao Ministério da Agricultura tratar dêste
assunto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não posso
dizê-lo, pois não fui seu companheiro.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Então a
afirmação é inverídica e com ela V. Ex.a resvala para
a exploração política.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não fui com
V. Ex.a. Entretanto, sei do esfôrço que o nobre
Senador e seus correligionários estão dispendendo;
sei das visitas freqüentes aos gabinetes e ao
Departamento da Produção Mineral. Não censuro V.
Ex.ª por isso. São interêsses dos seus
correligionários.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Tenho-me
interessado, como é meu dever, pelos direitos de
amigos, mas não intervim no Ministério da
Agricultura em outro departamento qualquer.
Onde porém, haja um amigo a defender, daí me
levantarei.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ..."Esclareço
ainda a Vossência que a situação é tanto mais
grave quanto está sendo nêste momento requerida

extraordináriamente convocação da Assembléia
Estadual para tratar também do assunto. Atenciosas
saudações – as) Sérvulo Pereira".
O SR. GEORGINO AVELINO: – É o que
desejam os correligionários de Vossa Ex.a, para
promoverem generalizada agitação no Estado. nas
vésperas do julgamento do recurso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, devo, agora, já que me chama a êste
terreno o nobre Senador Georgino Avelino – que tão
agitado ficou devido à menção dêstes fatos, por S.
Ex.a, estou certo, também considerados graves –
responder à sua acusação de ôntem, quando ligou a
"exploração" do caso – como disse – ao próximo
julgamento de recurso de expedição de diploma –
recurso que, para esclarecimento de brilhantes
jornalistas brasileiros, não é sómente da União
Democrática Nacional, mas também do Partido
Social Democrático.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Coligação
do Rio Grande do Norte.
O SR. FERREIRA -DE SOUZA: – V. Ex.a sabe
que um jornal de grande valor e de pêso na opinião
pública brasileira, naturalmente por informações
falsas, tem publicado tópicos a respeito do caso,
censurando a União Democrática Nacional por ter
interpôsto tal recurso.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Creio que o
jornal tenha apenas criticado o inconformismo
eleitoral.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A êsse jornal
não se comunicou que, concomitântemente com o
recurso da União Democrática Nacional, existe outro
sôbre o mesmo assunto, do Partido Social
Democrático.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Não contra
o Governador.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Contra a.
diplomação de Deputados.
Voltando ao assunto, S. Ex.a, tão gentil em
tôda a sua argumentação, tão sereno e de trato tão
ameno, não; poude manter essa atitude e, então.
atribuiu à questão da mina de Bodó e do sargento
Quirino que a União Democrática Nacional não
nomeou Delegado de Bodó, uma simples exploração
partidária visando a conquistar os juizes do Tribunal
Superior Eleitoral.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Louvei-me
nos informes e nas palavras dos meus
amigos
do
Rio
Grande
do
Norte,
aos
quais
dou
todo
o
meu
crédito.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, os psicólogos veriam nêsse argumento
urna indiscrição do subconciente.
S. Ex.ª sabe, perfeitamente, o valor das
campanhas, dos artigos de jornais, dos sueltos
obtidos da boa fé dos jornalistas, das propagandas
em véspera de julgamento pelo Tribunal Superior
Eleitoral. E sabe-o de ciência própria. Enquanto S.
Ex.ª assim agia, nós, outros, silenciamos. Ocupamos
a tribuna do Parlamento para denunciar as violências
do Interventor, General Orestes da Rocha Lima,
acumpliciado com o Diretor Regional dos Correios e
Telégrafos, em nos negar o cumprimento do
mandado de segurança dado pelo Tribunal Regional
Eleitoral; em prender correligionários nossos,
incomunicáveis, só os mandando soltar depois que o
Tribunal Militar pedia informações a respeito do
hebeas-corpus.
Êsse silêncio contribuirá, talvez, para o êxito
da dolorosa e tôrpe campanha da atassalhamento da
honra dos juízes do meu Estado, bem como para a
insensibilidade, triste criação do Tribunal Superior
Eleitoral em face de tais atentados.
O SR. GEORGINO AVELINO: – São fatos.
O General Orestes da Rocha Lima, em defesa da
ordem, em. Natal, regulava os comícios e a sua
localização, desarmando pessoas que iam à praça
pública com intenção de perturbar a ordem.
E VV. Ex.ª acusavam o General Orestes da
Rocha Lima de ter feito urna correção generalizada
em todo o Rio Grande do Norte. Por isso quiseram
anular tôdas as eleições do município de Nova Cruz,
pelas supostas violências verificadas em Natal.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não posso
dizer a V. Ex.ª...
O SR. GEORGINO AVELINO: – V . Ex.ª
deve saber que nunca houve coerção do General
Rocha Lima. Houve sim escrupulosa e vigilante ação
para manter sereno o clima eleitoral do Rio Grande
do Norte.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não se
discute mais o caso, pois já foi julgado. V. Ex.ª
já
conseguiu
o
triunfo
pelo
ambiente
que criou no Tribunal Superior Eleitoral. Levou .a
palma.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Pela
justiça;
da
causa
eleitoral
do
meu
partido no Rio Grande do Norte, evidenciada
pelos juízes do mais alto tribunal do País.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que estou
frizando é como V. Ex.ª se mostra preocupado com
êsse ambiente, como V. Ex.a desconfia da dignidade,
da serenidade dos juízes do Tribunal Superior
Eleitoral, os quais já deram ao seu partido tudo e ao
Estado, o Sr. Varela. V. Ex.a desconfia dêles.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Jamais!
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quanto a
nós, não admitimos possa o caso da mina influenciar
no julgamento.
O SR, GEORGINO AVELINO: – Jamais. Os
juízes daqui são juízes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – É preciso.
conter o subconciente.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Os juízes
no Rio Grande do Norte, são partidários, os daqui,
não. Os de lá anulam eleições lisas e corretas, os
daqui consagram em seus arestos a soberania do
voto livre!
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O interêsse
partidário vê juízes venais nos que o contrariam e
verdadeiros juízes nos que os agradam. Entretanto,
foram os juízes do Rio Grande do Norte que votaram
contra o Govêrno.
O SR. GEORGINO AVELINO: –. De fato,
em 160 recursos, contra a Coligação, tivemos ganho
de causa em 150.
O SR.. FERREIRA DE SOUZA: –
Perfeitamente. É verdade:
O SR. GEORGINO AVELINO: – Portanto,
apoiado em que vícios, com que base, o Tribunal do
Rio Grande. do Norte anulou a eleição de 4 zonas
eleitorais?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que não
impede que eu mesmo, com minha responsabilidade
de homem estudioso do Direito, proclame ter sido no
caso do Rio Grande do Norte violada a Constituição.
Aliás, foi isso dito no Supremo Tribunal Federal, pelo
Ministro Edgard Costa, no julgamento de recurso
extraordinário, e seria dito pelos demais, se tivessem
conhecido do apêlo.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Provido com
voto contrário do Ministro Edgard Costa.
O SR.. FERREIRA DE SOUZA: – É uma
questão de ponto de vista do juiz e eu não o discuto.
V. Ex.a, Sr. Presidente é testemunha e,
pessoalmente, V. Ex.a é mais testemunha ainda da
atitude
que
eu,
como
representante
da
União Democrática Nacional do Rio Grande do
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Norte, na minha bancada, tenho tido, para não criar
qualquer impecilho ao Govêrno contra o meu voto.
O S R . GEORGINO AVELINO: – O
S e nado reconhece isso em V. Ex. a.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Todos
podem atestar como, embora, sem brilho, embora
sem capacidade (não apoiados), tenho procurado
emprestar todo o meu esfôrço para uma obra
legislativa perfeita. pura, sem negar ao Govêrno os
recursos de que há mister.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exª tem
atuado com muito brilho.
O S R . I V O D'AQUINO: – Ninguém nega
essa contribuição de V. Exª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Na
intimidade da nossa vida partidária, os meus
correligionários poderiam até supor que a minha
atitude vai além do simples desejo de trabalhar pelo
País.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não
apoiado. Aí V. Exª não tem razão. Não há,
absolutamente, essa impressão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Agradêço a
V. Exª e sinto-me cada vez mais honrado com sua
discordância.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Opinião
unânime da bancada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, o meu partido jamais trouxe qualquer
reclamação a respeito do caso; o meu partido não
explorou os fatos gravíssimos praticados pelo
General Orestes da Rocha Lima, negando
cumprimento a um mandado de segurança; não
denunciou a oficialização de jôgo como arma
política; não trouxe para. o Senado a denúncia de
que o Diretor Regional dos Correios e Telégrafos já
transferira cerca de 130 funcionários para lugares
diferentes, coincidindo que essas transferências
são apenas de homens acusados de pertencer à
União Democrática Nacional...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Não
apoiado.
Foram
transferidos
por
motivos
meramente
administrativos. O
Diretor
dos
Telégrafos é homem de retidão acima dessas
assacadilhas de V. Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...O
meu
partido
não
veio
cientificar
a
Nação
da
exceção
aberta
por
uma
ordem do Presidente da República, proibindo
comissões de inspecção fiscal, a agente de Impôsto
de Consumo, e quebrá-la sòmente para o

Rio Grande cio Norte, porque o Inspetor Geral do
Impôsto de Consumo é um chefe do Partido Social
Democrático.
Sr. Presidente, um partido que nunca trouxe
esses fatos ao debate não ia, numa questão de
propriedade de minas, procurar armar efeito para um
julgamento do Superior Tribunal Eleitoral.
Apesar, Sr. Presidente, da profunda injustiça
de, que entendo ter sido vítima o meu partido...
O S R . GEORGINO AVELINO: – Injustiça
tremenda seria feita ao eleitorado do Rio Grande do
Norte, se não fôra o poder da decisão do Superior
Tribunal Eleitoral.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... não sou
capaz, não somos capazes de procurar impressionálos por quaisquer outros fatos que não safam os
submetidos ao seu julgamento.
Tenho, Sr. Presidente, uma vida de
profissional, de advogado. Conheço, mais ou menos
as regras da ética profissional..
Não recorro, como advogado sequer, às
publicações nos "A pedidos" de jornais. Limito-me a discutir os fatos nos autos.
Não seremos nós que procuraremos, assim,
impressionar juízes que vão julgar e que são os
mesmos que julgaram os recursos anteriores. São
verdadeiros juízes, como disse. Sua Excelência,
sangrando-se em saúde.
Se êles forem coerentes, com os votos dados
no caso de Pernambuco, poderemos vencer.
Nenhuma campanha extra-autos lhes modificará os
pontos de vista. Só fazemos votos para que a nova
ofensiva, de campanha jornalística contra a União
Democrática Nacional...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Contra a
coligação do Rio Grande do Norte.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Contra a
coligação do Rio Grande do Norte, a nova ofensiva
também não tenha efeito.
Com estas palavras, Sr. Presidente,
peço perdão a V. Ex.a e ao Senado por
ter trazido questão de tal classe ao seu
conhecimento.
As nossas atividades aqui são tão
outras, tão mais altas, por de mais ligadas ao grande
interêsse nacional, que eu me sinto até acanhado.
Fui
chamado
à
fala
e
recuar,
Senhor Presidente, não me pareceu de bom método
político.
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Vossa
Excelência
cumpriu
o
seu
dever.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Era o que
tinha a dizer. (Muito bem.; muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o Sr. Senador Hamilton Nogueira, segundo orador
inscrito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr.
Presidente, infelizmente não estava presente
sessão em que o nobre Senador Salgado Filho, com
todo seu prestígio, apelou – e posso dizer
em nome do Senado, porque suas palavras
representam, nosso pensamento – no sentido
de que a penalidade imposta aos alunos da Escola
Naval, porventura incursos em gesto de indisciplina,
não se mantivesse no rigor com que havia sido
fixada.
Não quis usar da palavra antes de ter idéia
firmada, de estudar o processo e haver
acompanhado,
cuidadosamente,
o
debate
em torno do assunto. Agora, porém, estou
convencido de que as penalidades impostas são
muito mais severas do que as comumente
estabelecidas para os gestos de indisciplina
anteriores aos atuais.
O SR. SALGADO FILHO: – V . Excelência
dá licença para um aparte?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. SALGADO FILHO: – Desejo, em
primeiro lugar agradecer as generosas palavras de
V. Ex.a, relativas ao discurso que aqui pronunciei.
Em seguida, pretendo prestar à Casa pequeno
esclarecimento. Não tive, em minha oração, a
preocupação
de
defender
os
alunos
da
Escola Naval, nem de criticar ou censurar as altas
autoridades da Marinha.. Julgo ter situado a
questão em terreno elevado, colocando-me na
situação de ...
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Perfeitamente.
O SR. SALGADO FILHO: – ... interprete do
pensamento dos progenitores dêsses rapazes. Foi
obedecendo a essa diretriz que formulei o apêlo a
que V. E x . ª se refere.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agradêço a.
V. Ex.a
o
esclarecimento. Posso
afirmar
que
meu
discurso
terá
sentido
idêntico
ao do nobre colega que tem a autoridade
de Senador e que sempre defendeu as causas
justas...
O SR. SALGADO FILHO: – Muito obrigado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...como
magistrado,
homem
da
lei
e,
finalmente,
Ministro
da
Aeronáutica,

numa das fases mais difíceis de nossa História,
quando V. Ex.ª soube elevar bem alto o nome das
Fôrças Aéreas Brasileiras.
O SR. SALGADO FILHO: – V . Ex. a é
bastante generoso para comigo.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sou apenas
justo.
Todos que acompanham a vida de V. Ex.ª,
não fazem outro juízo a seu respeito. V. Ex.a é
considerado um das mais dignos cidadãos
brasileiros...
O SR SALGADO FILHO: – Obrigado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...e seu
apêlo certamente há de repercutir em todos os meios
do País.
Sr. Presidente, não venho acusar autoridades
nem advogar a causa dos alunos. Desejo, apenas,
que haja compreensão mútua, e para o que é
indispensável tecer algumas considerações sóbre
disciplina, autoridade. hierarquia é ordem, e é
preciso também conhecer a mocidade. Um professor
que há vinte anos lida com adolescentes, conhece a
mocidade, a mocidade eterna, de todos os tempos.
Quem lê uma página de Aristóteles, escrita quatro
séculos antes de Cristo, fica espantado como êsse
homem incontestavelmente a maior cabeça pensante
de tôdas as épocas, pintou em traços rigorosamente
exatos, a psicologia dessa fase característica da
evolução do indivíduo.
É necessário não esquecer que a cada época
da vida corresponde mentalidade própria. Assim
como não podemos admitir que a criança seja um
adulto em miniatura, não podemos também – ai de
nós que estamos já na segunda vertente da
montanha! – comparar nossa vida e mentalidade
atuais com as dos que se encontram na. fase
gloriosa e inesquecível da existência, que vai dos
treze aos vinte anos.
Aristóteles, entre às características próprias da
mocidade colocava as seguintes: o desinterêsse, a
generosidade, o amor mais às glórias e à vitória e
não ao dinheiro.
O moço é um romântico, porque vive
antecipadamente. É preciso considerar a .atração
que as classes armadas exercem sôbre todas os
jovens.
Posso dizer que quase todos nós, aqui
presentes, mesmo aquêles que estão na vida civil,
tivemos nossa fase de atração para o heroísmo, para
as fôrças armadas.
É
o
grande
Joseph
de
Maistre,
naquêle
seu
livro
admirável,
que
faz
a mais bela apologia das fôrças arma-
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das, que prova serem as fôrças armadas uma escola
de disciplina. Joseph: de Maistre f o i u m místico da
ordem, da ordem fundamentada do espírito, não da
ordem que é coação, não da ordem que é violência.
E àquêles que acusavam os Exércitos como
fôrças corruptoras da mocidade, êle respondia: "Os
jovens não vão encontrar essa corrupção dentro dos
quartéis; os que a levam de fora, vão receber nos
quartéis educação, noção de Pátria, noção de
ordem, de disciplina e viver na hierarquia que forma
êsse organismo harmonioso – o Exército".
Quase todos os Senadores presentes,
visitando há poucos dias, o 3.° Regimento de
Infantaria, tiveram a impressão nítida de uma unidade
perfeita. Somos civis e não militares. Mas a ordem, a
limpeza, o entusiasmo ali reinantes, deram
demonstração do que seja a disciplina militar. Seu
comandante não tinha aspecto de implantar terror;
ao contrário, era um homem comunicativo, alegre,
exuberante. O oficialidade estava em contato com a
tropa, irmanados todos no mesmo ideal de manter a
ordem e a integridade do Brasil.,
E ficamos vivamente impressionados com a
visita, aliás, necessária, para que pudéssemos
aquilatar do adiantamento das nossas fôrças
armadas, como acontecia naquêle Regimento, onde
as praças tinham apenas dois meses de treinamento.
Que se viu naquela corporação? Alegria
irradiando das fisionomias dos soldados; era uma
escola de disciplina. Lembro-me até da seguinte
observação feita por um Deputado à Assembléia
Fluminense: – Estão vendo aquêle soldado? Era um
homem terrível, péssimo elemento em São
Gonçalo. No entanto vejam como está hoje
disciplinado.
Se se consegue essa alegria, essa ordem
através da disciplina, é porque ela se inspira no
respeito à dignidade da pessoa humana, dignidade
que é a mesma, tanto no soldado, como
no
general.
O
respeito
à
pessoa
humana, pode muito mais que a fôrça, impor
autoridade.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos):
–
Peço
permissão
para
observar ao nobre Senador que está finda a hora do
expediente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.a que consulte a
Casa
sôbre
se
consente
na
prorrogação, por trinta minutos, da hora do expedi-

ente, a fim de que o nobre Senador Hamilton
Nogueira possa concluir seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do Senhor Senador Ferreira de
Souza.
Os Srs. que concedem a prorrogação
solicitada, queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está concedida.
Continúa com a palavra o Senhor Senador
Hamilton Nogueira.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agradêço
ao nobre colega, Senador Ferreira de Souza, e ao
Senado a gentileza que acabam de demonstrar,
permitindo que conclua meu discurso.
Sr. Presidente, dizia eu que essa mocidade
inquieta e generosa é atraída para as Fôrças
Armadas. Apesar de ser u'a mocidade romântica,
que vive antecipadamente as glórias, ela também
romantiza suas decepções. E um fracasso na
juventude, devido a um ato considerado injusto, pode
modificar o curso de uma vida,. quiçá, de uma
geração. Tanto mais, como acentua o velho
Aristóteles, que o sentimento de justiça é imanente
na alma dos moços. A juventude tudo perdoa menos
a injustiça. Nós, que lidamos com alunos,
conhecemo-lhes a expressão :"Ah! É injustiça? Vai
ter!"
Por isso, os responsáveis pela educação da
juventude, conhecendo êsse terreno delicado, deve
ter em conta que estão tratando com homens ainda
em formação. Devem também considerar que
adolescência é a época da sociabilidade, quando
mais sólido se fazem os laços de amizade. Os
amigos mais certos são aquêles do período escolar.
Daí a camaradagem reinante nas agremiações e
Forças Armadas; daí a camaradagem das nossas
turmas, quando nos reunimos vinte ou trinta
anos depois de formados e recordamos os
tempos
passados,
porque
se
consolidou
naquêle convívio íntimo, na época em que o
moço ainda não sofrera decepções e injustiças, ao
tempo em que oferecera todo o seu entusiasmo à
vida.
Ora,
Sr.
Presidente,
de
um
lado,
temos
necessidade
da
hierarquia
e
da
disciplina, e, de outro, vemos êsses moços com
tôdas as tendências e características próprias. Não
há dúvida de que existe também um limite para
manifestação dessa exuberância da juventude. Por
isso deve haver disciplina, mas disciplina racio-
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nal. Os incumbidos de orientação devem
auscultar-lhe
o
pensamento,
ouvir-lhes
as queixas, estar diária e constantemente
em contacto com os alunos e não viver dêles
afastado.
O SR . FERNANDES TAVORA: – Vossa
Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com grande
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V . Ex.ª
tem toda razão. Não se compreode disciplina, sem
respeito à personalidade humana.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' claro.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Disciplina
que não respeita a personalidade humana não é
disciplina. E' tirania.
O SR. VICTORIO FREIRE: – Este não é o
caso. da Escola Naval!
O SR FERNANDES TÁVORA: – Estou
falando em tese.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Entrarei
no
caso
da
Escola
Naval;
mas
quero
colocar
a
questão
dentro
de
um
alto
espírito de compreensão, para que se chegue
a uma solução digna, em que a autoridade
fique de pé, permanentemente, porque não
se
pode
admitir
desprestígio
das
Forças
Armadas ou de qualquer instituição militar. E essa
autoridade só pode ser mantida mediante respeito
mútuo. Por outro Iado, é preciso que haja revisão
dêsse inquérito
O nobre Deputado Prado Kelly, no decurso
admirável e de grande elevação ontem proferido
demonstrou que o inquérito é nulo. Fê-lo
fundamentado
no
regulamento
militar
e
particularmente no regulamento da Escola Naval. Ora,
se êsse inquérito é nulo, se se trata de questão da
mais alta importância, que não afeta a uma só
pessoa, mas a muitas – mesmo que tocasse a uma
só, a dignidade humana é ilimitada e a justiça não tem
limites – o despacho poderia ter sido reconsiderado,
tanto mais quando se trata de 53 alunos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A indisciplina
foi coletiva.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O
Deputado Prado Kelly diz que não foram
ouvidas as partes e se negou o direito de
defesa aos acusados. Eu poderia acrescentar
que
o
inquérito
resultou
no
absurdo
de uma pena coletiva, quando ela deve ser individual.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Foi
aplicada penalidade a 53 alunos, tendo sido ouvidos
apenas 40.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás,
aparteando o eminente colega Sr. Senador Salgado
Filho declarei-me de pleno acôrdo com S. Ex.ª e
dirigi um apêlo às altas autoridades da Marinha.
O SR. SALGADO FILHO: – Tendo filhos de
amigos meus envolvidos no triste incidente, lamentei
profundamente seu desfecho.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso.
afirmar a V. Ex.a, Sr. Senador Hamilton Nogueira,
que, logo depois de sua oração, usarei da palavra e
demonstrarei que não houve intolerância, das
autoridades da Marinha.
O oficial que presidiu o inquérito, estranho à
Escola Naval, capitulou a insurbodinação corno
crime militar. O Diretor da Escola, Almirante Pinto
Lima a quem não conheço, desclassificou-a.
Conheço o Almirante Noronha, de quem tenho a
melhor impressão. Foi o Diretor da Escola quem
desclassificou o crime para colocá-lo no âmbito da
disciplina escolar.
O SR. SALGADO FILHO: – Pediria ao
nobre colega completasse seu aparte declarando
quem foi o presidente do inquérito levado a efeito na
Escola Naval. Algum oficial pertencente ao
Departamento Escolar?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Foi o Capitão
de Fragata Dias Costa.
O SR. SALGADO FILHO: – Que pertence ao
Departamento Escolar.
Foi êsse oficial que se nomeou para presidir
ao inquérito!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O oficial
nomeado não tinha ainda tomado posse. Foi
designado para presidir ao inquérito por ser
absolutamente estranho à Escola.
O SR. JOAQUIM PIRES: – É um homem
digno, disciplinado, incapaz de qualquer violência e
muito menos de adulterar qualquer fato no decorrer
do inquérito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Como disse
muito bem o nobre Senador Salgado Filho, o oficial
era parte na questão.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nêsse caso,
parte na questão seria qualquer almirante.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Portanto,
não podia intervir na acareação. Os fatos ali
ocorridos não atingiram apenas o almirante, mas
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todos os oficiais do Departamento Escolar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirmo a V.
Ex.ª que êsse oficial não era parte, porque não
estava designado para a Escola Naval. Ademais tem
ótimo nome na Marinha.
O SR. JOAQUIM PIRES; – Ótimo sem
dúvida.
O SR. SALGADO FILHO: – Não podia ser
nomeado para presidir ao inquérito, porque fazia
parte do Departamento Escolar. Mesmo que não
pertencesse à Escola, não podia ser nomeado para
presidir ao inquérito urna vez que é de pôsto inferior
ao do comandante da Escola, principalmente
sabendo-se que a- falta .era do Comandante.
O SR. VICTORINO FREIRE: – No caso não
se ia apurar falta do comandante da escola. Isso é
outra coisa.
O SR. SALGADO FILHO: – Devia ser
apurada também, a falta do Diretor da Escola, que foi
truculento, ao procurar oprimir o brio de seus
subordinados.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª fala
com autoridade de ministro, que foi, do Supremo
Tribunal Militar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – São cousas
distintas: a falta de disciplina dos alunos e a falta do
Diretor. São processos separados.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O Senador
Salgado Filho fala com autoridade de quem foi
ministro do Supremo Tribunal Militar, a que várias
vêzes estiveram afetos inquéritos idênticos. A
palavra de S. Ex.a tem, pois, grande autoridade.
Poderei
demonstrar
pela
gênese
dos
acontecimentos, a absoluta falta de compreensão do
comandante da Escola.
Não se pode compreender que o diretor de
uma escola, seja êle civil ou militar, não esteja em
contacto constante com os seus dirigidos, não
disponha de horas para conversar com êles.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É questão
de temperamento. Um almirante não pode agir como
um homem comum.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É
incompreensão. Um diretor de escola precisa ser
mais compreensivo. Se o não fôr, não pode ser
diretor. Talvez, com eficiência, possa desempenhar
bem um cargo na burocracia ou na administração,
mas nunca na direção de uma escola,
porque a qualidade fundamental do educador é

conhecer a mocidade, é conhecer os jovens.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O fato de o
Almirante, Diretor da Escola, não conversar com os
alunos não é motivo para indisciplina.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª não
conhece os jovens, como eu, que lido com a
mocidade há vinte anos. Já passaram dez mil moços
por minhas mãos, no Rio de Janeiro. Houve períodos
revolucionários e sempre soube fazer-me respeitar,
sempre soube usar da palavra, em qualquer lugar. A
mocidade quer ser ouvida quer que lhe façam justiça,
é generosa e desinteressada. E, por que é
desinteressada, vai para as Fôrças Armadas, onde
tem apenas o que? O sacrifício da própria vida,
porque a carreira das armas nem ao menos lhe
proporciona proventos materiais.
Por conseqüência, no momento em que se vai
aplicar uma penalidade, não se deve agir com
injustiça. Desde que há penalidades para indisciplina,
não se deve cortar a carreira de ninguém, como muito
bem disse o nobre Deputado Sr. Prado Kelly. O que
se deve é apenas corrigir.
Cumpre se atenda, antes de mais nada, às
lamentáveis conseqüências que poderão advir para as
Fôrças Armadas do Brasil, se essa penalidade for
mantida, porque não será esta turma a única a sofrer,
e se perderá o entusiasmo daquêles que pretendem
seguir a carreira militar.
Eis, porque desta tribuna, faço um apêlo no
sentido de ser reconsiderado êsse inquérito ou
mesmo declarado nulo, realizando-se outro que
procure harmonizar os princípios de disciplina e
autoridade com a tendência exuberante dos alunos.
É preciso que haja compreensão, é
indispensável sabermos resolver esta questão e estou
certo de que, quem quer que a examine,
desapaixonadamente, concordará comigo, embora –
agora bem posso dizer – esteja apaixonadamente
discorrendo sôbre o assunto.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É a paixão
das idéias nobres.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou nesta
tribuna, apaixonadamente desinteressado, porquanto
não conheço nenhum oficial ou aluno da Escola
Naval, nem fui procurado por nenhum pai
de
aluno.
Falo
espontâneamente,
depois
de ter lido, meditando e ouvindo, e de estar
seguro
de
que,
como
Professor
e
Senador da República, me compete falar nêste instan-
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te fazendo um apêlo para que êste caso bem se
resolva e a mocidade brasileira encontre novos
estímulos para ingressar na Escola Naval. Se houve
indisciplina, imponham-se penalidades adequadas. O
que não se pode justificar é o desligamento em
massa de uma turma inteira, desviando-a
da
sua
vocação.
Se
se
der
êsse
desligamento,
o
gesto
de
solidariedade
de
todos
–
porque
posso
dizer
que,
num ato generoso e desprendido, todos os
companheiros dos desligados se sacrificarão – êle
trará prejuízos sómente para o Brasil.
Sr. Presidente, nêste instante crepuscular
nêste instante em que todos nos empenhamos em
manter a estabilidade e a ordem no Brasil, é preciso
que de vez se resolva esta questão, a fim
de que nos volte a tranqüilidade e possamos
viver e trabalhar em paz, pelo progresso de nossa
Pátria.
Era
o
que
tinha
a
dizer.
(Muito
bem, muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado) .
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o Sr. Senador Francisco Gallotti, terceiro orador
inscrito.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr.
Presidente, o Senado ouviu, ontem, com a maior
atenção, o discurso proferido pelo meu eminente
colega, Senador Victorino Freire, que teve
oportunidade de descrever, de maneira mais viva e
até com expressões – dado seu entusiasmo, –
violentas, a ação de uma autoridade policial da
Capital da República.
Trata-se do Delegado Sr. Dulcídio Gonçalves,
pessoa com quem não mantenho relações de
intimidade, mas a qual o acaso, hoje, pela manhã,
me fêz encontrar. Interpelei-o sôbre as acusações
que lhe haviam sido feitas. Pediu-me, em resposta
que comparecesse à Delegacia Auxiliar, a fim de
que pudesse ver e sentir como as coisas se tinham
passado.
As nove horas da manhã, achava-me no
Distrito Policial de que é titular o Dr. Dulcídio
Gonçalves. E, lá, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
tomei conhecimento pormenorizado do que se
passára na noite de 29 do mês passado, num
apartamento de Copacabana, onde foi dada a
"batida" referida pelo Sr. Senador Victorino Freire.
Dentre os detidos – personalidades de mérito, como
vim a saber – .figura um amigo pessoal meu, dono
__________________
( * ) Não foi revisto pelo orador.

de uma das maiores organizações comerciais da
capital da República, com quem falei após ter estado
na Delegacia, a fim de colher novos elementos e
trazer ao Senado os esclarecimentos que ora presto.
O que encontrei na Delegacia chefiada pelo
Dr. Dulcidio Gonçalves é simplesmente de
embasbacar! – Foram apreendidas, naquela noite,
centenas de baralhos novos, milhares de fichas para
jôgo, de valôres variáveis, sendo a menor de
cinqüenta cruzeiros e as demais de cem, duzentos,
quinhentos, mil e dois mil cruzeiros. (O orador
exibe as fichas). Em dinheiro, foram apreendidos...
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.a dá
licença para um aparte?
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O meu
ataque àquela autoridade decorre do destempêro
com que agiu. O Doutor Dulcídio Gonçalves não
pode, de acôrdo com a Constituição de República,
violar domicílios, lares, às 11 horas da noite, para
prender senhoras e gente de sociedade.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Ex.ª diz
muito
bem:
domicílìos.
Provarei
que
o
Delegado não invadiu um domicílio, e sim uma casa
de jôgo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se o
Govêrno mandasse o Dr. Dulcídio visitar alguns
Estados, até Governadores seriam presos, porque,
em determinadas regiões do País, o jôgo está
oficializado.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Conhecimento de causa de V. Ex.a, que deve trazêlo ao Senado.
O SR. SALGADO FILHO: – O certo é que, no
Rio de Janeiro casas de famílias se estão
transformando em verdadeiros cassinos e até em
lupanares. É uma imoralidade, que precisa de
corretivo !
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente.
O SR. SALGADO FILHO: – Fecharam-se os
cassinos, mas o jôgo foi para as casas de família,
deturpando-lhes os costumes e criando verdadeiros
antros de jogatina, que não pagam impostos e – o
que é, mais grave – corrompendo os costumes
brasileiros.
O
SR.
FERREIRA DE SOUZA: –
Transformaram-se as casas de família em casas de
jôgo.
O SR. SALGADO FILHO: – Mais do que isso,
em verdadeiros lupanares, como já disse.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – O jôgo deveria
ser reprimido, mas de acôrdo com a lei.
O SR. SALGADO FILHO: – Êsse Delegado
poderá ser violento e arbitrário em suas ações;
entretanto, é um homem de caráter ao qual não se
pode acoimar de qualquer transigência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não se trata da
honestidade do Delegado, mas da violência que S.
S. emprega. Amanhã, poderá prender até um
Senador.
O SR. SALGADO FILHO: – Não poderá.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Tenho a maior
autoridade para falar, porque não jogo, nunca joguei,
nem sei jogar.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Com licença do
nobre orador, e corroborando a opinião do Sr.
Senador Salgado Filho, quero prestar o meu
depoimento. Conheço bem o Sr. Dulcidio Gonçalves
que foi meu auxiliar durante dez anos. É uma
autoridade honesta e capaz, de reputação inatacável
e muito dedicado à população do Distrito Federal.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É um
nevropata, um doente, irreverente, grosseiro, violento
que esbraveja a cada passo. Isso não é correto.
O SR. FILINTO MULLER: – Existem, no Rio
de Janeiro, casas que têm apenas a aparência de
lares, mas são verdadeiros cassinos clandestinos.
Nessas é permitida a entrada da Polícia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se o
Delegado encontrou jôgo, nêsse apartamento, êle
não era mais um lar e sim uma casa de jôgo.
O SR. FILINTO MULLER: – O Senhor
Dulcídio Gonçalves é um homem inatacável como
autoridade.
O SR. SALGADO FILHO: – Êle também
serviu, ao tempo em, que fui chefe de Polícia, como,
4° delegado Auxiliar, e, nessa época, não cometia
arbitrariedades, porque não eram admissíveis.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr.
Presidente, respondendo ao Senador Victorino
Freire, quero declarar a S. Ex.a...
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senhor
Dulcídio Gonçalves é um doente. Não pode exercer
função que só deve ser atribuída a um homem
sereno e equilibrado. E não é possível que a Polícia
só
tenha
como
auxiliar
honesto
o
Sr. Dulcídio Gonçalves; creio que há outros.
A honestidade é uma obrigação e não uma
virtude. O Sr. Ministro da Justiça determinou,
de acôrdo com um parecer do Procurador

Geral do Distrito Federal, Doutor Romão Côrtes de
Lacerda, que a polícia só poderia entrar na casa de
quem quer que fôsse de acôrdo com os preceitos
legais. Hoje êsse Delegado entrou numa casa;
amanhã poderá entrar na minha ou na de qualquer
Senador...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Se V. Ex.a
explorar o jôgo como estava sendo explorado nesta
Casa, poderá entrar na casa de V. Ex.a. Porque,
nobres Senadores, até papéis impressos ali existiam
para anotação de quanto deviam os parceiros pelas
despesas que faziam...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não admito a
violência.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ...com
bebidas, cigarros e até com injeções excitantes para
aquêles que amanheciam no jôgo e não se queriam
deixar dominar pelo sono.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senhor
Dulcídio Gonçalves precisa de cuidados médicos
para se curar de sua nevrose.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O Sr.
Dulcídio Gonçalves, no caso de que tratamos,
poderia ter invadido, no máximo, parte de um lar,
parte de um apartamento...
O SR. FILINTO MULLER: – Transformado em
local público.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ...onde
existia realmente uma senhora adoentada,
em adiantado estado de gravidez, a qual,
entretanto,
foi
rigorosamente
respeitada,
conforme declaração de um dos presos –
aquêle a quem me referi ainda há pouco, proprietário
de uma das maiores casas de comércio do Rio de
Janeiro.
O SR. SALGADO FILHO: – E se
ela
se
encontrava
nêsse
estado,
era
um motiva mais para não permitir o jôgo em sua
casa.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A
inescrupulosidade do seu marido ou companheiro
transformou a outra parte da casa, num verdadeiro
cassino...
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senhor
Dulcídio Gonçalves é um homem de recalques, é um'
doente. O General Lima Câmara precisa tomar conta
dêle até que melhore.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ...composto
de duas salas, com várias mesas, e todos os
apetrechos necessários ao jôgo – infinidades de
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baralhos, fichas e papéis, verdadeiros "bars" com
bebidas de tôdas as qualidades e tôdas as marcas
de cigarros. Era uma casa de jôgo, nos têrmos do
Decreto nº 3.688 de 2 de outubro de 1941, lei das
contravenções penais, em cujo art. 50, § 4º se
estipula:
"Equiparam-se para os efeitos penais a lugar
acessível ao público:
a) a casa particular em que se realizam jogos
de azar, quando dêles habitualmente participem
pessoas que não sejam da família".
O SR. VICTORINO FREIRE: – É assunto
muito delicado essa averiguação. A inviolabilidade do
domicílio constitui o aspecto principal.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Dentre os 9
presos, nenhum residia nêsse apartamento, exceto
aquêle que explorava o jôgo, retirando do que nós
chamamos o barato – 50 cruzeiros em cada "batida".
E, quem sabe o que é o "pif-paf", como eu o sei,
(Risos) em cada hora, dão-se, pelo menos, 5
"batidas" de 50 cruzeiros; seriam, portanto, 250
cruzeiros por hora.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quanto a mim
já declarei que não entendo de jogos de azar. Só
jogo damas.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Devo
esclarecer a V. Ex.ª que li, hoje, o laudo pericial
sôbre a questão, onde se define muito justamente o
"pif-paf" como jôgo de azar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não é o laudo
pericial, mas a lei que deve definir.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Aliás, Srs.
Senadores, estou para descobrir qual o jôgo que não
seja de azar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Arbitra-se a
fiança em três mil cruzeiros. E dêsses três mil
cruzeiros, tiram-se por fora 700 mil. É uma indústria
que precisa ser esclarecida.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Quanto a
essa parte não sei responder a V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Devo observar ao nobre
orador que está finda a prorrogação da hora do
expediente.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estou
terminando, Sr. Presidente.
A
indústria
de
exploração
de
apartamentos,
no
sentido
de
transformá-

los em pequenos cassinos, é hoje praga que invade
a capital da República. Só há dois caminhos: ou dar
combate severo à praga, ou cruzar os braços para
que ela, cada dia mais, produza maléficos efeitos na
sociedade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas não se
podem desrespeitar os preceitos legais.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Que as
autoridades policiais, estribadas na Lei, como foi o
caso de sábado, agiram corretamente, é minha
impressão, é minha convicção. Daí discordar das
graves acusações feitas pelo nobre Senador
Victorino Freire.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nenhuma
autoridade pode agir contra os preceitos
constitucionais. Que faziam? Dirigiam-se, por
denúncia anônima, a um apartamento; batiam à
porta, estavam jogando. Se não havia jôgo pediam
desculpas. Se baterem no meu apartamento – eu
que não jogo – só poderei responder à bala. NÃO
tenho medo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Depois V.
Ex.ª ver-se-á, com a justiça.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Delegado
Dulcídio Gonçalves é doente. V. Ex.ª deve dirigir apêlo
ao General Lima Câmara no sentido de procurar o
Professor Deolindo do Couto para o examinar.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr.
Presidente, terminando, desejo acentuar que as
minhas palavras não tiveram outro intuito senão a da
defesa do princípio da autoridade, que deve ser
apoiada por nós, sob pena da ameaça de naufrágio.
(Muito bem; muito bem).
Compareceram mais os Senhores Senadores:
Ismar de Góes.
Filinto Müller.
Salgado Filho.
Pereira Moacyr.
Vergniaud Wanderley.
Clodomir Cardoso.
Novaes Filho.
Attilio Vivacqua.
Aloysio de Carvalho.
Durval Cruz.
Victorino Freire.
Ivo d'Aquino.
Bernardes Filho.
Etelvino Lins (14).
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Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Adolpho.
José Neiva.
Ribeiro Gonçalves.
Walter Franco.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Marcondes Filho.
Roberto Glasser (8).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a
prorrogação da hora do expediente passa-se à
ORDEM DO DIA
É sem debate aprovado em discussão única o
seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 45 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial de cento e cinqüenta mil
cruzeiros (Cr$ 150.000,00) destinado a ocorrer, no
exercício de 1947, ao pagamento de abono
provisório e novas pensões do pessoal militar do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – A proposição que
acaba de ser votada sobe à sanção.
É sem debate aprovado em 1ª discussão o
seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 18 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Acrescenta-se ao artigo 5º do
Decreto-lei nº 8.813, de 24 de janeiro de 1946, o
seguinte:
Parágrafo único – A reversão estabelecida
nêste artigo não exclui a possibilidade de ser o
domínio útil do terreno doado e a construção a ser
nêle realizada hipotecada para o efetivo
financiamento da mesma construção, aplicando-se
assim com inteira ressalva dos direitos creditórios do
financiador até seu integral pagamento.
Art. 2º – O prazo a que se refere o art. 5º, letra
a, do Decreto-lei acima referido contar-se-á a partir

da vigência desta lei, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da ordem do dia.
Dou a palavra ao Sr. Senador Victorino Freire,
inscrito para explicação pessoal.
O SR. VICTORINO FREIRE (*) (para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, o
Senado ouviu, há poucos dias, pela palavra
autorizada e brilhante do meu eminente
colega e amigo, Senador Salgado Filho,
veemente apêlo dirigido às altas autoridades
da Marinha, no sentido de que fôsse encontrada
fórmula que conciliasse a disciplina e o
triste incidente ocorrido com os alunos da Escola
Naval.
Na ocasião, o nobre Senador Salgado Filho
solicitou que o Sr. Ministro da Marinha avecasse o
inquérito levado a efeito naquêle estabelecimento de
ensino.
Ouvimos,
hoje,
a
palavra
não
menos autorizada do ilustre Senador Hamilton
Nogueira.
O inquérito, a que se procedeu por
ordem
do
Diretor
da
Escola
Naval,
era da competência daquêle militar, o qual, após
conclusão,
devia
enviá-lo
ao
titular
da
respectiva pasta que, em hipótese alguma, podia
avocá-lo.
Diretor da Escola, Almirante Pinto Lima – a
quem não conheço nem de vista – aplicou as penas
que julgou acertadas e enviou o processo ao
Ministro da Marinha, que, aprovando-as ordenou a
imposição de outras, como a de eliminação da
matrícula.
A nota do Almirante Sílvio de Noronha termina
com a seguinte declaração:
"Fica, desde já, assegurado o uso
da faculdade de requererem, na primeira
quinzena
de
março
de
1949,
matrícula
para cursarem nêste mesmo ano, o quarto
ano do curso superior, para o que a
administração naval vai tomar as necessárias
providências".
Sr. Presidente, ao assegurar a matrícula em
1949, aos alunos designados do 4º ano, o Almirante
Sílvio de Noronha não enquadrou sua resolução em
texto legal.
Regulamento
da
Escola
Naval
não
permite a volta de alunos desligados por motivo
disciplinar.
Não foi, entretanto, bem compreendida
a
tolerância
do
Almirante
Ministro
da
Marinha.
A
prova,
é
que
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surgiram, nos jornais, várias entrevistas, em que se
dizia que os aspirantes recorreriam ao Judiciário,
porque o Ministro da Marinha não poderia diante da
proibição regulamentar, assegurar rematrícula, no
ano de 1949, aos alunos desligados.
Posso e venho agora afirmar ao Senado, de
acôrdo, aliás, com a declaração que me fez o
Almirante Sílvio de Noronha, que está em elaboração
novo Regulamento para a escola Naval em que o
dispositivo do estatuto anterior será mantido; no
entanto, conterá, nas Disposições Transitórias, artigo
que permite aos alunos desligados em virtude dos
acontecimentos,
que
tanto
lamentamos,
a
rematrícula no ano vindouro.
Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, que não tem havido
intolerância da parte do Sr. Ministro da Marinha.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vossa Ex.ª
permite um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Havendo 53
alunos implicados, só foram punidos 44. Como foi
possível aplicarem-se penas disciplinares a todos
êles sem que os mesmos fossem ouvidos?
O SR. VICTORINO FREIRE: – A indisciplina
foi coletiva. Se houver indisciplina num corpo de
tropa em que existem 3.000 soldados, será possível
inquirir todos êles?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se a
indisciplina foi coletiva, por que a punição também
não o foi?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Porque o
inquérito apurou a responsabilidade apenas dos
alunos desligados.
Para demonstrar o espírito de tolerância das
autoridades da Marinha, devo informar que, depois
da prisão dos aspirantes, determinada pelo Ministro
da Marinha, o almirante Pinto Lima passou em
revista a Escola, para que os aspirantes declarassem
se estavam, ou não, dispostos a cumprir as ordens
da autoridade superior. E todos responderam
afirmativamente. Entretanto, ao anoitecer dêsse dia,
um aluno credenciado procurou o almirante Pinto
Lima, para dizer-lhe que tôda a Escola queria pedir
baixa. Nestas condições, a autoridade superior não
podia ceder.
Entendo que a questão não está sendo
posta
nos
seus
justos
têrmos;
querem
levá-la
para
o
terreno
da

ameaça e do desrespeito ao Sr. Ministro da Marinha.
O Almirante Noronha, por todos os seus predicados,
tem direito à nossa admiração...
O SR. BERNARDES FILHO: – É, na verdade,
uma das grandes figuras da Armada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não está em
jôgo, no caso, a autoridade do Almirante Noronha.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...é homem que
recebe o artifício do terror, como norma de
administração e de comando. Palestrei várias horas
com o Almirante Noronha, e S. Ex.ª não disse uma
palavra siquer mais acêsa contra a indisciplina
praticada pelos alunos da Escola Naval.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não está
em jôgo a pessoa do Almirante.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Meu nobre
colega, Senador Salgado Filho, dirigiu da tribuna
desta Casa um apêlo ao Ministro da Marinha, e
afirmou que fato mais grave ocorrera na Escola
Naval, quando seu diretor, o Almirante Jaceguay,
teria levado uma vaia dos alunos.
O
Almirante
Noronha
solicitou-me
esclarecesse ao eminente Senador que êsse fato
jamais ocorreu.
O Almirante Jaceguay elaborou um Regimento
Interno para a Escola Naval pelo qual punia os
aspirantes, privando-os de uma das refeições com a
prisão em cama sem colchão, etc... Estava sediada
naquêle estabelecimento da Marinha uma comissão
de almirantes, da qual fazia parte o Almirante Júlio
de Noronha, pai do atual Ministro, incumbida de dar
parecer sôbre uma invenção relativa a submarinos.
Um dia, o Almirante Jaceguay convidou os seus
colegas da aludida comissão para uma visita à
Escola, no decorrer da qual o velho lobo do mar lhes
mostrou o Regimento Interno que havia elaborado. O
Almirante Júlio de Noronha declarou, então, ao
Almirante Jaceguay que, se algum dia chegasse a
diretor da Escola Naval, eliminaria êsse texto, porque
não concordava com aquêle tratamento dado aos
moços.
Isto foi no Govêrno Campos Sales. Eleito
Rodrigues Alves, o Almirante Júlio de Noronha
assumiu a pasta da Marinha, e um dos
seus primeiros atos foi chamar o Almirante
Jaceguay ao Gabinete e dizer-lhe que lhe seria
dada outra comissão, pois assumiu com êle
mesmo o compromisso de deitar por terra
aquêle Regimento da Escola Naval.O Almi-

– 23 –
ante Jaceguay então, solicitou exoneração e foi
nomeado Diretor da Carta Marítima. Tudo isso foi
feito sem choques e sem qualquer indisciplina por
parte dos alunos do estabelecimento.
O Sr. Ministro da Marinha solicitou-me ainda
que esclarecesse ao eminente Senador Salgado
Filho que o Almirante Júlio de Noronha, durante todo
o período de sua administração na, pasta da
Marinha, não puniu qualquer aspirante por
indisciplina.
A verdade, porém, é que os alunos da Escola
Naval, depois de várias consultas e demarches, por
duas vezes se negaram a comparecer à revista. Por
duas vezes foi dado o tome de revista matutina,
e os aspirantes não compareceram. Vê assim. V.
Ex.ª, Sr. Presidente, que as autoridades da
Marinha não poderiam ceder ante indisciplina dessa
natureza.
O Almirante Sílvio de Noronha está
examinando o caso, de acôrdo com o Regimento em
elaboração, para garantir a volta dos alunos
desligados em março de 1949. Afirma S. Ex.ª que,
em 140 anos de Escola Naval, é inédita tão grave
indisciplina.
O SR. HAMILTON. NOGUEIRA: – Não nego
o gesto ele indisciplina e a necessidade de uma pena
para corrigí-la. Mas é preciso ver como se gerou o
gesto. Foram atos e atos seguidos de coação moral,
tolhendo a liberdade dos rapazes que já não
estudavam mais nos camarotes; eram obrigados a
duas horas de estudo em sala coletiva. Depois, a
Escola foi invadida pelos Fuzileiros Navais, sem
necessidade nenhuma dessa violência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O caso dos
Fuzileiros Navais passou-se da seguinte forma: o
Govêrno tornou sérias cautelas para evitar distúrbios
no dia 1º de maio. Como não ignora o Senado, a
Escola tem armamentos e munições. Estando os
alunos em greve e tendo sido tomadas providências
em todo o País para as comemorações do dia 1º de
maio, o Diretor da Escola requisitou a fôrça dos
Fuzileiros, não para coagir os alunos, mas para
guardar os armamentos. É muito diferente do que se
tem arguído.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Mas a
fôrça, continuou depois; não ficou só no dia 1º de
maio.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Um
aluno,
interpelando
um
oficial
de

serviço por que motivo estavam ali os Fuzileiros, fêlo de forma desrespeitosa.
Ora, Sr. Presidente, a base que sustenta a
fôrça armada é a disciplina.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Disciplina
não é violência, nem coação.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não
compareceram a dois toques de revista. Está
provado nas peças do inquérito.
Posso afirmar ao Senado que o Almirante
Noronha, por meu intermédio, declara a esta Casa
que, no novo regulamento da Escola, haverá
dispositivo assegurando aos alunos desligados a
volta em 1949.
VV. Ex.as são testemunhas de que está sendo
muito mal encaminhada a questão, pois se dirige
parra o terreno da ameaça à autoridade da Marinha
– não nesta Casa...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nem na
Câmara dos Deputados.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...mas fora
dela. Ora, os alunos, sentindo-se fortes com êste
apôio, não acedem, absolutamente, a qualquer
transigência.
Vi mesmo declaração de alunos opondo-se a
que se peça por êles, porque se julgam com a razão.
O Almirante Ministro da Marinha também
entende que está com a Justiça, porque se mantém
dentro de texto legal.
Assim, pois, quem deva ceder não é o titular
da pasta da Marinha, estribado nos regulamentos
disciplinares, mas os alunos que cometeram a falta.
Tudo isto é muito desagradável, Sr.
Presidente.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vossa Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) –
Estaria certo Sua Ex.ª o Sr. Ministro da Marinha – a
quem rendo homenagem e acredito que
encaminhará a questão para uma solução feliz – se o
inquérito tivesse obedecido ao Regimento da
Marinha, ao regulamento da Escola Naval. O
Deputado Prado Kely, num discurso de clareza
meridiana, com documentação rigorosa, demonstrou
que o inquérito é nulo.
O SR. VICTORINO FEIRE: – E para revelar a
tolerância das autoridades da Marinha basta dizer
que o oficial que preside ao inquérito capitulou êste
crime de insubordinação, sujeito à pena de um ou
dois anos.
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Entretanto, o próprio diretor da Escola Naval
desclassificou o delito para enquadrá-lo no âmbito
disciplinar escolar, o que foi aprovado pelo Senhor
Ministro Sílvio de Noronha.
O SR. BERNARDAS FILHO: – V. Ex.ª permite
um aparte? – (Assentimento do orador) – Pouco ou
quase nada conheço dos acontecimentos. Nem tive
o prazer de ler o discurso do Deputado Prado Kelly.
Mas se o inquérito é nulo, os alunos dispõem dos
meios normais que as leis lhes asseguram, através
da Justiça, para promoverem a nulidade dêsse
inquérito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não desejamos
agitar a questão, mas as autoridades da Marinha não
podem absolutamente ceder antes a imposição dos
alunos da Escola Naval porque daí adviriam
conseqüências funestissimas para as Fôrças
Armadas, inclusive para os próprios alunos, quando,
amanhã, já oficiais, não fossem pelos seus
subordinados obedecidos nas corporações a que
pertencessem.
O desejo manifestado por alguns de que seja
afastado da direção da Escola Naval o Almirante
Pinto Lima constitui outra questão importante. Não
conheço o Almirante Pinto Lima.
Imaginemos entretanto, que seja facultado aos
alunos a escolha dos seus comandantes. Cada
Capitão de Mar e Guerra que devesse ser nomeado,
determinaria a consulta aos marinheiros para saber
se concordavam, ou não, com a nomeação.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não ponho
em dúvidas as altas qualidades do Almirante Pinto
Lima. Não se trata disso.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Convidaria
meus eminentes colegas, Senadores Hamilton
Nogueira e Salgado Filho, a irmos ao encontro do
Almirante Noronha, e ouvirmos sua exposição a
respeito do assunto.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Teria
grande prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não sou contra
os alunos da Escola Naval, nem pretendo defender o
Almirante Pinto Lima. Conheço apenas o Almirante
Sílvio Noronha, de quem me honro de sar amigo. S.
Ex.ª, tem tradições a zelar e a maior delas prende-se
ao seu nome honrado. (Apoiados). Sua vida política
tem sido exemplar. Tôda a família tem gestos dignos.
Quando
Ministro
da
Marinha
o
AlmiranteIsaias
Noronha,
logo
após

a revolução de 30, vários oficiais foram reformados e
fôra nomeado Chefe do Estado Maior da Armada o
Almirante Francisco de Matos. Um dia, o Almirante
Isaías Noronha, no seu despacho, recebeu do
eminente Senador Getúlio Vargas, então chefe do
Govêrno, um recado que deveria ser transmitido ao
Almirante Francisco de Matos, dando ciência de que
havia grande pressão dos oficiais revolucionários
contra êle. O Almirante Isaías Noronha, primo do
atual Ministro, devia transmitir ao seu colega a
sugestão de um pedido de demissão e de reforma. O
Almirante Isaias Noronha levantou-se e disse ao
eminente Senador gaúcho: V. Ex.ª me fará a fineza
de mandar transmitir o recado pelo meu substituto,
porque não sou mais seu ministro.
Êsse acontecimento honra a Marinha e o
nome da família Noronha. Meu apêlo é dirigido ao
eminente Senador Salgado Filho e ao meu digno
colega
Senador
Hamilton
Nogueira,
para
procurarmos, nós três o Almirante Noronha, a fim de
ouvirmos sua exposição sôbre os acontecimentos.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador) – V. Ex.ª está
invertendo os têrmos do problema. Se Vossa Ex.ª
deseja que ouçamos o Almirante Noronha,
deve convidá-lo a vir ao Senado prestar
esclarecimentos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª é
absolutamente injusto na sua observação, porque o
Almirante Noronha, conversando comigo pediu-me
que lhe prestasse êstes esclarecimentos no
Senado, exatamente pela admiração que tem por V.
Ex.ª.
O SR. SALGADO FILHO: – Não me refiro à
pessoa de S. Ex.ª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Penso que não
seria delicado chamarmos aqui o Almirante Sílvio
Noronha para dar explicações, quando Vossa Ex.ª
poderia atender ao apêlo que ora faço.
O SR. BERNARDES FILHO: – Nêsse ponto,
V. Ex.ª não tem razão.
O SR. VICTORINO FREIRE: – S. Ex.ª foi o
primeiro a se interessar para que fôsse ouvido para
que desse uma explicação ao Senado.
O SR. BERNARDES FILHO: – Vossa Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) –
Precisamos acabar, de uma vez por tôdas com a
impressão que têm os Ministros de Estado de que há
uma "capitis diminutio" em comparecerem a qual-
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quer
Casa
do
Congresso
para
prestar
esclarecimentos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não acho que
seja capitis diminutio.
O SR. BERNARDES FILHO: – Estou
discutindo o assunto em tese. Não vejo mal algum,
nem violação de prerrogativas, no fato de o Almirante
Silvio de Noronha comparecer ao Senado, a fim de
prestar os esclarecimentos que êste julgue
necessários. Não há nisso nenhuma diminuirão.
Nêsse ponto V. Ex.ª não tem razão. Não quer isto
dizer que concorde integralmente com o eminente
Senador Salgado Filho, proque S. Ex.ª o Sr. Ministro
está fazendo um apêlo em caráter pessoal, e assim
eu acederia.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente:
era caráter pessoal, pelo fato de em palestra comigo,
o Almirante Silvio de Noronha se ter referido ao
ilustre Senador Salgado Filho. Mas também estou
certo de que o Ministro de Marinha não terá dúvida
em se defrontar com o Senado, para defender ato de
sua autoridade, praticado para preservação da
disciplina das fôrças armadas. Afirmou-me o
titular daquela pasta que jamais em 140 anos se
verificou, na Marinha, ato de indisciplina de
tamanha gravidade. Não é possível tocar-se
alvorada e os alunos não comparecerem:
depois disso, só o desligamento. Do contrário,
seria melhor acabar com a disciplina nas fôrças
armadas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ou com as
causas que criaram a indisciplina.
O SR. VICTORINO FREIRE: – São questões
distintas. Se V. Ex.ª, amanhã servir numa guarnição
e o Comandante ferir direito seu, Vossa Ex.ª não
poderá revoltar-se; terá de ocorrer pelos meios
legais.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Se ferir a
minha dignidade de pessoa humana, revoltar-me-ei
sempre, porque não pode haver disciplina sem
respeito mútuo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – nobre
aparteante, então não poderia ser militar.
S. Ex.ª sabe que a disciplina é um elemento
especifico ordem das instituições militares.
Onde não existir disciplina a fôrça armada, estará
perdida.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Só
compreendo disciplina com o respeito pessoa
humana.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sem disciplina
não pode haver ordem. No caso cabia o recurso.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Posso falar
nêste assunto, porquanto escrevi um livro sôbre a
defesa da ordem no qual defendi o Govêrno do
Senhor Artur Bernardes. Não posso, portanto, ser
acusado de desordeiro, pois o meu livro baseia-se na
ordem, mas com fundamento na dignidade e na
justiça.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Então, amanhã
se o Ministro da Marinha nomear o Comandante de
um Cruzador e os marinheiros não concordarem,
deverá o Comandante ser demitido? – Isso não está
certo!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Em meu
livro defendi o Govêrno de Artur Bernardes que foi
um dos de maior ordem que já conheci.
O SR. BERNARDES FILHO: – Agradêço ao
nobre Senador Hamilton Nogueira as suas palavras
benévolas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Simples
justiça, foi o que procurei fazer. O Sr. Diretor da
Escola Naval não ouviu os alunos, não os recebia,
nem ao seu representante quiz ouvir. Isto nunca foi
ordem nem disciplina; isso causa revolta.
O SR. VICTORINO FREIRE: – São questões
distintas. Se os alunos se sentiam feridos pelo Ato do
Almirante Pinto Lima, tinham o direito de representar
ao Ministro contra o Diretor da Escola. O
regulamento dispõe, ainda que para isso, têm de
pedir licença à autoridade superior.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Como se
nem eram ouvidos, nem se lhes dava o direito de
defesa?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Deviam
representar ao Ministro.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – No inquérito
ninguém os procurou ouvir. Todos os esforços foram
baldados quando tentaram defender-se.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Ao contrário.
Os alunos, julgando-se feridos pelo ato do Diretor,
podem pedir licença para se queixar. Negada a
permissão, estão autorizados, por lei, a declarar que
lhes foi negada e, então representar à autoridade
superior. Repito: se havia ato do Almirante Pinto
Lima, que feria a dignidade dos alunos, deveriam
êstes representar contra êle ao Ministro da Marinha,
mas nunca...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Repito: nem
o direito de defesa tiveram no inquérito.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – ...praticar
indisciplina continuada, aliciando até colegas que
estavam na enfermaria, para que se solidarizassem
com o movimento. Esta é a verdade.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Aos alunos
foi negado o direito de defesa
O SR. VICTORINO FREIRE: – Daí V. Ex.ª não
pode fugir. Coloquemos a questão no terreno
impessoal. Se se conseguir uma solução
harmonizadora, muito bem; mas não vamos pensar
que o Ministro da Marinha ou o Diretor da Escola
Naval não estejam cumprindo os seus deveres.
Não pode haver ordem sem disciplina, ainda
mais nas fôrças armadas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ninguém
discute êsse ponto. O conceito de disciplina é que
pode variar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Eram estas, Sr.
Presidente, as explicações que entendi prestar ao
Senado, em resposta ao discurso aqui proferido pelo
meu eminente colega e amigo, Senador Salgado
Filho. E esta resposta serviu também de
esclarecimento ao discurso do meu eminente amigo,
Senador Hamilton Nogueira. (Muito bem; muito bem).
O SR. SALGADO FILHO (*) (Para explicação
pessoal): – Senhor Presidente, ouvi as explicações
dadas pelo nobre Senador maranhense, Senhor
Victorino Freire, a propósito das palavras por mim
proferidas, há poucos dias, num apêlo formulado ao
ilustre Sr. Ministro da Marinha, tendente a fazer com
que S. Exª avocasse a solução dêste incidente e
mesmo o inquérito, porque seria ato de sua
competência, como o de deliberar sôbre esses
acontecimentos.
Infelizmente, êsse apêlo, ao invés de
encontrar um gesto de benignidade de S. Ex.ª só
serviu para agravar a penalidade imposta aos
alunos.
Êles que apenas tinham sido suspensos, após
o meu apêlo foram eliminados da Escola.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª permite
um esclarecimento? (Assentimento do orador). –
Quando foi feito o apêlo de V. Ex.ª, já os
rapazes estavam eliminados. A agravação, de
que V. Ex.ª fala, refere-se à parte que
assegurava aos alunos a volta á Escola no
próximo ano, ate ilegal, porque contraria, o
regulamento da Escola. O Sr. Ministro da Mari__________________

(*) Não foi reviste pelo orador.

nha, então, pediu-me declarasse a V. Ex.ª que, no
Regulamento em elaboração, essa medida seria
prevista. Como foi feito, era ilegal, visto o dispositivo
da escola ser taxativo: eliminados, os alunos não
podem voltar à Escola.
O SR. SALGADO FILHO: – Muito obrigado
pelo esclarecimento de Vossa Excelência.
O fato, Sr. Presidente, é o que aí está. Depois
de um apêlo que lhe era formulado, no sentido da
complacência para com aquêles rapazes e falando
eu, não em nome dos alunos, mas colocando-me na
situação de pai dos mesmos, S. Ex.ª respondeu
agravando a pena. Pela primeira vez, uma
autoridade, solicitada a encarar um fato com mais
benevolência, em lugar de assim proceder agrava a
punição! Se a pena de suspensão não era cabível,
Sr. Ex.ª poderia convertê-la em prisão disciplinar.
Mas, não: S. Exª eliminou êsses rapazes, sem ouvílos, sem siquer tomar conhecimento das suas
declarações. Mais do que isso: imputou-lhes a pecha
de indisciplinados, sem a defesa que a legislação
militar lhes garante.
O SR. HAMILTON. NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. SALGADO FILHO: – Num inquérito,
ouvidas as testemunhas, é indispensável ouvir a
defesa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os
depoimentos de todos são iguais.
O SR. SALGADO FILHO: – Os depoimentos
de todos não, porque nem todos os alunos foram
ouvidos.
O direito de defesa, garantido pela legislação
militar...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Foram ouvidas
dois terços.
O SR. SALGADO FILHO: – ...lhes foi
sonegado.
Ouviram-se alguns rapazes, enquanto outros,
sem uma só falta em todo o curso de quatro anos de
Escola, cujas notas de cultura foram as melhores
possíveis, classificados, como os primeiros, sem
uma falha disciplinar, foram todos imolados e
eliminadas, como verdadeiros criminosos, pelo
Senhor Ministro da Marinha.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Diz muito
bem V. Ex.ª: como verdadeiros criminosos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Atendendo ao
apêlo, acha V. Ex.ª que o Ministro Silvio de Noronha
respondeu agravando a pena dos aspirantes?
Agravaria a pena, se adotasse as
conclusões
do
inquérito,
que
capitula-
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va a falta como insubordinação, com pena de prisão
por crime militar.
O SR. SALGADO FILHO: – Talvez tivesse
sido melhor para os alunos. Qual o fato grave
apontado? Para êles era melhor a situação de
responderem por crime de insubordinação porque
iriam ser julgados pelo Tribunal Militar e talvez não
houvesse um único juiz que os condenasse, levandoos à situação de não poderem voltar à Escola Naval.
Além disso teriam o direito de ser julgados de acôrdo
com a legislação militar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Seria muito
pior.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas não se fêz
isso. Se fôssemos considerar a falta como crime
militar, a situação dos alunos seria melhor do que
essa que lhes infligiu S. Ex.ª, condenando-os por
falta disciplinar, sem sequer os ouvir. E que alunos
Senhor Presidente? E em que momento?
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª acha
que êle devia excluir apenas os que foram ouvidos?
O SR. SALGADO FILHO: – Assim se procede
no instante em que não se consegue selecionar
rapazes para as escolas militares; em que temos o
exemplo da Escola de Aeronáutica, onde se
inscreveram 1.300 candidatos e só passaram 220 e,
dêsses mesmos, não resistindo ao curso nem a
metade. Na Escola Naval inscreveram-se 300 e,
dêsses, se não me falha a memória, só foram
selecionados 30.
No ano anterior, de 400 foram selecionados
40.
Assim, no momento em que não há
possibilidade de se selecionarem rapazes para os
cursos da Marinha de Guerra, são eliminados
aquêles já selecionados e – o que é mais – já no 4º
ano, com provas magníficas. Eliminados sem ser
ouvidos e só porque, como se disse, haverem
cometido falta grave.
Disse o meu nobre colega ter sido dado a
êsses alunos o direito de representação. Mas como
representar, se S. Ex.ª o Sr. Almirante Diretor da
Escola Naval não tolerava o menor contacto com
êles? Quando lhes dava apenas 10 minutos por dia
para apresentarem suas queixas e isso mesmo sem
o fazerem diretamente a S. Ex.ª e sim ao seu
ajudante de ordens?
É possível que uma corporação armada se
recusa ao mero soldado o direito de contacto com
seu comandante, quando pede para ser ouvido? Que
um
comandante
se
recuse
e
mande

que se fale ao seu ajudante de ordens e em tempo
não excedente a dez minutos por dia, para todos os
alunos de uma Escola Naval é que eu não
compreendo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Como poderia
o Diretor da Escola Naval ouvir 400 ou 500 alunos de
uma só vez?
O SR. SALGADO FILHO: – Quebrou-se Sr.
Presidente, aquela praxe magnífica que vinha desde
Saldanha da Gama, o grande Saldanha, o grande
educador que, em contacto diário com seus alunos,
lhes ouvia as reclamações e conhecia as suas
reivindicações.
Depois de Saldanha houve os maiores
disciplinadores na Escola Naval. Lemos Bastos,
oficial de escol, nem por isso sentiu quebrada
sua disciplina, participando com seus alunos,
das competições esportivas e levantando-lhes o
moral.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nêsse
contacto é que se forma a verdadeira
disciplina.
O SR. SALGADO FILHO: – Evidentemente. E
é isso que quer a nossa legislação.
Desde os bancos acadêmicos, para ser bom
soldado, é indispensável, em primeiro lugar, o brio, o
pundonor, a fim de que saiba amar sua Pátria e sua
bandeira.
Que se fêz na Escola Naval?
Os
alunos
foram
segregados
do
Comando, que não os quis ouvir pessoalmente
e sim, por intermédio de seu Ajudante de
Ordens.
Além disso, para ferir ainda mais os melindres
dêsses moços, alunos do quarto ano, prestes,
portanto, a receber os galões do oficialato, que já
trariam nos ombros, se o respectivo curso não
houvesse sido acrescido de mais um ano, abolido
durante a guerra...
O SR. VICTORINO FREIRE: – O fato é
regulamentar ou não? É necessário examinar o caso
com serenidade. V. Ex.ª, no entanto, se limita a
criticar.
O SR. SALGADO FILHO: – Não estou
criticando e, sim, revelando o que realmente ocorreu.
Não posso ignorar os motivos que determinaram a
redução e, posteriormente, o aumento do curso da
Escola Naval, que, durante a guerra, era feito apenas
em três anos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Encontravanos em situação de emergência.
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O SR. SALGADO FILHO: – Depois da guerra
o curso foi acrescido de um ano.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se não me
engano, aumentou também na Escola Militar e os
alunos não se revoltaram.
O SR. SALGADO FILHO: – Os alunos da
Escola Naval não se revoltaram, não reclamaram.
Continuaram o curso pacificamente. Estou apenas
demonstrando que êsses moços já deviam ser
oficiais e, no entanto, ainda são alunos.
Pois bem, Sr. Presidente: dentro do regime
militar, no qual se exige, como condição principal o
brio, a fim de que se tenha amor à Pátria, que se fêz
com êsses rapazes que já deveriam ser oficiais?
Trago mais um argumento para evidenciar que devia
ser dispensada maior consideração a êsses alunos.
Qual a ocorrência gravíssima de que são
acusados?
Em virtude de Portaria do Diretor da Escola
Naval, os alunos são obrigados, nas vésperas dos
feriados, a assistir à sessão de cinema. Procuraram,
então, o Chefe do Departamento Escolar e
solicitaram-lhe que a sessão de cinema fôsse
transformada em estudo, a fim de que tivessem o dia
de saída completo.
Não se lhes concedeu o pleiteado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se eu fôsse
Diretor cancelava o cinema.
O SR. SALGADO FILHO: – Combinaram,
então, deixar de comparecer à prova de ginástica,
que teria lugar no dia imediato.
Foi esta, Sr. Presidente, a grave falta cometida
pelos alunos da Escola Naval.
Depois da ocorrência, que se fêz?
Mandaram-se buscar, no Corpo de Fuzileiros
Navais soldados de armas embaladas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não foi para
êsse fim, conforme já expliquei.
O SR. SALGADO FILHO: – É o que V. Ex.ª
diz, mas não corresponde à realidade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quem relatou a
V. Ex.ª os acontecimentos? Eu os ouvi do Ministro da
Marinha.
O SR. SALGADO FILHO: – Os soldados, de
armas embaladas, não permaneceram na Escola
apenas no dia 1º de maio.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Continuaram.
O
SR.
SALGADO
FILHO:
–
Ali
ficaram,
vigilantes
como
sentinelas
à
vista,
de
armas
em
punho,
não
per-

mitindo aos alunos chegarem sequer às janelas de
seus alojamentos.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Só isso!...
O SR. SALGADO FILHO: – Até para
satisfazerem às suas necessidades fisiológicas, os
rapazes eram acompanhados por soldados de armas
embaladas. Êles que já deveriam ser oficiais, foram
guardados à vista por fuzileiros navais, oprimindo-os
no seu brio e no seu pundonor de alunos, guardados
à vista por soldados que iriam comandar
futuramente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Ministro da
Marinha nega êsse fato.
O SR. SALGADO FILHO: – Que fôrça moral,
Sr. Presidente, teriam êsses alunos amanhã, quando
recebessem seu galão êles que haviam sido
escoltados como galés? Nenhum preso, nenhum
condenado por crime comum, ou por crime militar é
acompanhado por soldado de metralhadora em
punho.
Pode existir maior opróbio, maior opressão,
maior prova de truculência, maior prova de
incapacidade na direção de uma Escola que essa?
Evidentemente não!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. ALOYSO DE CARVALHO: –
Incapacidade de direção.
O.SR. BERNARDES FILHO: – V. Excelência
permite um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com todo o
prazer.
O SR. BERNARDES FILHO: – Realmente, o
que V. Ex.ª descreve é lamentável; mas para meu
maior esclarecimento, gostaria de saber de V.
Excelência, que já foi Ministro da Aeronáutica e do
Supremo Tribunal Militar, se não haveria, nos
regulamentos militares, meios de que se pudessem
valer os alunos ou oficiais coactos para
representarem contra Superiores hierárquicos.
Pergunto: os alunos exerceram êsse direito? Se não
o exerceram, convém que V. Ex.ª disso se inteire,
para melhor julgar o caso.
O
SR.
SALGADO
FILHO:
–
Não
exerceram êsse direito, facultado pelo Regulamento,
porque não lhes deram permissão. Pediram
para ser ouvidos pelo Diretor da Escola, e não o
conseguiram.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O Diretor
negou-se a recebê-los.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Deveriam,
então recorrer ao Ministro da Marinha.
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O SR. BERNARDES FILHO: – A instância
morre no Diretor da Escola Naval?
O SR. SALGADO FILHO: – Não. Nada teria
ocorrido, se êsses rapazes tivessem encontrado, de
início, a justiça que mereciam. Em lugar disso, foram
tratados como prisioneiros de guerra, como traidores
da Pátria, guardados à vista por soldados de armas
embaladas. Por que? Porque não quiseram
comparecer à prova de ginástica!
Revoltaram-se contra alguém? Não! Houve, é
certo – segundo estou informado – uma assuada.
Mas foi ela dirigida ao Diretor da Escola? Não.
Estavam guardados por fuzileiros navais, e o Oficial
de Dia para maior ostentação de fôrça, de
opressão e de truculência, apresentou-se, no rancho,
armado de pistola, coisa que nunca fazia. Dai, a
assuada.
Para que estava armado o oficial?
Bastaria tal fato, Sr. Presidente, para que o
Diretor não pudesse continuar por mais um dia,
siquer, na direção da Escola, e o oficial superior que
precisa de fôrça material para garantí-lo no
comando, não pode ser comandante.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito
bem!
O SR. VICTORINO FREIRE: – De modo geral,
os oficiais de serviço andam armados.
O SR. SALGADO FILHO: – Sr. Presidente, ai
de nós se qualquer Comandante de Regimento
precisasse de armas e de fôrça para garantir sua
hierarquia e autoridade! A autoridade repousa não na
fôrça, mas na moral. É ela que garante o comando;
quem não a tem, não pode ser comandante.
Sr. Presidente, o Código disciplinar é positivo,
é absoluto.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª poderá
prestar-me alguns esclarecimentos?
O SR. SALGADO FILHO: – Com muito
prazer, se puder.
O SR. BERNARDES FILHO: – Vamo-nos
abstrair da Escola. Como já disse não estou
habilitado a discutir a questão, por me faltarem
maiores esclarecimentos. Admitamos, entretanto que
o Comandante da Escola dê uma ordem a seus
alunos, e êles se neguem a cumprí-la. Como
classificar o ato? De revolta?
O SR. SALGADO FILHO: – Depende
da
natureza
da
desobediência.
Pode
ser
desobediência
comum,
in-

subordinação, revolta, e também, falta grave.
O SR. BERNARDES FILHO: – Muito bem.
O SR. SALGADO FILHO: – E tanto foi falta
disciplinar, que lhes foi dada ordem de prisão.
O SR. BERNARDES FILHO: – E se houver
receio de revolta, que deverá fazer o Comandante da
Escola?
O SR. SALGADO FILHO: – Prendê-los.
O SR. BERNARDES FILHO: – Como, se não
dispõe de fôrça.
O SR. SALGADO FILHO: – Dispõe da fôrça
moral.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª, acha
que o caso se prende à revolta?
O SR. SALGADO FILHO: – Não se trata de
revolta de rebelião, de insubordinação, e, sim, de um
mal entendido entre alunos e comandante.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não pode
haver mal entendido entre alunos e comandante.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quando
faltaram ao toque de alvorada, já estavam presos
com sentinela à vista.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Já tinha havido
a formatura e todos se dispuseram a acatar as
ordens. Mas houve o toque de alvorada e faltaram
outra vez.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Como
podiam comparecer, se estavam recolhidos aos
camarotes com sentinela à vista?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não. Se
estavam presos, seria contra-senso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muitos
alunos explicam que faltaram à chamada, porque se
achavam presos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É evidente que,
com sentinela à vista, ninguém pode comparecer à
chamada. O fato, porém, é que ainda não tinha
havido prisões.
O SR. SALGADO FILHO: – Fizeram mais que
isto, Sr. Presidente: mandaram que os alunos
formassem em ordem de marcha e ficassem no pátio
da Escola, guardados por fuzileiros navais, em
marche-marche, como se fossem praças de pré.
Submeteram-nos a essa humilhação diante daqueles
que iriam comandar mais tarde. Entretanto, o Código
Disciplinar da Armada estabeleceu:
"Na escolha e emprego dos meios
para conseguir êsses fins, o superior evitará
utilizar-se de palavra ou ato que possa descon-
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ceituar-os seus subordinados, enfraquecer a
consideração que lhes é devida e melindrar os seus
brios militares ou dignidade pessoal".
O Código Disciplinar da Armada pune
portanto, como falta, justamente o que o
Comandante da Escola Naval fêz, isto é,
desconsiderar e humilhar, nos seus brios, os alunos
do 4º ano, exatamente aquêles que dentro de
meses seriam oficiais, e só ainda não tinham
recebido o galão, porque aumentaram o curso de um
ano.
Para haver justiça, deveriam abrir inquérito
para apurar as responsabilidades, punindo-se
aquêles que as tivessem – o comandante pela sua
incompreensão no dirigir a Escola; os alunos pela
sua falta, disciplinar.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª tem
razão: punir a ambos diretor e alunos.
O SR. SALGADO FILHO: – Aliás, se o
eminente Sr. Ministro da Marinha quisesse encarar
com benignidade essa falta, encontraria no Código
Disciplinar e nos dispositivos do Regimento da
Escola meios adequados para fazê-lo, sem cortar a
carreira daquêles rapazes, sem lhes infligir castigo
que atinge mais à Marinha que os próprios
alunos, uma vez que nossa Armada está em
carência de oficiais, sendo talvez de 75% o
coeficiente que falta. A punição dêsses rapazes é
mais contra a Pátria que contra êles, imolados sem
defesa e sem sequer, terem tido o direito de ser
ouvidos.
Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, quanto se foi
injusto, quanto se feriu o brio e pundonor
daquêles jovens, contrariando o Código Disciplinar
da Armada.
Hoje se alega que, para o ano, talvez lhes seja
reservada a volta. Mas qual dêsses alunos, diante da
opressão diante da desconsideração por que
acabam de passar, à frente dos Fuzileiros que
vão amanhã comandar, quererá voltar para continuar
o curso que lhe foi arrancado sem sequer ser
ouvido?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E
permanecendo no mesmo ambiente, com as
mesmas causas que o geraram.
O SR. SALGADO FILHO: – A nobreza dêsses
alunos é tal que, ao terem notícia de que tôda a
Escola Naval iria solidarizar-se com êles, num ato de
verdadeiro protesto contra as injustiças, as
iniquidades de que estão sendo vítimas...

O SR. VICTORINO FREIRE: – O curso prévio
não tomou parte.
O SR. SALGADO FILHO: – ...ao verem que a
medida era mais contra a Marinha do que contra êles
mesmos solicitaram aos seus colegas que não
usassem dêsse direito de pedir cancelamento das
suas matrículas.
Sr. Presidente, a Marinha – que está com falta
da oficiais, que tem dificuldades em aliciar colegiais,
ginasianos para completar seus quadros na Escola
Naval, se essas soluções são quase impraticáveis
diante das menores exigências feitas nas provas de
admissão, conforme os fatos estão demonstrando –
a Marinha, em lugar de catequisar êsses rapazes,
em lugar de exaltar seus brios seu amor à farda, seu
amôr à carreira, como faziam os antigos diretores,
Saldanha, o primeiro dêles, Lemos Fastos, Lara e há
pouco tempo Braz Veloso, todos êles nêsse convívio
com seus alunos, que só os podia enobrecer, porque
estavam formando o espírito novo para a Marinha, e
nunca repudiá-los como se repudiam leprosos cujo
contacto repugna.
É a situação dêsses rapazes na Escola Naval;
é êsse o ambiente que se criou e dentro do qual se
quis afrontá-los com a fôrça moral. É possível que
êsses homens precisassem apelar para a delegação
que foi feita, porque o inquérito se processava num
compartimento contiguo ao gabinete.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Ministro
nega tal fato.
O SR. SALGADO FILHO: – Não pode negar,
porque não mandou abrir inquérito e só diante de
provas é que poderia vir perante nós negar.
O Ministro não pode fazer uma afirmação
dessa natureza, porque não mandou, como lhe
cumpria,
abrir
inquérito
para
apurar
responsabilidades.
O SR. VITORINO FREIRE: – Nêste caso, não
podemos responder, porque não lemos o inquérito.
Lemos apenas as conclusões.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O
Ministro devia afastar o Diretor da Escola e mandar
abrir inquérito, não há dúvida alguma.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não podia ser
feito um inquérito da cambulhada, entre almirante e
alunos.
O SR. SALGADO FILHO: – Seria a solução
justa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pela
exposição
clara
do
Senador
Salgado
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Filho, cheguei à conclusão de que aos
acontecimentos da Escola Naval faltou esta
providência: o afastamento do Diretor da Escola,
para o competente inquérito e apuração de
responsabilidades.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Assim,
ninguém mais se aguentaria em pôsto de
comando.
O SR. SALGADO FILHO: – Aguentava, como
tôdas se aguentaram. As autoridades parece que
estão sofrendo de amnésia. Se não, lembrar-se-iam
do caso que se verificou, há tempos, na Escola
Naval, de notoriedade pública...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Em 1944.
O SR. SALGADO FILHO: – ...em
conseqüência da péssima comida distribuída aos
alunos. Depredaram tôda a Escola, mas não foi
nenhum eliminado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os cabeças
foram eliminados.
O SR. SALGADO FILHO: – Não é em 142
anos, como se afirmou, por falta de memória, que
não ocorrem faltas iguais. Têm-se verificado
constantemente em quase tôdas as administrações.
O que nunca ocorreu, Sr. Presidente, foi a
desconsideração havida atualmente.
Quando aleguei o fato ocorrido com o
Almirante Jaceguay, na direção da Escola – uma
grande figura da Marinha Nacional, que se impôs à
consideração de seus subordinados por atos de
heroísmo na guerra do Paraguay; oficial culto,
brilhante, valente e digno – eu sabia que êsse
Almirante tinha formação do século passado e queria
que se impusesse uma disciplina inconsciente,
"ferrabraz", dentro daquêle princípio do Conde de
Lippe.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não houve
indisciplina com êle.
O SR. SALGADO FILHO: – Não houve
indisciplina manifesta exteriorizada. Em carta de um
oficial da Marinha, publicada no "Radical" do dia 5 de
maio, li...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Eu li a
declaração do próprio Almirante Jaceguay sôbre sua
exoneração da Escola.
O SR. SALGADO FILHO: – ...em que diz que,
no Govêrno Campos Sales, o ambiente na Escola
Naval era de revolta, de insubordinação latente, em
virtude do regulamento a que V. Ex.ª acaba de se
referir. Foi essa a tese que sustentei na minha oração,

implorando a atenção do ilustre Ministro da Marinha
sobretudo para o exemplo do seu digno pai.
O SR VICTORINO FREIRE: – É questão de
regulamento.
O SR. SALGADO FILHO: – O estado de
indisciplina era latente, mais do que de indisciplina,
era de revolta, porque o ilustre Ministro Almirante
Jaceguay...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não efetuou
nenhuma prisão.
O SR. SALGADO FILHO: – Não efetuou
nenhuma prisão, mas não dava de comer aos seus
alunos. Por isso, o Almirante Noronha tornou sem
efeito o Regulamento por êle baixado. O Almirante
Júlio de Noronha, glória da Armada, deu braço forte
ao Almirante Jaceguay, que tinha condições para
exigir, em vista do seu passado, maior respeito e
admiração dos seus alunos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Ministro
afastou-o sem choque do comando da Escola Naval
e depois derrogou o Regulamento.
O SR. SALGADO FILHO: – Que fêz o
Almirante Júlio de Noronha? Tirou-Ihe o comando,
porque reconheceu a injustiça, a iniquidade que êle
estava praticando contra os alunos da Escola Naval.
Que fêz o Almirante Sílvio de Noronha quando
chamado para exercer um ato de benevolência a
favor dos alunos?
Agravou-lhes a pena. Se a suspensão não era
cabível, era aplicável a prisão, mas nunca a
deliberação de cortar a carreira dêsses moços,
muitos dos quais no fim do curso, cheios de
entusiasmo, e de vibração patriótica.
Foi para êste ponto e não para as vaias, que
chamei a atenção do digno Sr. Ministro da Marinha.
Os pormenores pouco me importavam; o que me
importava era o ambiente dentro da Escola, em
1903, como o que existe em 1948. E existia por que?
Por atos de seus alunos? Não. Por atos dos
comandos, que não sabiam compreender, não
estavam dentro da época em que eram chamados a
educar os novos oficiais da Marinha de Guerra
Brasileira.
Eis aí, Sr. Presidente, as faltas analisadas,
onde se verifica que, se houve culpa, as culpas
foram recíprocas. Infelizmente, o castigo foi
unilateral.
Essas atitudes é que provocam as revoltas,
pela inexistência do reconhecimento do direito
sagrado à justiça daquêles que clamam por ela.
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O SR VICTORINO FREIRE: – Se
conseguissemos encontrar uma fórmula capaz de
conciliar o interêsse dos alunos com o da disciplina,
deveríamos adotá-la.
O SR. SALGADO FILHO: – Em tôdas as
escolas militares têm sucedido êsses fatos, essas
assuadas. O incidente não foi inédito. Aconteceu,
como se disse, em 1941, e tem-se reproduzido,
justamente pela inclemência ou intolerância dos
comandos, que ou não são vigilantes, ou não se
mostram capazes do exercício da alta função em que
foram investidos.
E não só na Escola Naval: em tôdas as
escolas militares tem havido eliminação em massa,
sem contudo, cortar-se a carreira dos futuros oficiais,
sobretudo no fim, quando poucos meses faltam para
o término dos estudos.
Com que sacrifício muitos dêsses pais e até
mães viúvas tinham os filhos ali matriculados, para,
por fim, verem perdido todo êsse trabalho de
educação moral, feito nos lares, assim como o
esfôrço dêsses alunos no estudo que vinham
empreendendo! A tudo isso veio pôr têrmo um ato de
intolerância, de truculência que privou aquêles
rapazes, das lições ministradas nos camarotes,
levando-os para o salão comum de estudo, como se
faz com meninos de colégio. Não é possível tratar
êsses moços, que já eram quase oficiais e que
cursavam as aulas de uma escola superior, como se
fossem colegiais sem educação e sem formação
moral, nem princípios norteadores da vida escolar.
Tudo se fêz para ferir a dignidade e o brio
daquêles jovens, ao contrário do que prescrevem os
regulamentos militares, os quais, em lugar de
mandarem seja calcado êsse brio, determinam, seja
exaltado, elevado, para que êles possam ser bons
militares.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com muito
prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não quis, há
pouco, interromper V. Ex.ª.
O SR. SALGADO FILHO: – O nobre colega
sempre me agrada, quando me interrompe.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado
a V. Ex.ª. Quando um dos alunos influenciado pelos
demais, procurou o Diretor da Escola Naval e pediu
a baixa coletiva, foi-lhe respondido que não
podia haver baixa coletiva. Cada qual devia requerer

essa baixa. Então os reclamantes pediram o
fornecimento de formulários para requerimento de
baixa individual. O Diretor da Escola, para ver se
podia contornar a situação, declarou-lhes que êles
haviam entrado ali a requerimento dos pais ou
responsáveis e, assim, sòmente êstes poderiam
requerer a baixa. Um dêles procurou a autoridade
superior da Escola Naval, declarando que todos já
eram maiores de 21 anos. Mesmo assim –
responderam-lhe – sòmente os pais ou os
responsáveis poderiam requerer a baixa. E esta, os
pais dos alunos não requereram de forma alguma.
Havia passado o incidente, tendo os alunos se
declarado prontos a acatar as ordens superiores e
sem que os pais solicitassem a baixa dos filhos.
Penso que o melhor é procurar o Ministro da
Marinha, para encontrar a solução, porquanto ainda
não é tarde para se obter do Almirante Silvio de
Noronha uma providência que concilie o interêsse da
Armada com o dos alunos. Êsses rapazes que
cometeram ato de indisciplina, amanhã, já oficiais,
não quererão ser desrespeitados por futuros alunos
da Escola Naval.
O
SR.
SALGADO
FILHO:
–
Um
esclarecimeunto vem bem a propósito, numa
pergunta que formulo a Vossa Ex.ª: que aconteceu a
êsse rapaz, o primeiro da turma, que foi falar ao Sr.
Comandante para demonstrar os propósitos dos
seus colegas?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Êle veio
participar a baixa coletiva.
O SR. SALGADO FILHO: – Saiu prêso para o
Côrpo de Fuzileiros Navais, sem que lhe fôsse
permitido, siquer, ficar prêso no seu camarote, como
é comum nessas circunstâncias. Foi levado por
simples Fuzileiros, e, para o Corpo de Fuzileiros
Navais, um aluno do 4º ano, oficial prestes a receber
seu galão. Era o padrão de violência, de truculência,
e desrespeito à dignidade humana. Foi conduzido
entre Fuzileiros, praças de pré, por transmitir
determinação dos seus companheiros.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Penso que V.
Ex.ª está equivocado.
O SR. SALGADO FILHO: – Fato inaudito
êsse, Sr. Presidente, de desprimor, de deselegância
rara com um aluno do último ano, o aluno nº 1
da Escola Naval, que, ao fazer uma solicitação
em nome dos seus colegas, saiu prêso para o
Corpo de Fuzileiros Navais. Mais ainda,
Sr. Presidente, desligaram-se os telefones de tôda a
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Escola, levaram os alunos para os seus camarotes,
incomunicáveis, não podendo êles receber visitas
ou
qualquer
comunicação
telefônica.
É,
positivamente, irrisório êsse ato do Diretor da Escola
Naval.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Desconheço
êsse fato e penso que há aí algum equívoco.
O SR. SALGADO FILHO: – A meu filho seria
eu incapaz de aconselhar, no dia seguinte, que
continuasse na Escola, diante dêsse desejo, dessa
volúpia mórbida de oprimir, de desconsiderar, de
demonstrar que era colocado como inferior aos
Fuzileiros que o iam conduzir à prisão – prisão para
onde vão os criminosos comuns daquêle Corpo
Naval.
É possível, Sr. Presidente, que se trate
dessa forma a homens de educação, filhos das
melhores famílias, rapazes que demonstraram culto
à Pátria, ao ingressarem numa carreira, com a
finalidade de defendê-la, estudando, esforçando-se
dessa maneira?
Não, Sr. Presidente, não é possível! E foi por
isso que vim à tribuna formular aquêle apêlo ao Sr.
Ministro da Marinha – que não me quis ouvir e
resultou num insucesso para mim, pois em lugar de
aliviar as penalidades em favor dos supostos
infratores, ela foi agravada...
O SR VICTORINO FREIRE: – Foi preciso
enquadrar o caso dentro da lei.
O SR. SALGADO FILHO: – ...sob o pretexto
de enquadrá-lo na lei. Enquadrá-lo na lei seria darlhes a pena disciplinar de prisão que o Regulamento
determina. O que S. Ex.ª quis, entretanto, foi
satisfazer ao Diretor da Escola, que precisava de
violência para agir, pensando que, pela violência,
poderia manter-se na direção de um corpo militar,
onde o elemento indispensável é, precisamente, a
fôrça moral.
Eram
estas,
Sr.
Presidente,
as
considerações que, com o meu patriotismo e
sinceridade, sem a preocupação de agradar a
quem quer que seja, nem o desejo de censurar
ninguém – porque se o meu desejo fosse o de
crítica, outras seriam as minhas expressões – que
aqui venho, como representante do povo brasileiro,
pedir mais consideração para a Marinha, porque
a pena que se impôs a êsses alunos constitui, antes,
uma penalidade para a própria Marinha de Guerra,
um castigo a ela infligido, do que, pròpriamente,
a êsses moços que, cheios de entusiasmo,
mas, também, de vergonha, não permitem sejam
calcados os seus brios, como se fôssem réprobos

sociais, para os quais se pedisse a pena de
segregação da nossa sociedade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem).
O SR. BERNARDES FILHO (*) (Para
explicação pessoal): – Senhor Presidente, como
todo o Senado, ouvi, atentamente, o debate em tôrno
dos acontecimento da Escola Naval. Tive o ensejo
e senti-me no dever de interromper as considerações
dos Senadores Victorino Freire e Salgado Filho, com
o propósito exclusivo de me esclarecer sôbre pontos
que reputo basilares para que se possa tirar do fato
conclusão justa, e nunca apressada.
Não tive, todavia, Sr. Presidente, – ainda que
não queira descer aos antecedentes da questão, –
nenhuma resposta que me esclarecesse sôbre um
ponto que reputo importante para qualquer juízo a
respeito: a indagação que fiz sôbre se foi exercido,
pelos alunos da Escola Naval, o direito de
representação contra a autoridade que os coagiu.
Ainda que não compreenda, Senhor
Presidente, o regulamento da Marinha, é fora de
dúvida que nêle não podem deixar de existir regras
para êstes casos.
Já agora, porém, não pretendendo descer aos
detalhes da questão, quero entretanto, lembrar ao
Senado e ao País episódio semelhante ocorrido – é
bem verdade, que não na Escola Naval, mas na
Escola Militar, em 1934 – quando estávamos vivendo
em regime constitucional.
Não pretendo, com a descrição dêste episódio
impôr, nem tão pouco exigir que a solução do caso
da Escola Naval seja idêntica à adotada naquela
ocasião, por isso que desconheço se os
regulamentos do Exército e da Escola Naval são
acordes em tal ponto.
Em 1934, Sr. Presidente, o então Ministro da
Guerra foi surpreendido pela notícia de que a Escola
Militar, estava pràticamente revoltada; e o estava, Sr.
Presidente, porque se havia negado, naquele dia, a
atender às ordens de rotina.
Surpreendido com o fato, a primeira indagação
de S. Ex.ª foi sôbre o estado de espírito da Escola.
Se daquêle ato, ou sucessivos atos de indisciplina
praticados até àquêle momento, se poderia inferir o
desejo de irem mais longe na efetivação de uma
revolta mais séria.
Constatou S. Ex.ª que êsse perigo não existia e
dirigiu-se prontamente para a Escola Militar. Em lá che__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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gando ou, antes de lá chegar, deparou-se-lhe a
figura do oficial instrutor, precisamente aquêle que
mantinha convivência mais íntima com os alunos. E,
defrontando-se com o Ministro da Guerra, relatou-lhe
os acontecimentos.
S. Ex.ª declarou que já os conhecia e
disse: "Estou marchando para lá". Observou o
oficial: "É o que venho pedir a V. Ex.ª que não
faça, porque a Escola se nega a cumprir
determinações ou ordens de rotina, por se julgar
desconsiderada pelo seu diretor, e, tenho certeza
de que se V. Ex.ª fôr à Escola Militar, essa
mesma Escola se negará a formar, a atender a
tôdas essas ordens de rotina; receberá Vossa
Ex.ª, sua autoridade superior, em plena forma
de disciplina, de modo que V. Ex.ª poderá muito
bem ter, no caso, de entrar no mérito do
assunto imediatamente, e, possivelmente, que
desconsiderar seu diretor. Êsse o apêlo que venho
fazer a V. Ex.ª.
A pasta da Guerra, estava confiada, nêsse
tempo, a figura eminente do nosso Exército... A
observação levou-a a meditar e, realmente, recuar
do seu propósito de ir até a Escola.
Convidou, então um de seus oficiais generais,
da mais absoluta confiança e deu-lhe o destino da
Escola Militar, com instruções para averiguar o que
ali ocorria.
A primeira iniciativa do oficial general foi
dirigir-se ao Comando da Escola. Não é êste
o momento para dizer da impressão do oficial
general no primeiro contato com o aludido
Comando. Posso quase afirmar, no entanto, que
ela foi no sentido de que os alunos tinham alguma
razão.
Como, porém, o princípio da autoridade
era considerado por êsse Ministro como o deve
ser e o é por todos os oficiais das nossas Fôrças
Armadas, S. Ex.ª deu a seguinte solução ao
caso: a pena que se impunha aos alunos da Escola
Militar era a de expulsão. S. Ex.ª os expulsou.
Mas, no mesmo ato em que o fêz, condicionou a
expulsão ao comportamento dos alunos dali por
diante.
A solução Sr. Presidente, como que permitiu
manter sôbre os alunos que não tivessem no ato de
indisciplina apenas uma conseqüência de supostos
direitos feridos, mas que pudessem, digamos, ter a
preocupação de levar avante o espírito de revolta,
uma espada de Democles.

E a verdade é que nenhum dos oitocentos
rapazes da Escola Militar de então foi expulso
porque, durante o ano digamos de sursis – que lhes
foi concedido, todos se mantiveram à altura de suas
funções na Escola.
Não sei, Sr. Presidente, o que dispõe a
respeito o Regulamento da Marinha.
O SR FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte...
O SR. BERNARDES FILHO: – Com todo o
prazer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...antes de
prosseguir nas brilhantes considerações que vem
expendendo?
O SR. BERNARDES FILHO: – Obrigado a V.
Exa. Ouvi-lo-ei com a maior satisfação.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a V. Ex.ª a
gentileza de indagar do Ministro da Guerra de então,
da alta figura do Exército Nacional...
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Que é o
Senador Góes Monteiro.
O SR FILINTO MÜLLER: – ...que é o Senador
Góes Monteiro, se não foi da turma que praticou tal
ato de rebelião que saíram os principais líderes
comunistas do futuro. Isso prova que a falta não fôra
cometida pelos oitocentos alunos e, sim, por um
pequeno grupo que os estava instigando.
Solicito ao nobre Senador Góes Monteiro a
fineza de declarar se é ou não verdade o que estou
afirmando.
O SR GÓES MONTEIRO: – É exato.
O SR. BERNARDES FILHO: – Respondo ao
ilustre colega Senador Filinto Müller apenas na parte
que me compete, porque estou na tribuna.
O fato de um oficial ser comunista, na ocasião
ou tornar-se comunista, a posteriori – conforme V.
Ex.ª sabe muito bem – não constituia crime até o
momento em que consideramos o partido fora da lei.
O espírito que ditou aquela solução, porém,
parece-me justo, pois, pelo menos na Escola Militar,
todos êles revelaram, durante o resto do curso, a
preocupação de disciplina integral.
O nobre colega não ignora que nem sempre,
com o correr dos anos, pensamos da mesma
maneira como o fazemos nos bancos escolares. V.
Ex.ª sabe que o contato com os livros, o
adiantamento da nossa cultura e uma série de
outros fatores que dependem mais de questões
psiquicas, exercem sôbre o indivíduo, influências
que o levam a atitudes que, positivamente,
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nada têm a ver com o ponto de vista ou a
mentalidade do tempo escolar.
O SR SALGADO FILHO: – Sobretudo as
injustiças, que geram, no ânimo dos indivíduos, o
sentimento de revolta e os leva a ingressar num
Partido fora da lei.
O SR ARTHUR SANTOS: – O princípio da
disciplina é absoluto nas escolas militares. De outra
forma, seria criar-se não sei que geração de
militares.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª não
estava presente aos debates.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não conheço o
assunto; respondo apenas às considerações de V.
Ex.ª. Julgo o princípio um pouco arrojado.
O SR. BERNARDES FILHO: – A tese que
sustento – sempre por mim sustentada – é que o
assunto não devia ter transposto os círculos da
administração naval.
Desde o momento, porém, em que o
incidente transpirou, é público e notório, manifestome contra o debate, no Senado e na Câmara dos
Deputados, de questões de disciplina militar.
Entretanto, iniciado, debatamo-lo todos, para evitar
que nossa opinião possa ser suspeitada de
ingerência nos regulamentos militares.
O SR. ETELVINO LINS: – O êrro foi o
debate na imprensa e no Parlamento.
O SR. SALGADO FILHO: – Perdão. Não há
êrro no debate. É nosso dever, como representantes
do povo, apurar responsabilidades e ver onde está a
injustiça. A discussão tem sido elevada, para sugerir
ao Senhor Ministro da Marinha a solução mais
consentânea em beneficio dêsses rapazes e,
sobretudo, em benefício da Marinha.
O SR. BERNARDES FILHO: – De pleno
acôrdo com V. Ex.ª, Senador Salgado Filho, se
porventura os alunos da Escola Naval tivessem
esgotado todos os recursos de que dispunham para
o direito de defesa.
É verdade que – V. Ex.ª bem o sabe –
coagidos, ou não, reclamaram do Diretor da Escola,
que os não atendeu. Mas, nêste caso, tinham para
quem apelar.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – As
próprias famílias dos alunos não podiam visitá-los,
porque estavam segregados.
O SR. BERNARDES FILHO: – Êste fato,
convenha V. Ex.ª, nada tem a ver com o direito de
representação.

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – O Diretor
recusou-se a receber os alunos.
O SR. BERNARDES FILHO: – Nêsse caso, o
Regulamento da Escola é injusto.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Há
alunos aos quais se aplicou o regulamento e
outros ficaram de fora. O inquérito é nulo de pleno
direito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os alunos
podem representar contra os seus superiores.
O SR. BERNARDES FILHO: – Não conheço o
Regulamento.
Sr. Presidente, o relato do acontecimento é
apenas para dirigir um apêlo ao Sr. Ministro da
Marinha. Se o incidente tivesse ficado circunscrito
ao Ministério da Marinha, às paredes da Escola
Naval...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Como deveria ter
ficado.
O SR. BERNARDES FILHO: – ...como deveria
realmente ter ficado, compreendo fôsse esta a
situação adotada e mantida.
Entretanto se possível, se a gravidade dos
fatos não o impedir – porque, acima de tudo, defendo
a disciplina e o respeito à autoridade superior –
se os incidentes não tiverem assumido proporções
de muita gravidade, considere o Sr. Ministro da
Marinha a possibilidade de encontrar solução
idêntica à da Escola Militar, dentro dos
Regulamentos da Marinha, mas, sobretudo,
psicológica e humana. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. GÓES MONTEIRO (para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, consulto à V. Ex.ª se
me permite falar sentado, pois não pretendo tomar
a atenção do Senado por mais de dois ou três
minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Perfeitamente. V. Ex.ª
poderá falar sentado.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Agradêço a
gentileza de V. Ex.ª e peço aos meus colegas que
desculpem não levantar-me.
Fui incidentemente citado nêste debate, em
tôrno do Iamentável caso da Escola Naval.
O SR BERNARDES FILHO: – Faço
questão de consignar que não citei o nome de V.
Ex.ª.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Foi o Senador
Filinto Müller.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – E eu mesmo.
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O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – O fato é
histórico e o General Góes era o Ministro da Guerra.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O santo era
muito conhecido.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Senhor
Presidente, nada diria sôbre êste debate, porque
julgo, como o Senador Etelvino Lins, que êle é, não
digo inútil, mas inconveniente.
Tanto nesta Casa, como no outro ramo do
Poder Legislativo, essa questão disciplinar tomou
vulto muito grande e já está apaixonando a opinião
pública, através da imprensa e mesmo da publicação
dos debates das duas Câmaras, de tal maneira, que
necessita, ao meu ver, ser colocada nos devidos
têrmos.
Todos sabem – e é lugar comum – que a
disciplina é a pedra angular das organizações, não
sòmente militares, mas de tôda e qualquer natureza.
Sobretudo pelo caráter que têm as instituições
militares, essa disciplina, tanto o formal, como o que
tem de substancial e essencial, cuja principal
expressão é a obediência, não pode ser
desconhecida. Portanto, todo fato que implique
desobediência aos superiores ou à ordem vigente
nas
corporações
militares,
constitui
grave
indisciplina, tanto mais grave quando se revista de
caráter coletivo, como o foi a da Escola Naval e
também a da Escola Militar, no ano de 1934, a que
se referiu o nobre Senador Bernardes Filho.
Nessa ocasião era eu Ministro da Guerra.
Penso que, a punição disciplinar não deve ter por
objetivo ùnicamente castigar, punir, mas, antes,
educar. Diante de uma indisciplina coletiva em tais
condições; logo me assaltou o pensamento de que
deveria haver uma causa não imediatamente
declarada, mas mediata. Não era possível, como
penso tenha acontecido também na Escola Naval,
que todos aquêles cadetes tivessem sintonizado
suas intenções para cometer ato deliberado de
indisciplina, não cumprindo as ordens de seus
comandantes.
A disciplina é, sob certos aspectos, subjetiva
e não apenas objetiva. E quando toma proporções
coletivas como a de agora, é indispensável não se
demore a solução. Por isso, resolvi no menor prazo
possível, certa ou erradamente.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª
dá licença para um aparte? (Assentimento do
orador) V. Ex.ª resolveu certo. Recuperou para
o Exército Nacional cerca de 800 alunos que se

tornaram oficiais dos mais brilhantes e valorosos.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Vou chegar
justamente a êsse ponto. Não fôsse essa a
resolução, iria privar o Exército do grande número de
oficiais a que acabou de se referir o Senador Filinto
Müller, ou talvez, deixar uma lacuna, um hiato, uma
ferida, uma chaga que os anos não poderiam
apagar. Êste foi o único motivo que me fêz entrar no
debate: o ter sido nominalmente citado.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª devia
referir-se aos oficiais comunistas aos quais o
Senador Filinto Müller aludiu, em aparte ao meu
discurso.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Referi-me à
atuação do General Góes, quando Ministro da
Guerra.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª verá
que o seu ato fez mais bem que mal.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Ouvi os
discursos aqui proferidos a favor e contra as
autoridades navais. Também li os da Câmara dos
Deputados, encarando o aspecto jurídico doutrinário,
como o do ilustre líder da U.D.N., Deputado Prado
Kelly.
Acompanhei a brilhante palavra do Senador
Salgado Filho...
O SR. SALGADO FILHO: – Obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. GÓES MONTEIRO: – ...e penso que
S. Ex.ª se esqueceu um pouco de que foi
magistrado, militar, ministro de pasta militar e se
manteve, como na sua atividade profissional anterior,
brilhante advogado e, depois, um brilhante Senador.
Sua Ex.ª sabe, pelo trato que teve com as
instituições
militares,
às
quais
pertence
honorificamente, que a disciplina, o princípio da
autoridade a que se referiu o nobre Senador
Bernardes Filho, deve ficar intangível.
O SR. SALGADO FILHO: – Agradêço
a V. Ex.ª as referências à minha atuação.
Permita, entretanto, refletir meu ponto de vista: para
que exista disciplina, é preciso que haja
reciprocidade, respeito do inferior ao superior e dêste
àquêle.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Justíssimo.
O SR. SALGADO FILHO: – Foi justamente o
que não houve na Escola Naval.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Vossa
Ex.ª
me
perdôe,
mas
não
posso
concordar.
Admito
êrro
que
importe
em
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injustiça, mas não posso admitir tenha havido
injustiça deliberada, como o nobre Senador Victorino
Freire esclareceu perfeitamente.
Não quero analisar a substância de nenhum
dos discursos proferidos pró ou contra. Desejo
apenas dar simples explicação. E para que seja bem
compreendido, estou preliminarmente, expondo
coisas que, acredito, estejam ao alcance de todos,
principalmente de homem da cultura de V. Ex.ª, e
mais que cultura, pela atividade que exerceu, pela
função que desempenhou no alto comando militar e
no Superior Tribunal Militar. Não posso crer que
homem da estirpe de marinheiro como o almirante
Silvio de Noronha, haja cometido, deliberadamente,
ato de injustiça. Nem sequer, mesmo admito o êrro.
Apenas que as circunstâncias o tenham compelido a
agir desta maneira.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exª permite
um aparte? (Assentimento do orador). É apenas para
dar um esclarecimento. O êrro talvez esteja como
acentuou o Senador Etelvino Lins e o Senador
Salgado Filho discordou do meu ponto de vista nas
publicações, nos debates de imprensa, por exemplo.
É irritante. Os alunos impõem: ou voltam, ou pede
baixa o primeiro ano; seguirá o segundo e continuará
o terceiro. Com imposições dessa ordem, não podem
as autoridades ceder.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Mesmo os
conceituosos argumentos dos Senadores Hamilton
Nogueira, Salgado Filho e de V. Ex.ª não convencem
tanto àquêles que, como eu e como outros, aqui
estamos exercendo a representação popular.
Se o princípio de autoridade não fôr mantido
em tôda a plenitude...
O SR. SALGADO FILHO: – É preferível punir
e comutar a pena depois, a deixar de punir.
O SR. GÓES MONTEIRO: – As propostas que
têm surgido para solução dêste caso que está no
domínio público, são irritantes, impositivas e
prejudiciais para a autoridade militar. S. Ex.ª, o
Senador Salgado Filho, que foi ministro, sabe
perfeitamente disso.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Está-se
procurando coagir as autoridades da Marinha, pela
publicidade, pela imposição.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Além
disso,
a
forma
por
que
a
imprensa
tem
interpretado
os
acontecimentos,

tendenciosamente, também não predispõe para uma
solução satisfatória. O mais natural, o lógico, o que
se devia esperar dos aspirantes da Marinha, dêsses
moços que estão com a sua carreira ameaçada de
ser completamente aniquilada, seria que êles, ou os
que são responsáveis por êles – porque, na Marinha,
há certa diversidade em relação aos regulamentos
do Exército e da Aeronáutica, tanto assim que os
cadetes militares são soldados...
O SR. FILINTO MÜLLER: – São praças de
"pré".
O SR. GÓES MONTEIRO: – ...são praças, e
os da Marinha não o são – seria se os responsáveis
por êles diirgissem um apêlo ao Senhor Ministro da
Marinha, para uma comutação da pena, como
realmente se deu por ocasião do incidente da Escola
Militar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Um pedido de
reconsideração ao Ministro, que é normal e legal,
não foi feito.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Já não diria uma
anistia, mas a substituição da pena irrevogável para
uma outra penalidade, como aconteceu em 1934, em
que a punição seria a expulsão dos cadetes, mas
que foi atenuada.
Ela chegou a ser determinada, mas
imediatamente o Ministro, que era eu, resolveu
transformar a pena em prisão, por trinta dias de tôda
a Escola Militar, e durante um ano, segundo as
normas que estabeleci, privei-os de muitas regalias,
de muitas concessões. Para aquêles que
cometessem certas faltas, que foram especificadas
no boletim, seria imediatamente posta em execução
a pena de expulsão. Foi uma espécie de "sursis", de
livramento condicional e, assim, foi mantida a
disciplina em tôda a sua plenitude e o princípio de
autoridade resguardado.
O SR. SALGADO FILHO: – Foi, justamente, o
que o meu espírito de ex-magistrado me aconselhou
e por isso, fiz meu apêlo ao Sr. Ministro da Marinha.
E em lugar de S. Ex.ª agir com a benevolência
adotada por V. Ex ª, agiu com punição pior.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Não fiz por
espírito de benevolência. Ao contrário; foi por espírito
de justiça.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas nem sequer
falei em injustiça praticada pelo Sr. Ministro da
Marinha, para não haver capricho.

– 38 –
O SR. GÓES MONTEIRO: – A instituições
militares são contra o espírito de indisciplina. O
espírito de justiça é o que deve adquirir a
consciência daquêle que pune e infundí-lo naquêle
que é punido. É o que exige a disciplina.
Admitindo-se que se julguem os cadetes
vítimas de injustiça, todavia não gozam do livre
arbítrio de poder erigir que seus chefes supremos
pensem da mesma maneira. Assiste-lhes o direito e
até o dever de recorrer se considerarem que
sofreram punições injustas e, melhor do que êles,
seus próprios pais, responsáveis ou tutores. Estou
certo de que o Almirante Sílvio de Noronha não se
negaria jamais a reexaminar o caso...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Altamente
educado e humano, como é.
O SR. GÓES MONTEIRO: – ...e chegar a uma
solução que, sem prejuízo dos princípios da
autoridade e da disciplina, resolvesse perfeitamente
a questão, sobretudo se êsses cadetes, atingidos
pela penalidade rigorosa, reconhecessem, como
futuros oficiais, a necessidade de, antes de tudo, ser
mantida a disciplina, para bem da sociedade da
Marinha na pátria que é dêles próprios, para que
haja confiança recíproca e indispensável entre
superiores e subordinados.
Depois desta explicação, responderei ao
aparte do Senador Filinto Müller.
Mais tarde, após as ocorrências de 1934, vim
a saber que pequeno grupo de cadetes, cujo número
não posso fixar exatamente – talvez de seis ou oito –
insuflou e articulou a indisciplina coletiva sob forma
de greve e foi identificado como bolchevique. Um dos
componentes dos primeiros alunos da turma, é hoje
militante comunista de primeira grandeza: o extenente Ivan Ribeiro, além de outros, que foram
depois expulsos.
Foram êsses elementos que, aproveitando o
estado de espírito da totalidade dos companheiros,
desencadearam a greve branca na Escola Militar.
Não digo que o fato se esteja repetindo na
Escola Naval; mas é bem possível tenha existido
motivo
semelhante
para
provocar
essa
anormalidade, que tanto pesar e desgosto nos tem
causado. Está respondido, assim, o aparte do ilustre
colega.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Felicito-me por
haver aparteado o nobre Senador, porque tivemos
oportunidade de ouvir a palavra autorizada de S.
Ex.ª.

O SR. GÓES MONTEIRO: – Era o que tinha a
dizer. (Muito bem, muito bem. Palmas).
O SR. SALGADO FILHO (para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, esgotado o assunto há
pouco debatido, permita o Senado que eu retorne a
um período de calma e também de dor – dor que me
afligiu o coração, tanto quanto o caso dos aspirantes
da Marinha.
Refiro-me à perda que representa a morte de
uma veneranda Senhora brasileira, de excelsas
virtudes de espôsa e de mãe: D. Luiza Freitas Vale
de Souza Aranha.
Não sòmente êsses predicados da ilustre
dama mas, sobretudo, as qualidades cívicas de que
era possuidora, me fazem, nêste instante, ocupar a
atenção dos meus pares. A extinta, além das
prendas domésticas, revelou-se mãe exemplar de
vinte e um filhos, dos quais criou dezessete e estão
vivos nove, dentro do sagrado espírito de união da
família brasileira.
Esta
senhora,
porém,
nos
instantes
culminantes da nacionalidade comportou-se com tal
entusiasmo na vida pública do Rio Grande do Sul e
mesmo do País, que nos obriga a nós,
representantes daquêle Estado...
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Solidarizamo-nos
com V. Ex.ª, eu e o Senador Ernesto Dornelles,
nessa homenagem.
O SR. SALGADO FILHO: – ...em nome dos
quais interpreto o sentimento geral dos meus
conterrâneos, que a conheceram, com aquêle
espírito católico, de uma religião sincera, que a
encorajava em todos os transes da sua vida.
Apesar do seu amor estremado de mãe, nas
horas em que a Pátria e o Rio Grande periclitavam,
aconselhava os seus filhos a irem para a linha de
frente.
Assim ocorreu em 1923, quando a fatalidade
levou para campo opôsto um membro dessa
irmandade. E cercada com os demais sete filhos
varões, que se encontravam com as fôrças que
combatiam
no
município
de
Itaqui,
teve
conhecimento de que um dêles, o que se apartara
dos ideais políticos e fôra ferido. Ao comunicarem a
ocorrência a um dos irmãos, o eminente Sr. Osvaldo
Aranha, êste procurou fazer com que o telégrafo
modificasse os têrmos do despacho, e onde se
mencionava "ferimentos graves", se dissesse
"ferimentos leves", a fim de amenizar o choque que
ia ter D. Luizinha, como era chamada.
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Ao ouvir a notícia, essa senhora, com coragem
inaudita, sem que uma lágrima lhe viesse aos olhos,
mas traduzindo no semblante a dôr profunda que a
pungia, respondeu ao Sr. Osvaldo Aranha: "Não é
possível que êle tenha sido preso com um ferimento
leve; tu estás-me enganando, ou êle não é meu
filho".
Realmente, assistia-lhe razão. O ferimento foi
de tal natureza, que o prostrou em estado de coma
por mais de 48 horas, com a perfuração dos pulmões
por uma bala de fuzil. Pois bem, Sr. Presidente, essa
Senhora de espírito forte, revelando rara fortaleza de
ânimo, encorajava os demais filhos. Levando-os,
para a luta, pois considerava ser êsse o seu dever,
sem que se mostrasse abatida pela dôr que tanto a
afligia, como mãe extremosa e carinhosa que era.
Em 1930, quando todos os seus filhos
atacavam o Quartel General da 2ª Região Militar em
Pôrto Alegre, ela se manteve impertubável com o
rosário na mão, dizendo: "Deus há de protegê-los,
porque a causa que êles defendem é a melhor".
Foi essa senhora quem, depois de
padecimentos profundos, cumprida a sua missão na
terra, acaba de falecer.
Os filhos que deu à Pátria querida, honrando
as tradições de sua família, ela os soube educar
dentro de um ambiente moral sadio, dando-lhes a
educação cívica que os tornou dignos da missão
bem representativa da mulher brasileira.
Nêsse instante em que não posso inserir nos
Anais o nosso voto de pesar, quero, contudo,
exprimir a dôr que nos magôa, como riograndenses e
brasileiros, ante o desaparecimento de dama tão
digna, tão ilustre e que tão relevantes serviços
prestou a Pátria, por si e pela descendência.
O SR. GÓES MONTEIRO (*) (Para
explicação pessoal): – Senhor Presidente, das
palavras que proferiu o nobre Senador Salgado Filho
sôbre esta grande personalidade de mulher
brasileira, devia eu reclamar para mim a
precedência.
S. Ex.ª, porém, disse tão bem e tão
sentidamente tudo quanto ela merece, que eu,
apenas como homenagem pessoal, peço licença a
Vossa Ex.ª para ler o que sôbre a ilustre senhora, D.
Luiza Aranha, publicou hoje, o "Correio da Manhã".
O SR. SALGADO FILHO: – Permita-me V. Ex.ª
dizer que omiti, nas minhas palavras, uma referência
que mais ainda revela o espírito dessa grande

senhora. Da campanha nacional de aviação, foi
ela uma das maiores inspiradoras, dando-nos
integral solidariedade. Quando fomos, Assis
Chateaubriand eu e um grupo de aviadores,
agradecer tal solidariedade, teve ela palavras de
entusiasmo para a aviação, dizendo a êsses rapazes
que faziam muito bem em amar a aviação,
porque assim manifestavam seu grande amor à
Pátria.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Os títulos morais
de D. Luiza Aranha são tantos que difícil seria
enumerá-los sob qualquer aspecto por que os
examinassemos quem na vida do lar, quer nas
atividades, sempre benéficas, inspiradas na doutrina
cristã, fora do lar.
O que publicou o "Correio da Manhã" diz muito
sôbre a grande personalidade dessa distinta e
virtuosa senhora que foi mãe de tantos filhos
brasileiros.
Dizendo muito, porém, não disse tudo.
E eu, lendo, quero prestar, como disse
anteriormente, uma homenagem que tomo para
mim e para que fique figurando nos Anais do
Senado.
Diz o artigo:
"O mais belo título que poderia apresentar
dona Luiza de Freitas Vale Aranha não era o de
ter, entrelaçados ao seu, nomes ilustres; não era
o de uma progênie que triunfou, ou o de um
filho brilhante que tem galgado as mais altas
posições internacionais; não era o do seu exílio,
quando moça, ao lado do marido; não era o de
suas campanhas ou o do pergaminho papal.
Tinha um título ao mesmo tempo muito mais
expressivo e muito mais simples a veneranda
dama brasileira, cuja vida se extinguiu às 17
horas de ontem, na rua Umari, 64, Laranjeiras;
dera ao sol do Brasil, dera à luz do mundo,
21 filhos.
Só 9 vivem. Mas o milagre da criação ela o
operara vinte e uma vêzes, doando vida,
fragmentando em pequeninas chamas sua própria
flama vital.
A morte da mãe e educadora que foi
dona Luiza de Freitas Vale Aranha tem, a abrandarlhe a tristeza, o mérito de nos fazer evocar
um passado em que o Brasil vivia em plenitude
de espaço e de existência, longe dêsse estéril bulício
de hoje, de um Brasil muito menos atormentado,
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ainda patriarcal, sem nevroses e sem dramas. Dona
Luiza de Freitas Vale, apesar de suas severas
preocupações, das campanhas de benemerência, de
um esfôrço social que não cessou nunca, continuou
forte e disposta até o fim da vida, rica de bondade e
pródiga em bênçãos espalhadas. Encontrou-a,
quando esteve, antes da guerra, no Rio Grande do
Sul, o general Marshall, então chefe do Estado Maior
norte-americano. Era numa festa de caridade, e,
quando chegava ao auge a algazarra de crianças e
até de adultos presentes, o estadista perguntou-lhe
se não queria sair um pouco, fugir àquele barulho
ensurdecedor. E dona Luiza Aranha, sorrindo: – Não
se incomode comigo, general. Meus filhos eram
diàriamente, muito mais ruidosos do que isto.
Merece tôda a nossa veneração a memória da
brasileira ilustre, cuja vida se apagou ontem. E dona
Luiza mereceu, aliás, uma homenagem do próprio
dia em que cerrou os olhos em que lhe cruzaram as
mãos afeitas a todos os afazeres da maternidade.
Ontem foi o dia de Nossa Senhora da Graça – o dia
das mães.
A vida da senhora Luiza de Freitas Vale
Aranha foi tôda ela dedicada à prática do bem.
E lhe é devida uma extensa fôlha de serviços
prestados à coletividade. Seu nome aparece ligado
à revolução de 1923, no Rio Grande do Sul, na
qual tomaram parte oito de seus filhos e o
seu próprio marido, lutando ao lado do Partido
Republicano. À época, dona Luiza Aranha,
sob os aplausos de ambas as facções em luta,
promoveu a assistência aos feridos, sem distinções
de côres partidárias. Em 1930, organizou,
juntamente com as senhoras riograndenses, idêntico
serviço destinado a socorrer e amparar os
combatentes e suas famílias. Já viúva, reuniu então
todos os seus filhos e conclamou-os a participar do
movimento liberal, movimento em que o civismo
brasileiro confiava, no que, como sempre, foi
atendida.
Entre suas obras mais notáveis de
caridade, aparece o Amparo de Santa Cruz
em
Pôrto
Alegre,
abrigo
levantado
aos
filhos sãos dos leprosos. Nessa instituição,

que até hoje permaneceu, gastou a maior parte de
sua fortuna. Mas conseguiu estabelecer ali um
sistema original e eficiente de amparo, através do
fornecimento de aprendizado técnico aos abrigados
e, após êsse período, com a maioridade, cadernetas
bancárias, com o depósito de Cr$ 10.000,00 cada
uma.
Ao lado do seu marido, estêve exilada na
Argentina, na revolução de 1893, de onde voltou em
1894, quando nasceu :seu segundo filho, Osvaldo.
Era profundamente cristã. Figurou em várias
organizações religiosas, como dirigente. Em 1934,
angariou 250 mil assinaturas para que, na
elaboração da Constituição daquêle ano, fôssem
aceitas as emendas de caráter religioso. Em
conseqüência, o Papa Pio XI concedeu-lhe a Cruz
Pró-Eclesia et Pontifice. O Papa Pio XII fez-lhe
presente de um dos mais altos diplomas da igreja.
Deve-se-lhe também a atitude piedosa de
criar, às suas custas, desde o berço até a
maioridade, numerosas crianças filhas de pais sem
recursos ou órfãs.
Foi sempre, ao mesmo tempo que espôsa e
mãe modelar, um espírito de conciliação e de
esperança no seio de sua família. Êsse fato tornou-a
queridíssima de todos. Era como uma dádiva divina
entre os seus.
A notícia do seu falecimento repercutiu
dolorosamente, tão pronto foi conhecida. À noite,
acorreu à sua residência uma verdadeira multidão,
desejosa de ver pela última vez aquela que
assinalara sua passagem pela vida com um traço
indelével de bondade, de caridade e de espírito
cristão. Desde o mais humilde ao de mais alta
posição social, todos ali estavam para apresentar
seus pêsames à família enlutada.
Dona Luiza de Freitas Vale Aranha nasceu na
cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 2 de
fevereiro de 1872. Faleceu, assim, aos 76 anos.
Deixou dos nove filhos vivos, 34 netos e 9 bisnetos.
Os filhos vivos são: o embaixador e ex-ministro de
Estado, Osvaldo Aranha, Eloan Aranha Maciel, viúva
do Doutor Aires Maciel; Lais Aranha Taunay, casada
com o Dr. Raul Taunay; Cneu, Ciro, Luiz, Ma-
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nuel, Euclides e José Antônio Aranha. O
passamento se verificou, às 17 horas de ontem,
como dissemos, em sua residência na rua
Umari, 64, nas Laranjeiras, onde, há dias,
guardava o leito”.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (para
explicação pessoal): – Senhor Presidente, no
momento em que diversas vozes do Senado se
erguem para prestar homenagem a uma grande
figura de esposa e mãe brasileira, não é
possível à bancada da União Democrática
Nacional
calar
sua
manifestação
de
solidariedade.
Enlutada está a família do País; enlutada
está uma das mais nobres estirpes brasileiras.
A nós outros, membros de um partido honrado,
em sua, composição, por muitas das principais
figuras dessa estirpe, só resta acompanhar a
sua dor e lamentar, com os presentes, o
passamento, ocorrido no Dia das Mães, de uma
ilustre mãe brasileira.
Expresso, pois, a solidariedade dos
Senadores da U.D.N. às manifestaçõesções já
aqui proferidas e que tiveram tão bons
intrépretes nos dignos Senadores Salgado
Filho e Góes Monteiro.
Experimentamos, como SS. Excelências,
aquêle sentimento, e o manifestamos perante o
Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE (*) (para
explicação pessoal): – Senhor Presidente, as
palavras de pesar e de saudade, proferidas
nesta Casa pelos eminentes Senadores
Salgado Filho, Ferreira de Souza e Góes
Monteiro, em virtude do falecimento de D. Luiza
de Freitas Vale Aranha, merecem a minha
integral solidarie_________________
(*) Não foram revistos pelos oradores.

dade, bem como do partido que represento nesta
Casa.
De
fato,
Sr.
Presidente,
com
o
desaparecimento de D. Luiza Aranha, extingue-se
uma das tradições da antiga nobreza gaúcha.
Educou uma grande famílta, no culto do dever
e no amôr à Pátria.
E as expressões de pesar com que me
solidarizo, estendo-as a família Aranha, na pessoa
do eminente Chanceler Osvaldo Aranha.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única da Proposição número 14, de
1948, que concede anistia a delinqüentes menores,
desde que primários. (Com parecer n° 310, da
Comissão de Constituição e Justiça, propondo a
rejeição da medida, por inconstitucional).
Discussão única do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem n° 92, de
1948, que submete a aprovação do Senado a
escolha do nome do Sr. Themistocles da Graça
Aranha para exercer o cargo de Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao
Govêrno do Egito.
Levanta-se a sessão às 18 horas e 20
minutos.
RECEBE EMENDAS PERANTE A MESA
NA SESSÃO DE HOJE
Projeto de Lei de Câmara n° 83, de 1948, que abre
o crédito especial de Cr$ 200.000,00 para custear as
despesas de viagem e tratamento nos Estados Unidos do
Professor João Bruno Alípio Lôbo, chefe do Serviço de
Radioterapia do Hospital Moncorvo Filho.

49ª Sessão, em 2 de junho de 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
José Neiva.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Plinio Pompeu.
Georgino Avelino.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novaes.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
João VilIasbôas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Ivo d’Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Salgado Filho.
Camilo Mercio (40).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 40
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
Telegramas:
Dos Presidentes das Câmaras Municipais
de São José dos Campos e Anicuns,
solicitando seja elaborada do apoio ao projeto
que dispõe sôbre os práticos de farmácia. –
Inteirado.
Do Sr. Teodorico Pinto Lázaro e outros,
de Piraju e Santa Cruz do Rio Pardo, em São
Paulo, solicitan uma lei que outorgue
imunidades aos práticos de farmácia. –
Inteirado.
Do Sr. Sérvulo Pereira, comunicando
estar sendo ameaçada de invasão armada a
mina de Codó, de sua propriedade, no
Município de Santana do Matos, Estado do Rio
Grande do Norte. – Inteirado.
Memorial:
Nº 2, de 1948, do Sr. Geraldo Fonseca,
Professor
da
Faculdade
de
Ciências
Econômicas de Minas Gerais, encaminhando
cópia de carta endereçada ao Sr. Presidente da
República, na qual apresenta sugestões para a
solução do problema do petróleo. – À
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio.
Ofícios:
Do Diretor da Secretaria da Câmara
Municipal de Tupã, São Paulo, comunicando ter
a mesma Casa prestado, em sessão realizada
a 26 do mês findo, homenagens à memória do
Sr. Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
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Do Secretário da Câmara Municipal de
Itanhaem, São Paulo, solicitando a elaboração
de uma lei especial que conceda imunidades
aos vereadores municipais. – Inteirado.
Do Presidente e demais membros da
Câmara Municipal de Vera Cruz, São Paulo,
manifestando estranheza pela decisão judiciária
que declarou sem imunidades os vereadores
municipais. – Inteirado.
Do
Presidente
do
Sindicato
dos
Trabalhadores na Indústria da Extração do
Carvão
de
Cresciuma,
Santa
Catarina,
encaminhando cópia de telegrama dirigido ao
Tribunal Superior do Trabalho, com referência
ao dissídio, coletivo instaurado pelo mesmo
Sindicato. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Jacareí, São Paulo, encaminhando cópia da
Indicação pela mesma Casa aprovada, e na qual
são solicitadas imunidades para os vereadores
municipais. – À Comissão de Constituição e
Justiça, para anexar ao Ofício S. 40, de 1948.
S-41-1948, do Presidente e demais
membros da Federação das Associações
Comerciais do Rio Grande do Sul, expondo
teses sustentadas no VIII Congresso promovido
por aquelas entidades, em Pôrto Alegre, com
referência ao trabalho nas coletorias. – À
Comissão de Trabalho e Previdência Social.
S-41-1949, do Presidente e demais
membros da Federação das Associações
Comerciais do Rio Grande do Sul, dando
conhecimento ao Senado das teses sustentadas
no VIII Congresso, promovido por aquelas
entidades, em Pôrto Alegre, referentes à
participação dos fiscais nas multas. – À
Comissão de Finanças.
Nº 625 – Encaminha autógrafo do Projeto
de Lei nº 322-1948.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 322, de 1948, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
3.000.000,00 para atender a despesas com a lei
do serviço militar.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto
aprêço.
Rio, em 25 de maio de 1943. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 84, de 1948
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$...
3.000.000,00 para atender a despesas com a lei do
serviço militar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de
Cr$... 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), para
ocorrer, em 1947, o custeio dos gastos com a
execução da lei do serviço militar, propaganda
dêsse serviço e incremento da instrução militar.
Art. 2º O Ministério da Guerra, recolherá ao
Tesouro Nacional as importâncias já arrecadadas,
provenientes de multas militares aplicadas segundo
o Decreto nº 8.981, de 12 de março de 1942, e, a
partir da vigência desta Lei, providenciará para que
o seu recebimento seja feito diretamente pelo
Tesouro Nacional, e o de quaisquer importâncias
devidas, a qualquer título, à União.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Nº 626 – Encaminha autógrafo do Projeto de
Lei nº 288, de 1948.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 288-1948, que estende aos civis
integrantes da Comissão Brasileira Demarcadora de
Limites, as vantagens do artigo 23 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 25 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 85, de 1948
Estende aos civis integrantes da Comissão
Brasileira Demarcadora de Limites as vantagens do
artigo 23 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O pessoal civil integrante da Comissão
Brasileira Demarcadora de Limites gozará dos
direitos e vantagens assegurados aos funcionários
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interinos da União, dos Estados e dos Municipios, na
primeira parte do artigo 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Art. 2º O Poder Executivo fixará a lotação do
pessoal da Comissão Brasileira Demarcadora de
Limites.
Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Nº 627 – Encaminha autógrafo do Projeto de
Lei nº 308-1948.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 308-1948, que propõe a
modiifcação dos artigos 303 e 304, letras A e B do
parágrafo único do artigo 1945 (Avaliadores
Judiciais).
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 25 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 86, de 1948
Propõe a modificação dos artigos 303 e 304,
letras A e B, do parágrafo único do artigo 365, do
Decreto-lei nº 8.527, de 1945 (Avaliadores Judiciais).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ eliminada, para efeito de nomeação,
fixação de vencimentos e concessão de
aposentadoria, a classificação numérica dos
avaliadores, a que se referem os artigos 303, 304 e
365, 1º, letra a, b e c, do Decreto-lei nº 8.527 de 31
de dezembro de 1945.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Nº 628 – Encaminha autógrafo do Projeto de
lei nº 311, de 1948.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 311-1948, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Saúde, um crédito especial de Cr$ 100.000,00,
como subvenção à Irmandade do Hospital São José,
de São Vicente, no Estado de São Paulo.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, 25 de maio de 1948. – Munhoz da Rocha,
Primeiro Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, de 1948
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação, um crédito especial de Cr$
100.000.00, como subvenção à Irmandade do
Hospital São José, de São Vicente, no Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir,
no corrente exercício, pelo Ministério da Educação e
Saúde Pública, o crédito especial de cem mil
cruzeiros (Cr$ 100.000,00), como subvenção à
Irmandade do Hospital São José de São Vicente, no
Estado de São Paulo.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação. revogadas as disposições em
contrário.
Nº 631 – Encaminha autógrafo do Projeto de
Lei nº 284-1948.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 284-1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 25.606,40, para pagamento
de gratificação de magistério a Francisco Eduardo
Acioli Rabelo.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, 25 de maio de 1948. – Munhoz da Rocha,
Primeiro Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 88 – 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério das
Relações Exteriores, do crédito especial de Cr$
13.000,00, para pagamento de contribuição ao
Conselho Internacional do Trigo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 13.000,00 (treze mil cruzeiros),
correspondente a US: 1.000,00 ao câmbio de Cr$
13,00, por dólar, para atender ao pagamento de
contribuição do Brasil ao Conselho internacional do
Trigo, com sede em Washington, referente ao ano
fiscal de 1946-47, terminado em 30 de julho de
1947.
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Art. 2º Revogam se as disposições em
contrário.
Nº 629 – Encaminha autógrafo do Projeto
de Lei nº 312-1948.
Senhor Primeiro Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do projeto de Lei nº 313-1948, que
autoriza a abertura, pelo Ministério das
Relações Exteriores, do crédito especial de Cr$
13.000,00 para pagamento de contribuição ao
Conselho Internacional do Trigo.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto
aprêço.
Rio, 25 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, Primeiro Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 89 – 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$
25.606,40, para pagamento de gratificação de
magistério a Francisco Eduardo Acioli Rabelo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 25.606,40 (vinte e cinco
mil seiscentos e seis cruzeiros e quarenta
centavos). para atender ao pagamento da
gratificação de magistério concedida ao
Professor Francisco Eduardo Acioli Rabelo,
catedrático, padrão M (F. N. M. – U. B.) do
Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Saúde, no período de 16 de julho de 1942 a
31 de dezembro de 1946.
Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Nº 632 – Encaminha autógrafo do Projeto
de Lei nº 108-A, de 1948.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 108-A, de 1948,
que dispõe sôbre a gratificação de magistério.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto
aprêço.
Rio, 25 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, primeiro Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 90 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O regime de gratificação de magistério,
estabelecido nos Decretos-leis ns. 2.895, de 21 de
dezembro de 1940 (alterado pelos de ns. 4.667, de 8
de setembro de 1942, e 6.660, de 5 de julho de 1944).
e 8.315, de 7 de dezembro de 1945, é extensivo aos
ocupantes efetivos dos seguintes cargos, do Quadro
Suplementar do Ministério da Educação e Saúde:
a) Professor, padrão J, do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, do Departamento Nacional de
Saúde;
b) Professor, padrão J, da Escola Técnica
Nacional, da Diretoria do Ensino Industrial.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Nº 633 – Encaminha autógrafo do Projeto de Lei
nº 287-1948.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 287-1948, que autoriza a abertura,
pelo Ministério da Educação e Saúde, do crédito
especial de Cr$ 16.703,20 para atender a pagamento
de gratificação de magistério.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 25 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 91, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação
e Saúde, do crédito especial de Cr$ 16.703.20 para
atender a pagamento de gratificação de magistério.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 16.703,20 (dezesseis mil setecentos e
três cruzeitos e vinte centavos) para atender ao
pagamento de diferença de gratificação de magistério,
relativa ao período de 24 de maio de 1944 a 31 de
dezembro de 1946, conforme dispõe o Decreto-lei nº
2.895. de 21 de dezembro de 1940, modificado
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pelo de nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945,
concedida a Clovis do Rêgo Monteiro, professor
Catedrático C. P. II – Externato), 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.
Nº 634 – Encaminha autógrafo do Projeto de
Lei nº 113-A, de 1948.
Senhor 1° Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 113-A de 1948, que modifica o
Decreto-lei nº 1.554, de 16 de agôsto de 1939, que
criou no Ministério da Agricultura, cursos de
aperfeiçoamento e de especialização, previstos na
Lei nº 284, de 28 de outubro de 1936, e no Decretolei nº 579, de 30 de julho de 1938.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 25 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.° 92, de 1948
Modifica o Decreto-lei nº 1.514. de 16 de
agôsto de 1939 que criou, no Ministério da
Agricultura, cursos de aperfeiçoamento e de
especialização; previstos na Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936, e no Decreto-lei nº 579, de 30 de
Julho de 1938.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São dispensados dos Cursos de
Aperfeiçoamento Especialização e Extensão criados
pelo Decreto-lei número 1.514 de 16 de agôsto de
1939, e reorganizados pelo Decreto-lei número
4.083, de 14 de fevereiro de 1942, os agrônomos, os
engenheiros-agrônomos e os veterinários, ou
médicos-veterinários que, na data da publicação da
Lei nº 284 de 28 de outubro de 1936, já eram
servidores do Ministério da Agricultura, inclusive dos
Serviços de acôrdo, mantidos entre o mesmo
Ministério e os Govêrnos estaduais e que,
atualmente, estejam na classe final da carreira geral.
§ 1º Os servidores beneficiados por esta Lei
só terão ingresso na carreira especializada de
agrônomo, engenheira-agrônomo, veterinário ou
médico-veterinário do Ministério da Agricul-

tura, depois de nomeados os que concluiram os cursos
de especialização e os que, nêstes cursos, estejam
matriculados, até a sanção da presente Lei,
§ 2º Compete à Divisão do Pessoal, mediante
requerimento dos interessados, fornecer certidões que
os habilitem a ingressar na classe inicial das Carreiras
Especializadas, em que se encontrem, observadas as
normas do Decreto-lei nº 1.713 de 28 de outubro de
1939.
Art. 2º São incluídos, igualmente, nas mesmas
circunstâncias do artigo 1º – os agrônomos,
engenheiros-agrônomos, veterinários e médicoveterinários do respectivo Ministério, que tenham feito
cursos de especialização em país estrangeiro.
1º Para êsse julgamento deverá um dos
Conselhos Técnicos da Universidade Rural, conforme
o caso, conferir ao interessado uma nota na forma do
artigo 18 § 1º do regulamento aprovado pelo Decreto
nº 8.741, de 11 de fevereiro de 1942, e resultante dos
títulos de aproveitamento do requerente, nos cursos
realizados e de outras provas de capacidade técnicoprofissional.
§ 2º Por essa nota os referidos funcionários são
equiparados para efeito de vantagens na carreira aos
portadores de certificados de habilitação, fornecidos
pelos Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização da
aludida Universidade.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Nº 635 – Encaminha autógrafo do Projeto de Lei
nº 286-48.
Senhor 1º secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 286, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, do crédito especial de Cr$ 2.698.732,30
para atender a diversas despesas do exercício de
1947.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu alto aprêço.
Rio, em. 25 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 93, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça e
Negócios
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Interiores, do crédito especial de Cr$
2.698.732,30, para atender a diversas despesas do
exercício de 1947.
O Congresso decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de dois milhões, seiscentos e
noventa e oito mil, setecentos e trinta e dois
cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 2.698.732,30), para
atender às despesas relativas ao exercício de 1947,
abaixo discriminadas:
Pessoal:
a) Tarefeiros da Polícia Civi...........
b)
Funções
gratificadas
–
Território do Acre...........................
c) Salário-família – Território do
Acre................................................
d) Aluguel ou arrendamento de
imóveis; forros, seguros de bens
móveis e imóveis (Divisão do
Matarial...........................................
e) Iluminação, fôrça motriz e gás:
I – Divisão do Material ...................
II – Imprensa Nacional...................
III – Tribunal de Justiça..................
IV – Departamento Federal de
Segurança Pública.........................
f)
Telefones,
telefonemas,
telegramas, radiogramas, porte
postal e assinatura de caixas
postais............................................
I – Tribunal de Justiça....................
II – Departamento Federal de
Segurança Pública........................
Serviços e Encargos:
g) Informações e difusão cultural
(Agência Nacional..........................
Total............................................

Cr$
587.000,00
33.000,00
359.200,00

832.800,00
139.119,00
110.000,00
29.529,20
250.000,00

8.083,30
50.000,00
300.000,00
2.698.732,30

Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Publicado no Diário do Congresso Nacional
de 3 de junho de 1948.
Nº 640 – Encaminha autógrafo do Projeto de
Lei nº 214-1948.
Senhor 1º Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 214-A, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, do crédito especial de Cr$ 83.800,00 para
pagamento a ex-servidores do extinto Território
Federal de Ponta Porã.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 28 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 94, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, do crédito especial de Cr$
88.800,00; para pagamento a ex-servidores do
extinto Território Federal de ponta Porá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 88.000,00 (oitenta e oito mil
e oitocentos cruzeiros), para atender à despesa com
o pagamento de vencimentos, relativos aos meses
de fevereiro a abril de 1947, aos ex-servidores do
extinto Território Federal de Ponta Porã, por serviços
prestados na ultimação dos trabalhos da respecctiva
administração.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Publicado no Diário do Congresso Nacional
de 3 de junho de 1948.
Do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Senhor 1º Secretário:
Em resposta ao Aviso nº 331, de 29 de abril
último, com o qual V. Excelência transmitiu cópia
autêntica do Requerimento de informações número
51, de 1948, apresentado pelo Senador Vergniaud
Wanderley, tenho a honra de enviar, em anexo, os
esclarecimentos atinentes à solicitação constante
daquêle requerimento.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha alta estima
e mais distinta consideração.
Em 2 de junho de 1948. – Adroaldo Mesquita
da Costa
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Esclarecimentos solicitados pelo Senhor
Vergniaud Wanderley no requerimento nº 51, de
1948.
a) Se, o Serviço de Assistência a Menores
(SAM) já prestou contas das verbas recebidas no
primeiro e segundo semestres de 1947,
comprovando as despesas efetuadas.
Já foram encaminhadas à Divisão de
Orçamento (D. O.) do Departamento de
Administração (D. A.), pedo Serviço de Assistência
a Menores (S. A. M.) a comprovação de tôdas as
despesas efetuadas à conta da Verba 3 – Serviços e
Encargos,
Consignação
I
–
Diversos,
Subconsignação 06 – Auxílios, contribuições e
subvenções, do Orçamento para o exercício de
1947, a saber:
a) item 03 – Subvenções, "c", – despesas com
internação em estabelecimentos particulares e
despesas previstas no art. 35 e alíneas do Decreto
nº 17.943-A, de 12-10-1927 – Cr$ 6.672.000,00,
importância essa entregue em duas parcelas de Cr$
3.336.000,00,
para
ser
empregada,
respectivamente, em cada, semestre do ano;
b) item 01 – Auxílios, "a" – despesas de
qualquer natureza com assistência a menores
desligados, até que se processe sua reintegração
social, de acôrdo com o art. 10 do Regimento
aprovado pelo Decreto número 16.575, de 11-91944 – Cr$ 500.000,00; e
c) item 01 – Auxílios "b" – despesas com a
manutenção da Escola Feminina – Cr$ 300.000,00.
b) No caso afirmativo:
1 – em que datas foram prestadas aquelas
contas e se a sua prestação se fez dentro dos
prazos legalmente previstos;
2 – se tais contas foram encontradas em
ordem e se, em conseqüência foi dada quitação, e
por quem, aos funcionários responsáveis;
3 – ainda não tendo sido dada quitação, os
motivos porque ainda não o foi, especificando-se as
deficiências ou irregularidades, acaso encontradas e
as providências tomadas para que sejam sanadas
as primeiras, ou, sendo o caso, promovida a
responsabilidade dos funcionários que respondem
por aquelas verbas.
O S. A. M. transmitiu à D. O. as
comprovações em causa, com os seguintes ofícios:
a) nº 7 de 5 de janeiro p. findo – 2ª parcela da
subvenção;

b) nº 5.521, de 30 de abril – 1ª parcela da
subvenção;
c) nº 413, de 24 de janeiro do corsente ano –
a relativa ao auxílio de Cr$ 300.000,00; e
d) nº 5.520, de 30 de abril dêste ano –
atinente ao auxilio de Cr$ 500.000,00.
As subvenções e auxílios concedidos por
intermédio do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores estão sujeitos ao regime do Decreto nº
17.528, de 10 de novembro de 1926, que aprova o
regulamento para a concessão daquêles favores.
O art. 16 do citado regulamento determina
que "as subvenções serão pagas em parcelas
trimestrais ou semestrais, conforme fôr mais
conveniente ao interêsse público e à medida que
forem tomadas as contas relativas às cotas
anteriormente concedidas, salvo quando se
destinarem a fim especial, independentemente do
decurso de todo o ano".
Assim, não há pròpriamente um prazo fixado
para a prestação das comprovações das despesas
efetuadas à conta daquelas dotações, pois o
regulamento mencionado apenas determina que os
subvenções só serão pagas à proporção que forem
tomadas as contas atinentes às cotas anteriores.
A D. O. já terminou apenas o exame da
comprovação das contas concernentes ao auxílio de
Cr$ 300.000,00 para manutenção da Escola
Feminina. Foram encontradas sòmente pequenas
faltas, tais como falta de vistos e de assinaturas e,
por essa razão, o respectivo processo foi devolvido
ao S. A. M., para as providências que se tornavam
necessárias.
Embora tivesse sido apresentada em 5 de
janeiro do corrente ano a comprovação atinente à 2ª
parcela da subvenção em apreço, deixou a D.O. de
examinar, desde logo, os documentos do respectivo
processo, de vez que por despacho de 6 de agôsto
de 1947, no processo 3-14-947, o então Ministro da
Justiça, Dr. Benedito Costa Neto, deferiu o pedido
feito pelo Senhor Dr. Milton Carlos Braga Neto,
também então Diretor do S. A. M., no sentido de que
a prestação de contas de igual importância, recebida
a igual título e referente ao primeiro semestre
daquêle ano, fôsse apresentada juntamente com a
relativa ao citado segundo semestre do mesmo
ano.
Quanto
às
demais,
aquela
Divisão
ainda
não
completou
o
exame
minu-
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cioso a que vem procedendo, em virtude de terem
sido apresentadas muito recentemente as contas
correspondentes: a) ao auxílio de Cr$ 500.000,00,
para despesas de qualquer natureza com
assistência a menores desligados, até que se
processe a sua reintegração social; e b) à 1ª parcela
de Cr$ 3.336.000,00, para fazer face, no primeiro
semestre de 1947, às despesas com internação de
menores em estabelecimentos particulares e
despesas no art. 55 e alíneas do Decreto nº 17.943A, de 12 de agôsto de 1927.
À vista do mencionado despacho ministerial, o
Departamento de Administração solicitou ao S. A.
M., por ofício nº 1.339, de 23 de janeiro último, a
remessa dos documentos comprobatórios das
despesas realizadas à conta da referida cota,
destinada ao primeiro semestre de 1947, a fim de
que a D. O. pudesse proceder ao exame simultâneo
de ambas as prestações de contas.
Espera a D. O., entretanto, dentro em breve,
terminar o exame dos documentos apresentados
que são em número de 1.280, assim discriminados:
a) 1ª parcela da subvenção (Processo nº 34248, anexado ao de número 3.149-47), – 362
documentos:
b) 21 parcela da subvenção (Processo nº
19.927-48) 585 documentos;
c) auxílio de Cr$ 500.000,00 (Processo nº
15.073-48) 333 documentos.
d) No caso negativo, isto é, não tendo sido
prestadas, total ou parcialmente, contas das Verbas
do
Serviço
de
Assistência
a
Menores,
correspondentes aos primeiros e segundo
semestres de 1947:
1 – quando terminou, se terminou, o prazo
para aquela prestação de contas;
2 – se êsse prazo já foi ultrapassado, que
providências foram tomadas para que os
responsáveis dêem contas da utilização dos
dinheiros públicos confiados a sua guarda.
Prejudicado em face dos esclarecimentos
anteriores.
d) em qualquer caso, que providências foram
ou serão tomadas para averiguar;
1 – a realidade dos serviços ou aquisição
mencionadas;
2
–
autenticidade
dos
documentos
apresentados;
3 – a coincidência entre as quantias
dadas
como
pagas
e
as
efetiva-

mente recebidas pelos fornecedores ou outras
quaisquer pessoas a quem os pagamentos foram
feitos.
No exame das comprovações em apreêço
tem sido observada, minuciosamente, não só a
propriedade das despesas realizadas à conta de
cada dotação, como também se os serviços foram
prestados, as aquisições efetuadas e se foram
cumpridos todos os dispositivos legais que regulam
a matéria, tais como as determinações do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública, da Lei
do Sêlo, do regulamento aprovado pelo Decreto
número 17.528, de 10-11-1926 e do Ato número 1
do Tribunal de Contas.
e) em caso de ter havido adiantamentos, se
êles foram depositados no Banco do Brasil, em
contas de entidades públicas. Caso não o tenham
sido, ou daí tenham sido retirados, em que contas
bancárias o foram, especificando se: Banco,
depositante e juros contados. Ainda, se êsses juros
foram recolhidos aos cofres públicos.
Tôdas as importâncias mencionadas não
foram entregues sob regime de adiantamento e as
comprovações das despesas realizadas estão
sujeitas ao disposto no já citado Decreto 17.528, de
1926, conforme comunicação feita a êste Ministério
pelo Tribunal de Contas, no ofício nº 578, de 23 de
julho de 1947, em resposta à consulta que lhe fôra
formulada, por iniciativa da D. O., no Aviso
Ministerial nº 3.902, de 10 de março daquêle ano.
As dotações de Cr$ 550.000,00 e de Cr$
300.000,00, acima referidas, foram recebidas pelo S.
A. M., no Tesouro Nacional, em 19-3-47, e no
mesmo dia depositadas no Banco do Brasil na conta
"Depósitos de Entidades Públicas''.
Foi recebida pelo S. A. M., no Tesouro
Nacional, a cota correspondente ao 1º semestre
de 1947, na importância de Cr$ 3.336.000,00,
em 19 de março de 1947, e no mesmo dia
depositada no Banco do Brasil na conta –
"Depósitos
de
Entidades
Públicas"
e
a
correspondente ao 2º semestre, também na
importância de Cr$ 3.336.000,00 em 7-10-47, e
nêste mesmo dia depositada no referido
estabelecimento bancário.
Êste Ministério solicitou ao Banco do Brasil
esclarecimentos sôbre a movimentação que tiveram
as referidas importâncias, especificando-se as
quantias retiradas, data da retirada e nome das
pessoas que as receberam.
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Transmitirei tais informações ao Senado
Federal, assim que aquêle estabelecimento bancário
as enviar a este Ministério.
f) finalmente, especificar, com referência a
cada semestre ou fato mencionado na resposta, o
responsável ou responsáveis, e as funções que
exercem ou exerciam.
Tôdas as importâncias em questão foram
recebidas pelo Médico classe L, do Q.P. dêste
Ministério, lotado no Departamento Federal de
Segurança Pública, Dr. Meton de Alencar Neto, que
exerceu o cargo em comissão de Diretor do S. A. M.
Embora tivesse sido exonerado aquêle
funcionário da direção do S. A. M., ainda continuou
como agente pagador dessa repartição, durante a
administração do Dr. Milton Carlos Braga Neto.
Em 29 de maio de 1948. – Adroaldo Mesquita
da Costa.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres.
PARECER
Nº 325, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1948.
Relator: Ferreira de Souza.
Propõe a Câmara dos Deputados se aprove o
Convênio Cultural, firmado nesta cidade, em 16 de
abril de 1947, entre o nosso Govêrno e o do Reino
Unido da Grã Bretanha. Por êle, as partes
contratantes se comprometem a incrementar o
estudo da língua, história e literatura do outro e a
criação de sociedades culturais, a estabelecer
cátedras daquelas disciplinas, a conceder bolsas de
estudos, a examinar em conjunto as condições de
validade dos exames de admissão e dos títulos
acadêmicos, a estimular e facilitar viagens, a
incentivar o intercâmbio entre sociedades culturais,
a oferecer, de cinco em cinco anos, um prêmio de
350 mil cruzeiros para o melhor livro sôbre aspectos
da sua cultura, escritos por um filho do outro País e
animar a cooperação entre organizações juvenis e
atléticas e esportivas, a conceder facilidades para a
consecução dos objetivos do convênio, etc.
Como se vê, não se trata de uma convenção
que vise a ou que importe em alterar norma do
nosso direito interno. O prêmio para livros é uma,

simples recomendação. Os seus fins são fins de
cooperação no alto mundo da cultura, sem qualquer
implicância com as normas vigentes entre nós, tanto
constitucionais como ordinárias.
Daí, opinar a Comissão de Constituição e
Justiça pela respectiva aprovação.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Ferreira de Souza,
Relator. – Augusto Meira. – Aloysio de Carvalho. –
Waldemar Pedrosa – Lucio Corrêa – Etelvino Lins. –
Arthur Santos. – Filinto Müller.
PARECER
Nº 326, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 1948.
Relator: Augusto Meira
O projeto de lei nº 48, de 1948, visa criar para
a Imprensa Nacional uma situação mais compatível
com a sua assinalada importância. Nêsse intuito
estabelece regras que lhe dão maior eficiência.
A Imprensa Nacional representa um parque
industrial da mais subida importância, e por isso,
necessita de normas consentâneas ao seu caráter e
finalidade. Atenta a amplitude de sua atividade já
não é possível que semelhante instituição fique
adstrita a normas vulgares de administração.
O projeto visa cobrir uma lacuna de muito já
sentida e está vasado dentro de normas
constitucionais. Deve, por isso, merecer a aprovação
do Senado.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Augusto Meira,
Relator. – Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. –
Ferreira de Souza. – Etelvino Lins. – Lucio Corrêa. –
Arthur Santos. – Aloysio de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
De acôrdo com a Constituição, convoco o
Congresso Nacional para o dia 15 do corrente, a fim
de tomar conhecimento do veto, cujas razões já
foram lidas e publicadas, opôsto pelo Sr. Presidente
da República ao Projeto de Lei, concedendo
vantagens aos capitães remanescentes do Quadro
de Contadores do Exército.
Expirado o
prazo regimental, para
emendas perante a Mesa, vão à Co-
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missão de Constituição e Justiça os Projetos de Lei
da Câmara ns. 81 e 82, e 82, de 1948, e o Projeto do
Decreto Legislativo nº 4, também do corrente ano.
Dessas proposições apenas uma recebeu emendas
que vão ser lidas
São lidas e aplicadas as seguintes
EMENDAS
Ao Projeto de Lei da Câmara número 82, de 1948
Nº 1
Diga-se, no parágrafo único do artigo 1º, em
vez de – "No ano de 1948", – o seguinte: Do
exercício financeiro de 1948.
Justificação
1. A União entregará aos, Municípios,
excluídos os das capitais, diz o parágrafo 4º do art.
15 da Constituição Federal, dez por cento (10%) do
total que arrecadar do impôsto de que trata o número
IV (Impôsto de rendas e proventos de qualquer
natureza), feita a distribuição em partes iguais e
aplicando-se, pelo, menos, metade da importância
em benefícios de ordem rural". Determinando, no Ato
das Proposições Constitucionais Transitórias, o início
e a forma de execução da medida, declara: "A partir
de 1948, se cumprirá, gradativamente: I – no curso
de dois anos, o disposto no art. 15, § 4º, entregando
a União aos Municípios a metade da cota no primeiro
ano e totalidade dela no seguinte" (art. 13, § 2º). No
texto constitucional, explica ainda o art. 29, essa
contribuição constitui Ronda dos Municípios. É regra
de direito administrativo-fiscal, consuetudinário ou
escrito as emendas provenientes de impostos e
taxas
serão
arrecadadas
anualmente,
na
conformidade das leis orçamentárias de cada
exercício financeiro. Segundo os dispositivos
constitucionais, acima transcritos, a partir de 1948,
5% nêsse primeiro ano, e 10% nos seguintes do
impôsto de renda, constituirão Rendas dos
Municípios. Logo, sòmente a arrecadação de 1948
poderá servir de base ao cálculo dos referidos 5%, e,
consequentemente, nos exercícios seguintes, as
respectivas arrecadações, de base ao cálculo de
10%, para constituição da cota pertence aos
Municípios.
2. O fato é de suma importância
para
as
municipalidades.
No
último

balanço, publicado, da Contadoria Geral da
República, relativo ao exercício de 1946, e que, nos
têrmos do artigo 4º do Projeto, iria servir de base ao
cálculo da cota a distribuir no corrente ano, o,
impôsto de renda ascendeu a Cr$ 2.751.220.733,80.
A estimativa para o exercício de 1948 é de Cr$
543.900.000,00. É possível que, em virtude das
novas incidências e melhor fiscalização, ultrapasse a
arrecadação à citada cifra. Mas, operando-se mesmo
nessa base, a cota de 5%, dêste ano, se traduziria
em cruzeiros, sôbre o total arrecadado em 1946,
137.561.086,68, e, sôbre a estimativa de 1948
177.195.000,00 ou mais, 39.633.963,31. No primeiro
caso, caberia a cada um dos 1.641 municípios do
Brasil (já, excluídos os das capitais), Cr$ 83.827,56,
e no segundo ... Cr$ 107.980.86; ou um aumento
para cada de Cr$ 24.153,30.
3. A objeção que se pode fazer à emenda, de
que, dessa forma, faltaria ao cálculo uma base
líquida, obrigado a um reajustamento no fim de
exercício ou nos exercícios seguintes, não seria,
ainda assim, de maior relevância, se na realidade,
não tivessemos corrigido essa única falha com a
emenda proposta aos arts. 2º e 4º do Projeto.
Sala das Sessões, em 31 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.
Nº 2
Reunam-se os arts. 2º e 4º, dando ao novo
artigo a seguinte redação:
Para fixação e apuração das importâncias de
que trata o artigo anterior no corrente exercício
financeiro de 1948, cinco por cento (5%), e, nos
exercícios subsequentes, dez por cento (10%) do
impôsto de renda e proventos de qualquer natureza,
serão escriturados sob a nova rubrica orçamentária –
1.1.104.3.07.0 – Cota pertencente aos Municípios, –
à medida que fôr sendo arrecadado. As importâncias
escrituradas num mês serão distribuídas no mês
seguinte às exatórias federais, a fim de que estas
efetuem realmente o pagamento do que fôr devido
às Prefeituras.
Conserve-se, como parágrafo único do artigo o
parágrafo único do artigo 4º do Projeto.
Justificação
1. Esquema do Código de Receita: Título – 1
Renda Ordinária.
Capítulo – 1 Renda Tributária.
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órgão – 104 Ministério da Fazenda.
Parágrafo – 3 Impôsto de Renda e Proventos
de qualquer natureza.
Rubrica – 07 Cota pertencente aos Municípios.
Alíneas – O Pessoa física e pessoa jurídica.
2. Pela Constituição Federal, do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza, noventa por
cento (90%) representam rendimentos da União e
dez por cento (10%) divididos em partes iguais,
constituem rendas dos Municípios, excetuados os
das capitais, e que devem ser percebidos, tanto por
um como pelos outros, à medida que fôr sendo
arrecadado, como julgamos plenamente provado na
justificação à nossa emenda ao art. 1º.
3. O método em si não traz qualquer
dificuldade de escrituração. Apenas o aumento de
mais uma rubrica. Está mais de acôrdo com os
espírito da Constituição e atende melhor aos
interêsses dos Municípios.
Sala das Sessões, em 31 de maio de 1048. –
Adalberto Ribeiro.
São lidos e aprovados os seguintes
requerimentos:
REQUERIMENTO
Nº 66 – de 1948
Sr. Presidente:
O Projeto nº 28, de 1947, do Senado foi
apresentado na sessão de 21 de outubro de 1947 e
distribuído à Comissão "Fôrças Armadas" que deu
parecer favorável, sugerindo, entretanto, fôsse
ouvido a respeito o Senhor Tenente Brigadeiro
Ministro da Aeronáutica a quem já foram dirigidos
três ofícios naquêle sentido. São passados da
apresentação do projeto até hoje – 7 meses e 12
dias; assim, pois, nos têrmos do art. 129, letra "C",do
Regimento.
Requeiro que seja o aludido projeto dado à
próxima ordem do dia.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1948. –
Joaquim Pires.
REQUERIMENTO
Nº 67 – de 1948

aprovado em 1ª discussão, sem emendas, na sessão
de ontem.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1948. –
Joaquim Pires.
Continua a hora do expediente.
Não há oradores inscritos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Senhor
Presidente, a circunstância de já não se
encontrar,
na
Casa,
no
final
de
seus
trabalhos
nenhum
dos
representantes
do
Partido Republicano, quando se prestou, no
Senado, homenagem à memória da veneranda
e
insígne
dama
Senhora
Luiza
Freitas
do Vale Aranha, explica o nosso silêncio,
na
sessão
de
hontem,
em
face
dessa
manifestação
tão
merecida
quão
significativa.
Seu necrológio, feito pelos nobres Senadores
Salgado Filho e Góes Monteiro, com o brilho e
comoção que tão bem refletiram a unanimidade de
sentir dos membros do Senado, ficará nos nossos
Anais como uma das mais belas páginas das doces,
e, ao mesmo tempo, enérgicas e heróicas virtudes
da mulher brasileira, na sua missão no lar, na
sociedade, na vida pública e na renovação da
civilização.
Seus olhos cerraram sôbre o mundo ainda
encharcado de sangue e já sombreado pelo aspectro
da guerra. Mas, o espírito de fraternidade cristã que
os iluminou, como centelha eterna sobreviverá nos
nossos sentimentos e ideais de concórdia humana,
de que seu ínclito filho, o embaixador Osvaldo
Aranha, se tornou o excelso pregoeiro perante a
humanidade.
Aquela que foi o exemplo de uma suave e
gloriosa maternidade, expirou no dia das mães, sob
as bençãos e preces das progenitoras aflitas de
todos os continentes. É a homenagem condigna de
que formou o idealismo cristão do candidato do
Brasil ao Prêmio Nobel da Paz.
O Partido Republicano, mediante a expressão
de sua mais comovida solidariedade, acompanha as
demonstrações de pesar, com que, no Senado
Federal, se assinalou, dentro de sua alta
significação, o lutuoso acontecimento.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. FILINTO MULLER (*): – Sr. Presidente,
quando transitou pelo Senado o projeto de
lei restabelecendo a licença prêmio para os funcio-

Requeiro que V. Ex.ª consulte ao Senado se,
independente de mais formalidades regimentais
referentes a prazo e publicação, consente
em que seja dado à ordem do dia de ___________________
amanhã, o projeto nº 18, de 1948, desta Casa, (*) Não foi revisto pelo orador.
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nários públicos civis, tive oportunidade de oferecerlhe algumas emendas na Comissão de Constituição
e Justiça, uma das quais visava a esclarecer que os
favores do projeto se aplicavam também aos
funcionários das autarquias.
A emenda por mim apresentada não foi aceita
por aquele órgão técnico, entendendo alguns de
seus ilustres membros ser ela desnecessária e
outros não devermos legislar para as autarquias ao
mesmo tempo que o faziamos para o funcionalismo
em geral.
É certo que os servidores das autarquias,
especialmente de previdência social, esperam e
confiam em que os benefícios da licença prêmio lhes
sejam estendidos. Nêste sentido tenho recebido
inúmeros apêlos, entre êles um telegrama dos
previdenciários da Caixa da Noroeste do Brasil
e, ainda ontem, outro despacho do Maranhão,
de cujo teor peço vênia para dar conhecimento à
Casa.
"Solidários
colegas
Caixa
Ferroviários
Noroeste Brasil que pleiteam seja extensivo nossa
classe direito licença prêmio Congresso acaba
aprovar funcionalismo federal, uma vez somos
considerados servidordes Estado pelo DASP, além
sermos inteiramente regidos Estatuto Funcionários
Federais, vimos apelar sentimentos cívicos
Vossência sentido intervir junto pleclaro Chefe da
Nação, também Ministro Trabalho, a fim atender
justa pretensão. Saudações respeitosas".
Seguem-se as assinaturas de vários
funcionários da Caixa de Previdência São Luís do
Maranhão.
Sr. Presidente, em meu espírito não paira a
menor dúvida de que aos previdenciários e
funcionários das autarquias cabe também o direito
da licença prêmio em boa hora restabelecida por Lei
do Congresso.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estou de
acôrdo com V. Ex.ª.
O SR. FILINTO MULLER: – As autarquias
são
por
definição,
serviços
públicos
descentralizados.
Seus
servidores
estão,
portanto,
sujeitos
à
mesma
disciplina
que
rege
a
vida
dos
funcionários
da Nação. Não tenho, repito, a menor
dúvida de que lhes cabe o direito à licença
prêmio.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª tem
tôda razão.

Ex.ª.

O SR. FILINTO MÜLLER: – Obrigado a V.

Pedi a palavra, Sr. Presidente, para formular
um apêlo ao Sr. Ministro do Trabalho, no sentido de
que S. Ex.ª determine seja tomadas, através do
Serviço de Previdência Social, as providências
indispensáveis à regulamentação da aplicabilidade
da licença prêmio aos funcionários das autarquias de
previdência social.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo o
prazer.
O
SR.
ANDRADE
RAMOS:
–
As
considerações expendidas por V. Ex.ª têm
procedência e são de tôda justiça. Como antigo
Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, estive
durante longo tempo em contato com as autarquias,
podendo, assim, observar o regime que ali vigora. Ia
justamente perguntar a V. Ex.ª qual a providência a
tomar nêsse sentido, quando ouvi; com satisfação, o
apêlo dirigido ao Sr. Ministro do Trabalho. Na
qualidade de antigo Presidente do Conselho
Nacional do Trabalho, peço permissão para
secundá-lo.
O SR. FILINTO MULLER: – Muito agradeço o
refôrço que o nobre colega empresta às minhas
palavras.
Em aditamento ao aparte com que me honrou
o Senador Andrade Ramos, um dos mais brilhantes
Presidentes do Conselho Nacional do Trabalho...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Bondade de V.
Ex.ª.
O SR. FILINTO MULLER: – Justiça apenas.
...desejo esclarecer que os servidores da previdência
social não têm estatuto próprio para reger suas
atividades.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador) – Ao contrário
de V. Ex.ª, tenho minhas dúvidas, sôbre se ao Poder
Federal cabe legislar sôbre o assunto.
Sendo as autarquias, serviço de organização
e orçamento próprios, como agravarmos, por lei
federal, a situação orçamentária dêsses órgãos,
cujas
despesas
estão
subordinadas
às
próprias rendas? Vencido na Comissão de
Constituição e Justiça, quero ressalvar meu ponto
de vista: não e ponto pacífico a faculdade
de,
por
lei
federal,
se
aumentarem
os onus das autarquias ou encargos que,
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possivelmente, não poderão solver com as proprias
rendas.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª foi vencido
na Comissão de Constituição e Justiça, em parte.
Sob outro aspecto, foi vitorioso, porque a Comissão
de Constituição e Justiça não aceitou minha emenda.
Uma parte dos membros da Comissão entendeu que
era desnecessária. Entre êles cito, data vênia, o do
ilustre Presidente da Comissão, Senador Attilio
Vivacqua, uma das figuras de maior destaque nesta
Casa.
O SR. ARTHUR SANTOS: – No particular,
estou de acôrdo com V. Ex.a.
O SR. FILINTO MULLER: – Como procurador
da Justiça do Trabalho, S. Ex.a conhece
perfeitamente os assuntos relacionados com aquêle
departamento, isto é, na legislação social do País. O
Sr. Senador Arthur Santos foi vencido em alguns
pontos do projeto de licença-prêmio. Lembro-me
bem que S. Ex.a sustentou com brilhantismo os
pontos de vista que expôs, enquanto sustentei ponto
de vista diferente, embora sem o brilho e a
competência de S. Ex.a.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pelo contrário, o
brilho foi de V. Ex.a.
O SR. FILINTO MULLER: – Sustentei e
sustento que os funcionários das autarquias, embora
tratando-se de serviços públicos descentralizados,
com independência e autonomia econômica, estão
sujeitos de modo geral cional dos funcionários
autárquicos, públicos federais. Ademais, não
havendo estatuto que regule a vida funcional dos
funcionários autárquicos, aos mesmos devem ser
aplicados os dispositivos do Estatuto dos
Funcionários Públicos Federais.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Naquilo em
que forem omissos os respectivos regulamentos.
O SR. FILINTO MULLER: – Exatamente, ou
quando não haja regulamento.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É uma nova
norma a ser seguida.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Estão sujeitos aos
mesmos deveres a que se subordinam os
funcionários públicos federais. Nestas condições,
lhes devem caber os mesmos direitos.]
O SR. SALGADO FILHO: – Não parece a V.
Ex.a que o fato dêsses funcionários não serem pagos
pelos cofres federais já constitui grande distin-

ção? O que distingue, precisamente, o funcionários
público dos demais servidores é o fato de receberem
ordenados pelos cofres federais. O funcionário das
autarquias recebe dos institutos ou sociedades a que
pertencem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sociedades e
autarquias que têm autonomia econômica e
administrativa.
O SR. SALGADO FILHO: – Logo, não podem
deixar de estar subordinados às arrecadações
respectivas.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Mas podem e
devem ser atingidos pela medida beneficiadora.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Estão sujeitos às
regras do Estatuto do Funcionário Público Federal; o
aumento de vencimentos é outra cousa.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Importa em
aumento de vencimentos, em onus para as
autarquias.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não se
trata de aumento de vencimentos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Insisto em que
se trata. Viria sobrecarregar as autarquias com
despesa extraordinária.
O SR. FILINTO MÜLLER: – As autarquias de
previdência ao organizarem seus orçamentos,
deverão prever a hipótese de concessão da licençaprêmio.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vê V. Ex.a que
não é possível estender às autarquias o regime
estabelecido, para os funcionários públicos.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A Central do
Brasil é autárquica, a Noroeste do Brasil, da mesma
forma.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A
Administração do Pôrto também.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Agora mesmo,
projeta-se a transformação da Imprensa Nacional em
autarquia e seus funcionários são pagos pela União.
O SR. SALGADO FILHO: – A Estrada de
Ferro Central do Brasil não é uma autarquia federal.
Deu-se-lhe autonomia, mas não deixa de ser estrada
do Govêrno Federal, ao passo que as autarquias são
órgãos de direito privado...
O SR. FILINTO MULLER: – A Estrada de
Ferro Central do Brasil é autarquia.
O SR. SALGADO FILHO: – ... vivem
controladas
pelo
Govêrno,
e
são
sustentadas
pelas
contribuições
dos
em-
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pregados, empregadores ,e do próprio Govêrno.
O SR. FILINTO MULLER: – Exatamente.
O SR. SALGADO FILHO: – Aliás, o Govêrno
nunca as satisfaz.
O SR. FILINTO MULLER: – Está pagando.
Em alguns casos, apenas o Govêrno deixou de,
pagar.
O SR. SALGADO FILHO: – Está pagando
com muita parcimônia.
O SR. FILINTO MULLER: – De qualquer
forma, S. Ex.ª está argumentando com autarquias de
previdência .e eu me refiro, de modo geral, a tôdas
as autarquias. Há autarquias que recebem dos
cofres públicos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Então não a
tôdas
as autarquias. Há as que recebem dos cofres
públicos.
O SR. FILINTO MULLER: – A Estrada de
Ferro Central do Brasil é uma organização estatal de
economia mista; não é autarquia. Tem renda própria,
e é garantida pelos cofres públicos; apenas tem
autonomia.
O SR. SALGADO FILHO: – Não. É do
Govêrno Federal e recebe dos cofres públicos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador). O fato de
ser autarquia, não deve evitar que dê aos seus
funcionários êste prêmio: não há razão para privá-los
dessa vantagem.
O SR. FILLINTO MULLER: – Evidentemente.
E foi o mesmo principio que levou o Congresso
Nacional a aprovar o projeto de lei, hoje sancionado
e transformado em lei, concedendo o favor aos
funcionários públicos e reconhecendo que êles,
depois de 10 anos de trabalho, têm direito, ao
repouso de 6 meses, sem prejuizo do tempo de
serviço e vencimentos. O mesmo princípio deve
aplicar-se aos funcionários de previdência, porque
trabalham da mesma forma, devem ter direito a êsse
repouso.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Justo e
humano.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É u'a medida
de inteira justiça. Entretanto o de que se trata é de
saber se estabelecida nova norma referente ao
funcionalismo público devem os servidores das
autarquias reger-se pelos estatutos dos funcionários
públicos.
O SR. FILLINTO MULLER: – Como sucede.

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ...devem ter
direito à nova norma, cuja aplicação se faria através
da organização autárquica, dentro do âmbito da sua
autonomia orçamentária, em razão do aumento que
deva acarretar tal medida.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas, se V. Ex.ª,
considera que elas se regem pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos é excusado qualquer
referência aditiva.
O SR. FILINTO MULLER: – Exatamente: são
regidas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos,
naquilo que não colide com o respectivo
regulamento.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Isso não obsta a
que possam gozar dêsse favor.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A grande
função das autarquias é, evitar que seus servidores
sejam funcionários públicos: Uma das razões da
existência viço, sem as; prerrogativas dos
funcionários públicos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Hoje é
considerado caso omisso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aí o Estatuto
não entra classificando, nem determinando, mas
como fonte subsidiária, como disciplina, a lattere.
O SR. FILINTO MULLER: – Fonte subsidiária
muito ampla, porque a vida dos funcionários
autárquicos está regida prática e exclusivamente
pelos Estatutos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Então acaba
a razão de existir das autarquias; a necessidade das
autarquias desaparece, porque uma das razões
principais de sua existência, é ser órgão de serviço
público sem sobrecarregar nem o orçamento nem a
marcha dêsses serviços.
O SR. FILINTO MULLER: – Perdôe-me V.
Ex.ª, mas a razão de sua existência está na maior
mobilidade do serviço, facliitando sua execução. É
porisso, que independem dos serviços públicos; são
serviços descentralizados.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – É a
descentralização.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Serviços
públicos elas são.
O SR. FILINTO MULLER: – Ninguém teria a
preocupação de criar autarquias para livrá-las dos
serviços públicos; o objetivo é auxiliá-los.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Uma das
vantagens das autarquias é justamente seu pessoal
não pertencer ao funcionalismo público.
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O SR. FILINTO MULLER: – Sua finalidade é
facilitar a execução dos serviços.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Ninguém nega aos
funcionários das autarquias o direito a férias, da
mesma forma não se lhes pode negar o direito a
licença prêmio (desde que estabelecida por lei.
O SR. FILINTO MULLER: – V. Ex.ª diz muito
bem. A concessão de férias nas autarquias é
regulada pelo Estatuto dos Funcionários Públicos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Se V. Ex.ª me
pertimitir, perguntarei se o aumento dos vencimentos
dos funcionários públicos federais acarretará
também aumento para os servidores das autarquias:
O SR. FILINTO MULLER: – Penso que o
problema deve ser estudado.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Então
desapareceriam as autraquias.
O SR. FILINTO MULLER: – V. Exª não
esperou que eu terminasse meu pensamento. O
aumento de vencimentos dos funcionários das
autarquias independe de lei do Congresso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se inindepende de lei do Congresso, é porque não são
funcionários públicos.
O SR. FILINTO MULLER: – O aumento de
vencimentos é concedido em vista das condições
financeiras das instituições.
Se concedermos aumentos de vencimentos ao
funcionalismo público, civil e militar, baseado o
acréscimo nas condições de custo de vida na
apreciação do valor aquisitivo da nossa moeda; se
os funcionários públicos, civis e militares necessitam
do aumento para viver, dirijo um apêlo ao Senhor
Ministro do Trabalho, para que mande examinar as
condições dos funcionários das autarquias, a fim de
que também êles tenham êsse aumento, pois sofrem
as mesmas dificuldades dos funcionários públicos,
passam pelos mesmos dissabores e têm a mesma
necessidade de se manter.
O SR. SALGADO FILHO: – Necessidades
maiores passam os pensionistas. Estes é que
deveriam ser atendidos pelas Caixas que, hoje, se
estão transformando em órgãos de emprêgos em
vez de se dedicarem à, assistência social dos
associados.
O SR. FILINTO MULLER: – V. Ex.ª esta
cometendo grande injustiça para com as Caixas. V. Ex.ª já

foi Ministro do Trabalho e conhece bem o
assunto.
O SR. SALGADO FILHO: – Não estou
cometendo injustiça alguma: os fatos o estão
demonstrando e V. Ex.ª tem uma prova prática no
Hospital dos Funcionários Públicos, que pertence ao
IPASE. Um ano antes de inaugurado e de estar
funcionando, já contava trezentos funcionários,
inclusive médicos, sem prestar serviço algum. Por
que? Porque êsse Hospital se transformou numa
repartição, num conglomerado de cabos eleitorais.
Infelizmente esta é a verdade.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O próprio
diretor do hospital adianta que tem cento e cinqüenta
funcionários em excesso.
O SR. FILINTO MULLER: – Não posso
responder a V. Ex.ª no que se refere aos Institutos.
Quanto às Caixas, porém, V. Ex.ª lhes faz graves
injustiça.
Não quero, agora, discutir a questão
das pensões e aposentadorias, mas aceitarei o
debate nêste terreno em qualquer oportunidade. Não
o faço agora, porque o problema é muito amplo e só
pedi a palavra para dirigir um apêlo ao Sr. Ministro
do Trabalho. Nem pretendo encaminhar a discussão
para êsse assunto no qual V. Ex.ª é mestre.
O SR. SALGADO FILHO: – Bondade de V.
Exª.
O SR. FILINTO MULLER: – Aceito, porém, o
debate para mais tarde. O assunto das pensões
depende de cálculos atuariais, as pensões foram
calculadas de acôrdo com o prêço de vida da época.
As contribuições têm tecto e dentro dêste tecto é
calculada a pensão.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª será
ouvido em detalhe e com muito prazer por todos nós.
Porém o que afirmei é verdade.
O SR. FILINTO MULLER: – O assunto não é
de despesas supérfuas.
Se soubesse que V. Ex.ª iria desviar a questão
para êsse terreno, teria trazido estatísticas e
balancetes das autarquias, pelos quais se verifica
que a percentagem gasta com os funcionários é
mínima em relação aos benefícios prestados aos
trabalhadores nacionais.
O SR. SALGADO FILHO: – Não são muitos
apreciáveis taes benefícios...
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O SR. FILINTO MULLER: – Aliás, considero
essa obra a de beneficência mais relevante das
prestadas pelo Govêrno do Sr. Getulio Vargas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Pode
beneficiar a outros, não aos segurados.
O SR. FILINTO MULLER: – Beneficia a todos
os trabalhadores.
Sr. Presidente, felicito-me por ter despertado a
atenção dos Srs. Senadores para a extensão da
licença prêmio aos funcionários autárquicos e deixo
feito meu apêlo ao Sr. Ministro do Trabalho para que
S .Ex.a, o mais rapidamente possível, por meio de
instruções ou regulamentos, discipline a aplicação da
licença prêmio aos funcionários da previdência, se as
condições dos Institutos e Caixas assim o
permitirem.
O SR. SALGADO FILHO: – Muito bem, assim
está certo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Aí estou de
acôrdo com V. Ex.ª.
O SR. FILINTO MULLER: – Era o que tinha a
dizer. (Muito bem; muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. IVO D'AQUINO (*): – Senhor
Presidente, ontem, quando nesta Casa dois oradores
prestaram homenagem à ilustre dama, Sra. D. Luiza
Freitas do Vale Aranha, achava-me ausente, em
trabalho na Comissão de Finanças.
Nessa ocasião falaram os Srs. Senadores
Salgado filho e Góes Monteiro.
Eu poderia dizer que, tendo ocupado a tribuna
o nosso eminente par, Sr. Senador Góes Monteiro,
sua palavra significava também, o pensamento de
nossa agremiação, tal a autoridade e o prestigio de
S. Ex.a para, de qualquer forma, interpretar a
solidariedade do Partido Social Democrático.
Ainda há pouco, porém, palestrando com o Sr.
Senador Góes Monteiro, perguntei-lhe se havia
falado em nome do P.S.D. e S. Exª me respondeu
que, infelizmente, não o haviam feito, pois
pronunciara palavras que significavam apenas sua
homenagem pessoal.
Sr.
Presidente,
de
tal
forma,
entretanto,
a
oração
do
nosso
ilustre
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

colega interpretou o pensamento do P. S. D., que eu
– vamos dizer mesmo por simples manifestação
formal – pretendo apenas declarar a esta Casa que o
Partido Social Democrático viu, nas palavras do
ilustre Senador, a expressão da sua própria
homenagem, no que disse e no que referiu a respeito
da ilustre dama que faleceu, como bem acentuou o
nosso companheiro, Senador Attilio Vivacqua, no
"Dia das Mães".
Ilustre pela estirpe e pelas virtudes protótipo
da mãe brasileira, ajusta-se-lhe perfeitamente a
homenagem que lhe quis extender nesta hora e que
procurei expressar com as breves palavras que dirijo
ao Senado.
O SR. EUCLYDES VIEIRA (*): – Sr.
Presidente, como aconteceu ao nobre colega,
Senador Ivo d'Aquino, não estive presente à sessão
de ontem do Senado, quando foram prestadas
homenagem à Exma. Sra. Luiza Freitas do Vale
Aranha.
Pedi a .palavra, porque também desejo em
meu nome e no do Partido Social Progressista,
reverenciar a memória da ilustre brasileira. frizando
estar o seu nome ligado a Campinas, da mesma
forma por que Campinas se liga à família Aranha.
Êste, Sr. Presidente, um dos motivos – se
outros não houvesse – de minha presença na tribuna
para render o mais sincero tributo de admiração e
saudade à nobre dama ontem desaparecida.
Acompanho, destarte, as homenagens já
prestadas pelos meus nobres colegas, que
ressaltaram, em brilhantes orações, a personalidade
da saudosa genitora do meu particular amigo,
eminente Embaixador Osvaldo Aranha, pertencente
a uma das mais tradicionais famílias brasileiras.
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Attilio Vivacqua.
Ernesto Dornelles.
Olavo Oliveira.
Waldemar Pedrosa.
Pinto Aleixo.
Clodomir Cardoso.
Alfredo Nasser
Ribeiro Gonçalves,
Adalberto Ribeiro.
Durval Cruz.
Santos Neves.
Ferreira de Souza (12).
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Deixam de comparecer os senhores
Senadores:
Magalhães Barata.
Fernandes Tavora.
Apolônio Sales.
Walter Franco
Sá Tinoco.
Marcondes Filho.
Mello Vianna.
Roberto Glasser. (8).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão preliminar da Proposição n.º 14, de
1948, que concede anistia a deliqüentes menores
desde que primários. (Com parecer nº 310, da
Comissão de Constituição e Justiça, propondo a
rejeição da medida, por inconstitucional).
A Comissão de Constituição e justiça em seu
parecer, declara:
Impõe-se, pelos motivos expostos, a rejeição
do projeto, por sua manifesta inconstitucionalidade''.
De acôrdo com o Regimento, o ponto em
discussão é a inconstitucionalidade do projeto.
O SR. AUGUSTO MEIRA (*): – Sr. Presidente,
o presente projeto pode ser encarado debaixo de
.
dois. pontos de vista – o da inconstitucionalidade e o
da conveniência. Quero tratar da primeira parte,
justamente a que está em debate, conforme V. Ex.ª
acaba de anunciar.
Entendo que o projeto é inconstitucional.
A Constituição brasileira é expressa, quando
outorga poderes ao Congresso para decretar anistia,
e, na hipótese, trata-se de real anistia, em relação a
menores de 21 anos, que estão sendo processados
ou já o foram.
A competência do Parlamento não pode ser
iludida. Nem se pode falar em anistia inversa, como
está no parecer, porque essa expressão foi usada
pelo eminente Conselheiro Rui Barbosa, a propósito
da deturpação que o Executivo daquêle tempo quis
impingir a uma anistia, concedida pelo Congresso
Nacional.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Não se trata, portanto, de anistia inversa –
repito. Naquela ocasião, era anistia inversa, porque,
em vez de produzir os efeitos desejados pelo
Congresso, procurava deturpar o que êle fizera.
Agora ,cogita-se, realmente, de anistia a
menores de 21 anos que, pela primeira vez, tenham
incorrido em qualquer crime. Não se pode confundir
tal causa com a competência exclusiva do
Presidente da República para indultar. Há diferença
profunda entre o indulto do Chefe da Nação e a
anistia é medida mais ampla, mais vasta, radical, que
sómente ao Congresso compete e pode abranger os
processados, os que o vão ser e até os já
condenados.
SR. ATTILIO VIVACQUA: – De acôrdo com o
pensamento de V. Exª, tão abertamente expôsto,
votei, na Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do projeto.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Perfeitamente. A
opinião de V. Ex.ª é, para mim, grandemente
confortadora.
O Presidente da República concede indulto ao
indivíduo
condenado
a
determinada
pena,
diminuindo-a ou modificando-a. Fica adstrito, pura e
simplesmente, a examinar um caso singular em que,
porventura, sua munificiência deva recair para
libertar o prêso, alterando a penalidade em que
tenha incorrido.
Na hipótese, trata-se de medida soberana do
Congresso, de anistia a menores pela primeira vez
incursos em delito. Esta competência do Parlamento
não pode ser solapada.
Apenas ofereceria ao projeto, Senhor
Presidente, uma emenda, modificando-lhe um pouco
o texto.
Lê-se, no art. 1º:
"Em comemoração do primeiro aniversário da
Constituição Federal, são anistiados todos os de,
liqüentes primários, menores de 21 anos,
condenados ou sujeitos a condenação, por crimes ou
contravenções praticados atá a data da promulgação
desta lei".
Acrescentaria:
"Excetuados os responsáveis por crime de
morte".
Não
acho
razoável,
Sr.
Presidente,
a concessão de anistia a indivíduos que cometeram
o grave crime de homicídio. Excetuado êste,
não se tratando de delito tão grave, mas de
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falta muito mais leve, não vejo razão para o
Congresso rejeitar o projeto.
Voto, portanto, a favor, apresentando a
emenda a que me referi.
Terminando pediria a V. Ex.ª, Senhor
Presidente, consultasse ao Senado se permite a
dispensa de interstício, para que a matéria seja
discutida sem mais demora. (Muito bem).
Vem à Mesa à seguinte:
EMENDA
À Proposição n.º 14, de 1948.
No art. 1º acrescente-se:
– "excetuados os responsáveis por crime de
morte".
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1948. –
Augusto Meira.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª requerer
dispensa de interstício para, que?
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Para evitar maior
demora na discussão da emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Pelo Regimento, esta
discussão é preliminar e versa sôbre a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do
projeto. Julgado constitucional, seguirá os trâmites
regimentais;
considerado
inconstitucional,
evidentemente, não poderá receber emenda. É aí
que estabelece o art. 135 do Regimento Interno.
Continua a discussão.
O SR. OLAVO OLIVEIRA ( * ) : – O Sr.
Presidente, como V. Ex.ª com o acerto de sempre,
deliberou, a discussão primária e preliminar do
projeto em foco diz respeito à sua constitucionalidade
ou
inconstitucionalidade.
Aceita
a
última,
desaparecerá êle por vício interstício e substancial,
não subsistirá. Na outra hipótese, terá a vida
regimental, podendo ser emendado e voltar à
discussão.
A Comissão de Constituição e Justiça, através
de parecer de que fui relator, considerou o projeto
essencialmente,
absoluta
e
virtualmente
inconstitucional. Seu artigo 1º está assim redigido.
"Em comemoração do primeiro aniversário
da
Constituição
Federal,
são
anistiados
todos os delinqüentes primários, menores de
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

21 anos, condenados ou sujeitos à condenação
por crimes ou contravenções praticadas até a data
da publicação desta lei".
Pelo enunciado do artigo, anistiam-se
crimes preteritos e futuros, praticados até a data
da promulgação da lei, o que, por si só, dado o
evidente absurdo, já atenta contra a Constituição.
A eiva principal, primórdia e precípua do projeto,
porém, não é esta. As leis ordinárias têm de ser
moldadas, gizadas, preparadas dentro da matriz
que é a Constituição. E a Constituição brasileira
vigente, reproduzindo tôdas as outras Cartas
políticas do Brasil e seguindo o modêlo das
constituições
democráticas
dos
demais
países, declara, de maneira frisante, que compete
ao Congresso Nacional a concessão da anistia.
A Constituição foi arquitetada, votada,
preparada e promulgada com conceito técnico. As
palavras nela em uso não podem ter sentido
arbitrário, que varie ao sabor das interpretações. E
o têrmo "anistia" tem, em direito público, como em
direito constitucional, acepção nítida, perfeita, que
não permite dúvida nem admite interpretação
contrária. Anistia é o esquecimento do crime
político; é ,o perdão dado à infração de natureza
de uma convulsão geral, para apaziguamento dos
ânimos, para estabelecimento da concórdia, para
arrefecimento das lutas.
Cobre com o véu do esquecimento tudo que
se passou, para congraçamento geral dos
espíritos em tôrno dos altos interêsses da Pátria.
Aqui, não. O projeto versa sôbre crimes comuns
preteritos e futuros crimes êsses cuja técnica de
esquecimento não é da competência do
Congresso
Nacional
e,
sim,
do
Poder
Executivo. E o Parlamento sabiamente, já está
armado de projeto de lei para providenciar a
respeito.
Pelo Decreto nº 24.253, de 23 de novembro
de 1947, podem ser indultados os criminosos
primários que não tenham cometido falta grave e
que não tenham mau procedimento.
É a essa medida que se quer dar elastério
através da anistia do projeto. Mas não
só
os
constitucionais
tas
citados
no
parecer, desde Rui Barbosa até Carlos
Maximiliano, como também os penalistas, desde
Bento Faria até o nosso douto companheiro
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professor Aloysio de Carvalho, representante do
Estado da Bahia, todos são unânimes em proclamar
que a anistia se aplica tão sòmente aos crimes
políticos. É a faculdade que a Constituição dá ao
Congresso Nacional para legislar a respeito, e não
no tocante, no referente, aos crimes comuns.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Já que
V. Ex.ª invocou meu testemunho...
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Douta lição.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...devo
declarar que subscrevi em todos os .têrmos o
parecer de V. Ex.ª, que tão bem interpretou a
doutrina sôbre anistia e indulto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Também
folgo em declarar que não estava presente à
Comissão de Constituição e Justiça quando da
leitura do brilhante parecer de V. Ex.ª, mas, se
estivesse, te-lo-ia subscrito inteiramente.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Agradeço o
concurso
dos
nobres
colegas,
eminentes
professores de direito, sendo o primeiro, de Direito
Penal
Sr. Prsidente, está, assim, perfeitamente
sustentado o meu parecer e também perfeitamente
explicado que anistia é têrmo técnico que no
sentido técnico não tem aplicação ao presente caso
concreto. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. AUGUSTO MEIRA (*): – Sr.
Presidente
abstraindo
a
conveniência
ou
inconveniência do projeto, incidindo simplesmente
na questão constitucional, ninguém pode provar
sua inconstitucionalidade. É da competência
exclusiva, privativa do Congresso Nacional,
decretar a anistia.
Se o Parlamento pode decretar a anistia com
muito mais amplitude com muito mais vastidão em
assuntos muito mais graves, não se compreende
fique tolhido de anistiar crimes de qualquer espécie,
praticados por menores de 21 anos, já condenados,
ou sujeitos a processo.
A Constituição distingue perfeitamente as
hipóteses de indulto de competência do Presidente
da República. São casos individuais em que o
Chefe de Estado, analisando a conduta do
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

delinqüente, pode comutar a pena ou monietar o
-condenado. A competência é, pois, limitada. A do
Congresso, ao contrário, é absolutamente ampla. A
êle compete, privativamente, decretar a anistia.
Conseqüentemente, não vejo em que se possa firmar
para considerar o projeto inconstitucional. Poder-se-ia
dizer que não convém: que é prematuro; mas não se
pode negar ao Congresso Nacional competência para
decretar anistia.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Anistia é
medida de clemência e o Parlamento pode decretá-la.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Era o que tinha a
dizer, Sr. Presidente. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não pedindo a palavra nenhum Sr. Senador
declaro-a encerrada.
Os Senhores que aprovam a Proposição, que a
Comissão de Constituição considera inconstitucional,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte
PROPOSIÇÃO
Nº 14, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em comemoração do primeiro
aniversário da Constituição Federal, são anistiados
todos os delinqüentes primários, menores de 21 anos,
condenados ou sujeito 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.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 92, de
1948, que submete à aprovação do Senado a
escolha do nome do Senhor Temistócles da Graça
Aranha para exercer o cargo de Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao
Govêrno do Egito.
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O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
Regimento, transformo a sessão pública em secreta,
para apreciação da segunda matéria da ordem do dia.
Suspende-se a sessão ãs 15 lioras e 45 minutos,
sendo reaberta às 16,10.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de
amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
1ª discussão do Projeto de Lei do Senado nº 28,
de 1947, que regula a transferência para o P. O. A. dos
oficiais do Q. O. Aux. que satisfazerem o art. 6º do
Decreto-lei número 3.448, de 23 de julho de 1941.
(Incluído em virtude de requerimento do Senhor
Senador Joaquim Pires, aprovado pelo Senado. Com
pareceres números 249 e 250, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas, o primeiro
considerando constitucional a medida e o segundo,
propondo pedido de informações ao Senhor Ministro da
Aeronáutica).
2ª discussão do Projeto de Lei do Senado nº 16,
de 1948, que acrescenta um parágrafo ao artigo 5º do
Decreto-lei nº 8.818; de 24 de janeiro de 1946, pelo
qual a União Federal doou àCaixa de Assistência dos
Advogados do Distrito Federal, o domínio útil de um
terreno para a construção da Casa do Advogado.
Discussão preliminar (art. 135 do Regimento) do
Projeto de Lei do Senado nº 16, de .1948, que concede
auxilio aos produtores do município de Itaperuna e
Miracema, no Estado do Rio, e dá outras providências.
(Com parecer favorável nº 323, da Comissão de
Constituição e Justiça).
Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 minutos.
TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR FILINTO MÜLLER NA SESSÃO DE 27 DE
ABRIL DE 1948.
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PUBLICADO
COM INCORREÇÕES
O SR. FILLINTO MÜLLER (*): – Sr. Presidente,
relator do projeto na Comissão de Constituição e
Justiça, desejo prestar ligeiros esclarecimentos.

O Poder Executivo solicitou, em Mensagem
à Câmara dos Deputados, autorização para
modificar os prêços da tonelada de carvão.
atendendo ao aumento nos salários dos
trabalhadores das minas.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo o
prazer.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Poder
Executivo diz que pediu autorização para alterar
os prêços, porque estão regulados pelo Decretolei número 6.771, de 7 de agôsto de 1944.
O SR. FILINTO MÜLLER: – O Poder
Executivo solicitou proposição ao Congresso
Nacional, por entender que não lhe competia
modificar os prêços para a tonelada de carvão.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não podia
fazê-lo em face do Decreto-lei em vigor.
A Comissão de Constituição e Justiça
aprovou parecer que tive a honra de redigir, no
qual sustentei que o Poder Executivo não
necessitava de autorização do Congresso paia
modificar os prêços, visto como o Decreto-lei de
1940 já o autorizava a fazê-lo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Decreto-lei
sôbre prêços, é posterior.
O SR. FILINTO MÜLLER: – E tanto é
verdade que o Presidente da República, baixou,
em dezembro de 1946, portanto em plena
vigência da Constituição, decreto modificativo dos
prêços da tonelada de carvão. Assim, de duas
uma: ou o Poder Executivo exorbitou em 1946...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Parece que
exorbitou. Uni decreto-lei não pode ser alterado
pelo Poder Executivo.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...em plena
vigência da Constituição. quando modificou os
prêços do carvão; ou, então, não necessitava da
lei para alterar os prêços.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Trata-fio de
matéria já regulada em Decreto-lei, não
revogado. Além disso, é por sua natureza de
competência do Poder Executivo.
O
SR.
FILINTO
MÜLLER:
O
Decreto-lei
atribui
poderes
ao
Go-
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vêrno para modificar os prêços do carvão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Lamento
que o Sr. Ministro da Viação, na exposição de
motivos, não se tenha referido a êsse Decretolei.
O SR. FILINTO MÜLLER: – O titular da
pasta da Viação não se referiu a êsse Decreto-lei.
Entretanto,
tive
oportunidade
de demonstrar à Comissão de Constitui-

ção e Justiça a existência do Decreto-Iei que
autoriza o executivo a Fixar o prêço do carvão,
decreto êste não revogado pela Constituição.
Tanto assim que o próprio Poder Executivo baixou
Decreto-lei, em dezembro de 1946 – conforme
digo no meu relatório – em que modificou o prêço
daquêle combustível, já em plena vigência da
Constituição. Portanto, ou aquêle ato foi
exorbitante ou êste projeto de lei é desnecessário.

50ª SESSÃO, EM 3 JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDENTE E JOAO VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO
Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
José Neiva.
Fernandes Távora.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Attílio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Olavo Oliveira.
Camilo Mércio (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. 3º Secretário (servindo de 2º) procede à
leitura da ata da sessão anterior, que é posta em
discussão.

O SR. PRESIDENTE: – O Diário do
Congresso, onde se publicou a sessão de ontem
registra equívoco que requer verificação.
Na 4ª coluna da página 3.948, consta que o
Presidente submeteu a discussão preliminar a
proposição que concede anistia a delinqüentes
menores, desde que primários. No entanto o que a
Mesa sujeitou à discussão e deliberação do Senado
foi a preliminar de inconstitucionalidade do projeto,
levantada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Julgada procedente a preliminar, a proposição não
chegou a ser votada, porque se cogitava de uma
prejudicial. Não pode, por conseguinte, constar do
Diário do Congresso como tendo sido rejeitada.
A retificação é indispensável, porque do
contrário, se estabeleceria o precedente de serem
os projetos submetidos a discussão e votação
independentemente de parecer das Comissões.
Em discussão a ata (Pausa).
Não havendo mais observações dou-a por
aprovada.
Encontrando-se na ante-sala o Sr. Luiz
Rodolpho Miranda, suplente do saudoso Senador
Roberto Simonsen, designo os Srs. Senadores
Euclydes Vieira, Francisco Gallotti e Flávio
Guimarães para introduzirem S. Exª no recinto, a fim
de prestar o compromisso regimental.
(É introduzido no recinto, presta o
compromisso regimental e toma assento nas
bancadas o Sr. Rodolpho Miranda).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
leitura do expediente.
O Sr. 2º Secretário (servindo de 1º) procede à
leitura do seguinte
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EXPEDIENTE
Telegramas:
Do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, solicitando urgência
para a discussão e votação do projeto de lei que
concede ao Govêrno Federal recursos para atender
a seus compromissos com a Viação daquele Estado.
– Inteirado.
Do Presidente da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, manifestando apreensões quanto ao
projeto que visa estabelecer monopólio do comércio
exterior de gêneros alimentícios. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Campos, Estado do Rio de Janeiro, manifestando
desejo de que a riqueza petrolífera brasileira seja
explorada pelo Govêrno Federal. – Inteirado.
Do Presidente do Diretório da Academia de
Farmácia de Belém, no Pará, comunicando
encontrarem-se em gréve os alunos da Faculdade de
Farmácia daquêle Estado, em sinal de protesto
contra o projeto de lei que dispõe sôbre os práticos
da farmácia. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, comunicando
ter a mesma aprovado moção de solidariedade à
campanha em defesa da nacionalização da
exploração do petróleo. – Inteirado.
Do Presidente da Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, comunicando ter aquela Casa
rendido homenagem à memória do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
Do Presidente da Assembléia Legislativa do
Ceará, comunicando ter a mesma aprovado
requerimento no sentido de ser consignado em ata
um voto de profundo pesar pelo falecimento do
Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
Ofícios:
Nº S-43, de 1948, da Confederação Nacional
dos
Trabalhadores
na
Indústria,
fazendo
considerações sôbre a regulamentação do repouso
semanal remunerado. – A Comissão de Trabalho e
Previdência Social.
Do Sr. Ministro da Guerra, agradecendo a
comunicação de haver sido enviado à sanção o
Projeto de Lei que melhora a situação dos capitães
remanescentes do antigo Quadro de Contadores do
Exército. – Inteirado.
Do
Secretário
do
Centro
Mineiro,
convidando os Srs. Senadores
a com-

parecerem à sessão especial, promovida por aquela
entidade, em comemoração ao transcurso do 1º
centenário de nascimento do Presidente Rodrigues
Alves. – Inteirado.
Do
Secretário
do
Centro
Mineiro,
apresentando condolências pelo passamento do
Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 327, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a Proposição nº 164, de 1947.
Relator: Senador Etelvino Lins.
Pela Mensagem nº 129, de 14 de
dezembro de 1946, encaminhou o Sr. Presidente da
República ao Congresso Nacional, em cópia
autêntica e acompanhado de um ofício do Ministro
das Relações Exteriores, o Convênio Cultural
concluido em 27 de março daquele ano entre o Brasil
e a China, para que sôbre êle se pronunciem as
duas Câmaras, nos Têrmos do art. 66, nº I, da
Constituição.
O Convênio, que foi ratificado pelo Govêrno
Nacional da China, e já mereceu a aprovação da
Câmara dos Deputados, destina-se a desenvolver o
intercâmbio literário e científico entre os dois paízes,
por meio da facilidades concedidas a estudantes e
profissionais para estudos e aperfeiçoamento técnico
em seus respectivos institutos especializados,
conforme se vê dos três artigos que o compõem.
Essa a matéria de que trata o Projeto nº 164
por cuja aprovação opina a Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 3 de novembro de
1947. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – Etelvino
Lins, Relator. – Aloysio de Carvalho – Vergniaud
Wanderley. – Ferreira de de Souza. – Lucio Corrêa.
–. Filinto Müller.
Nº 328, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre a
proposição número 164. de 1947.
Relator: Senador Flávio Guimarães.
O Senhor Presidente da República
em
mensagem
ao
Congresso
Nacio-
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nal, em dezembro de 1946, submeteu-lhe à
apreciação, o Convênio Cultural firmado entre o
Brasil e a China.
Em setembro de 1947, a Câmara dos
Deputados remete ao Senado Federal a proposição
de lei que aprova o Convênio Cultural, realizado
"pelos Governos da República d Estados Unidos do
Brasil e da República da China, a 27 de março de
1946". Em 11 de maio de 1948, chegou à Comissão
de Educação e Cultura e avocámo-lo com urgência,
para o competente estudo e parecer.
Estamos muito longe de subestimar um dos
mais interessantes convênios que foram submetidos
à aprovação senatorial. Ao revés, vamos encarecerlhe a importância e o mérito.
As predições dos estadistas e sociólogos de
maior visão afirmam que o universo não poderia
manter-se em paz, sem a China.
John Hay, ex-Secretário de Estado, na
América do Norte, declarou que "a paz mundial
depende da China e aquêle que compreender a
China terá a chave da política mundial durante os
cinco séculos vindouros". (O destino da China de
Chiang Kai-Shek).
Para alguns mais pessimistas, a batalha já
começou na China. (A Luta pelo Mundo).
No conflito ideológico que separa as duas
civilizações do Oriente e do Ocidente, ou as duas
ideologias,
o
prato
da
balança
penderá
decisivamente para cujo lado se inclinar a China.
E se as profécias de Sun Yat-Sen se
condensarem, decidirá por si mesma o destino do
mundo: "Dizem geralmente que os quatrocentos
milhões valem tanto como um bando de areia
movediça! Que faremos para reunir êsses
quatrocentos milhões de grãos de areia e torná-los
um todo orgânico? Um Estado governado por leis.
Sòmente, então, poderemos esperar a disciplina do
indivíduo, a harmonia da família, o govêrno do
Estado e a estabilização do universo".
A cultura chinesa é profunda e milenária e
foi, ainda, o amparo espiritual que, dimanante do
silêncio dos séculos, a fêz lutar contra as nações
européias, a dominaram e contra a cobardia
suprema das nacionalidades que praticaram
friamente a "política do veneno", para a destruição e
enfraquecimento dos chineses e o apossamento do
seu território.
Prestemos atenção às principais cláusulas do
Convênio:
"As altas partes contratantes facilitarão
o
intercâmbio
de
estudantes,

matriculando-os em estabelecimentos de ensino ou
em institutos especializados em seus respectivos
territórios".
..."colaborarão
estreitamente
para
um
intercâmbio ativo no campo da ciência, da literatura,
da tecnologia e em outros setores culturais"; ..."um
curso de extensão universitária de estudos
brasileiros na capital da China e um curso
semelhante de estudos orientais na capital do Brasil,
regidos respectivamente por um especialista chinês";
..."contribuição com publicações e documentos para
as bibliotécas estabelecidas em seus respectivos
territórios".
O conteúdo principal do Convênio enfeixa-se
nêsse objetivo básico.
A China é amplo campo de sociologia
experimental e serve de modêlo vivo ao estudo e
meditação dos estadistas brasileiros como exemplo
dramático do materialismo frio das potências
guerreiras contra os fracos de vasto território e de
riquezas inexploradas.
Nenhuma nacionalidade sofreu corno a China
em todo o universo e a sólida cultura milenária tecida
através do tempo com idéias e eternas da substância
humana e com a profundidade tranqüila dos
conceitos filosóficos, que alimentam o sentido moral
da vida, deu à grande nação asiática o arcabouço de
gigantesca resistência física e do espírito, que a
salvou do desaparecimento completo da terra.
A partilha feudal da China foi executada pela
maioria das nações européias, juntamente com os
Estados Unidos, Rússia e Japão. Quer dizer: pelo
mundo dominante da época.
Os direitos e favores concedidos às potências
que intervinham na China são simplesmente
apavorantes e resumem-se em vários e
crudelíssimos privilégios:
"Os casos que envolverem ùnicamente súditos
estrangeiros, não podem sofrer a interferência das
autoridades
chinesas;
os
que
envolverem
estrangeiros e chineses ficarão sujeitos à mediação.
por parte dos cônsules. Na hipótese de não terem
sido solucionados serão julgados "conjuntamente",
pelas autoridades chinesas locais e pelos cônsules
alienígenas".
"Os casos criminais em que estejam
envolvidos chineses e estrangeiros, os primeiros
serão julgados pelas autoridades nativas locais de
acôrdo com as leis do país, enquanto que os
segundos o serão pelos cônsules respectivos de
acôrdo com as leis do próprio país de origem". (O
destino da China, de Chiang Kai-Sheck).
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Soberanias políticas que estrangulavam a
soberania da China, desmoralizavam-lhe o poder
judiciário com a acintosa presença de juízes de
outras terras, de outra civilização, de outro
componente racial.
Os
estrangeires
estabeleciam-se
em
território chinês, dentro de suas concessões e não
admitiam
nenhuma
interferência
de
ordem
política, social ou criminal, por parte das autoridades
chinesas, sem prévia autorização dos consules
e, ainda, o Tribunal Comum dos Estrangeiros
(cláusula de vários tratadas) julgará qualquer
violação da lei praticada exclusivamente por
chineses "caso se origine dentro de uma concessão
estrangeira".
E
através
dessas
cláusulas
supremamente humilhantes, conclua-se que os
estrangeiros não só evitavam a jurisdição da lei
chinesa, como ainda passaram a interferir na justiça
da China". (O destino da China, de Chiang KayShek).
A alfândega de Shangai era administrada por
estrangeiros e os tratados estipulavam que se
contratariam técnicos ingiêses, para auxiliar a China
na organização da vida alfandegária, e "desde
aquela época as alfândegas chinesas tiveram um
alto comissário britânico".
Os estrangeiros, tinham, também, o direito
de cabotagem e navegação e em 1900 a Expedição
das Oito Potências Aliadas assinam o tratado de
paz em 1901, com a obrigação da China
consentir em "arredamento de territórios, esferas
de influência, direito à mineração, desmantelamento
das fortificações diversas ao longo da costa
ou impossibilidade para qualquer construção
defensiva".
Sun Yat-sen declarou: "A opressão pela fôrça
econômica é mais severa do que a opressão pela
fôrça política".
As alfândegas sujeitas à administração
estrangeira e a tarifa tributária feita de acôrdo com as
potências estrangeiras, as estradas de ferro em
mãos alienígenas, com a perda de várias parcelas do
Território: Hong-Kong Formosa, Pescadores, IndoChina, Birmania, Coréia, que destino humano
poderia ter tido a China, senão a miséria, a
degradação e a ruina?
E o Chinês, ficou, dizem os seus pensadores,
"Desordenado e sem lógica"
A Rússia czarista obteve a permissão de
estacionar tropas na China e, por êsse desiderato,
mandou pomposa guarnição para estacionar na Chi-

na, com o título de Guarda da Estrada de Ferro SinoOriental.
As outras nações, em conjunto solicitaram da
China, o estacionamento de tropas dos respectivos
países e a velha China curvou humildemente a cabeça.
A França exigiu e obteve permissão para nomear
empregados postais estrangeiros e a instalação de
Correios Estrangeiros; o Japão fêz, com imperioso
mandato, as celebérrimas Vinte e uma exigências, muito
mais severas do que as contidas no tratado de
Shimonoseki em que os imperialistas japonêses
incluiram uma cláusula que "garantia aos súditos
daquêle país, o direito de instituir livremente vários tipos
de indústria com direito de importar, à vontade, tôdas as
espécies de maquinismos, sendo apenas pago um
impôsto de exportação fixo". (Livro citado).
As Vinte e Uma Exigências, do Japão, são
verdadeiramente espantosas. Não admitia a simples
partilha feudal da China, mas a posse definitiva.
Chiang-Kay-Shek diz: "De todos os tratados
desiguais dêsse período, o das Vinte e uma
Exigências, dos agressores japonêses foi o mais
brutal e vil, demonstrando que a política dos
imperialistas japonêses dera mais um passo à frente,
partido da partilha para a posse monopolizadora".
MAIS CONCESSÕES
Direito de fiscalização aduaneira; direito a
tarifas condicionais e variáveis; direito de apropriação
das rendas aduaneiras e retenção das sobras; direito
de embarcar e desembarcar livremente nos canais
internos; emprêgo de pilotos estrangeiros: construção
de farois e bóias de navegação; verificação geográfica
das colocações defensivas, e outras demonstradoras
do saque diplomático sôbre direitos que deveriam ser
invioláveis da China.
VENENO BRANCO
As autoridades chinesas lutavam para proibir a
importação do ópio e outras drogas nocivas, que se
destinavam a destruir o povo chinês. O esforço chinês
era infrutífero, porque o contrabando era estimulado e
se fazia através das concessões internacionais.
Huang Chueh-Tzu não se cansava de
proclamar que "é procurando encher um poço
estrangeiro sem fundo, com dinheiro chinês que aos
poucos se faz da China uma nação doente".
Lin Tse-Tsu afirmou: "Se o ópio não fôr de
todo
proibido,
o
país
tor-
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nar-se-á cada vez mais pobre e o povo mais fraco.
Dentro de algumas décadas o govêrno não terá mais
fontes de renda, nem exército efetivo".
Redobrada de tino e cuidado a velha cultura
oriental despertava da contemplação do EstadoMístico, para as duras realidades, que os poderosos
militarmente impunham ao trágico destino da China.
Leis drásticas proibiam a venda, a importação
do ópio e similares, mas a política fria de envenenar
a China, para lhe usurpar o território, imperava
através de concessões internacionais. E como os
tratados desiguais implantassem várias soberanias
enquistadas no território chinês, o govêrno lutava
para atingir o objetivo supremo de salvar a
nacionalidade duplamente humilhada.
Houve
nacionalidades
que
praticaram
sistemàticamente a "política do veneno" como meio
de expansão e conquista territorial.
"Quando terminou a guerra, diz o autor do
"Destino da China" os nipões imperialistas, que
cobiçavam o nosso território, aplicaram a política do
veneno, como uma das finalidades práticas de
penetração".
Partilhada a China, dividida e terrìvelmente
humilhada, semi-destruída, ainda era obrigada a
receber a visita dos missionários do Ocidente, que
lhe iam levar o supremo conforto da moral cristã, as
doçuras supremas do Evangelho. Foi a esta técnica
política sem perda da eterna vitalidade do poderoso
baluarte do refúgio dos sofrimentos humanos, que os
intelectuais
chineses
denominaram
de
"impressionante agressão cultural".
O ETERNO ESPÍRITO FILOSÓFICO
DA CHINA
Sun Yat-Sen afirma: "Um Estado é a coleção
de homens e um homem é um instrumento do
espírito. Os negócios do Estado são o produto do
espírito coletivo".
"O Espírito é a Raiz e a Fonte de Todos os
Conhecimentos".
"O êxito da revolução está na reconstrução
psicológica do povo". E para alcançar a
sobrevivência da nação chineza, deu-se-lhe o
alicerçamento de noções filosóficas extremamente
seguras para que nos discursos de interêsses
públicos, ao lado das palavras que espelham os
males deve vir o antídoto, o pensamento, o ponto
claro do problema. E o velho filósofo blinda o
pensamento humano com a necessidade ,evidente de

buscar a reestruturação dos destinos sociais, através
de "a compreensão das palavras" e "no exgotamento
da razão".
O exgotamento da razão significa "um claro
entendimento das realidades, análise dos fatos de
um acontecimento e fixação do ponto mais alto de
um problema, sem hesitação ou engano".
A compreensão das palavras quer dizer que
"devemos examinar o motivo compreender a
significação, estudar o método e procurar a
verificação concernente aos resultados de tôdas as
teorias ou controvérsias, sem ambigüidade ou
aprovação cega".
A China conseguiu revogar os tratados
desiguais que lhe foram impostos através da
crueldade internacional, quase sem precedentes, em
países pacíficos e tranqüilos.
O fato que admirou a humanidade foi a
assombrosa resistência chinesa, a qual dificilmente
sairia vencedora, se não houvesse as velhas virtudes
arraigadas ou estabilizadas através dos séculos.
Todavia, é conveniente ressaltar que possui dez mil
gerações e cinco mil anos de existência em cuja
profundidade não lhe morreu a cultura, nem o sôpro
rigoroso da sabedoria e do sofrimento. Por esta
razão, operou o milagre de abolir os tratados
terrìvelmente desiguais. E serve ao Brasil, ao menos
de advertência, e vigilância para o futuro, tantas
vêzes ameaçado de se tornar a China da América do
Sul.
Somos, plenamente, pela aprovação do
Convênio Cultural firmado pelo Brasil e China.
Sala das C omissões, em 17 de maio de 1948.
– Flávio Guimarães, Presidente e Relator. – Aloysio
de Carvalho. – Cícero de Vasconcelos.
PARECER
Nº 329 – 1948
Da Comissão de Relações Exteriores sôbre a
Proposição nº 164, de 1947.
Relator: Sr. Alvaro Maia.
I – Foi assinado a 27 de março de 1946, por
autorização do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, um Convênio Cultural entre o Brasil e a
China, cujas bases, por Exposição de Motivos de 26
de novembro de 1945, o Senhor Ministro das
Relações Exteriores submeteu à consideração da
Presidência da República.
Em Mensagem de 14 de dezembro de
1946,
enviada
à
Câmara
dos
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Deputados, o Senhor Presidente da República, em
cumprimento ao preceito constitucional, o remeteu à
aprovação legislativa.
Encaminhando o projeto, referente ao
Convênio, ao Senado Federal, foi distribuído à
Comissão de Justiça, de Educação e Cultura, em
virtude de requerimento, à Comissão de Relações
Exteriores, à 12 do corrente.
II – Demorada tramitação teve o Convênio
Cultura, que foi estudado, sempre com pareceres
favoráveis, pela Comissão de Educação e Cultura e
de Justiça da Câmara dos Deputados assim como
pelas Comissões de Justiça e de Educação do
Senado Federal.
III – O erudito parecer do Senador Flávio
Guimarães, na Comissão de Educação e Cultura, estuda
a resistência chinesa aos assaltos internacionais,
resistência haurida numa filosofia de resignação e
tolerância, e afirma ser conveniente ressaltar que possui
"dez mil gerações e cinco mil anos de existência, em
cuja profundidade não morreu a cultura, nem o sopro
vigoroso da sabedoria e do sofrimento".
IV – Convém aditar, a êsses conceitos justos,
que a China, após a hibernação milenária despertou
para a democracia, em rudes Iutas pela liberdade e
os direitos do homem. Os chineses, residentes em
nosso país, são trabalhadores que lavram as terras
ou exercem atividades em centros urbanos, sempre
em religioso acatamento à lei.
V – O intercâmbio cultural, previsto no
Convênio, abrange, além de outros setores, os da
ciência da literatura, da tecnologia; facilita a
matrícula de estudantes, profissionais e técnicos das
duas nacionalidades em institutos chinêses e
brasileiros; creará, em tempo oportuno, um curso de
extensão universitária de estudos brasileiros na
Capital da China e um de estudos orientes no Rio de
Janeiro,
regidos,
respectivamente,
por
um
especialista brasileiro e um especialista chinês;
determina a permuta de publicações e documentos
para as bibliotecas nos territórios dos dois países
contratantes prèviamente escolhidos.
VI – O Convênio Cultural, conforme elucidação
do Senhor Ministro das Relações Exteriores
à Presidência da República, já foi ratificada
pelo
Govêrno
Nacional
da
China.
Com
pareceres unânimemente favoráveis em quatro
comissões – duas na Câmara dos Deputados e duas
no Senado Federal, – e pelas rações aduzidas,
merece o Projeto nº 164, que se refere

ao referido Convênio, integral aprovação da
Comissão de Relações Exteriores.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1943. –
Alvaro Maia, Presidente e Relator. – Bernardes Filho.
– Flavio Guimarães. – Alfredo Neves.
PARECER
Nº 330, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
a Proposição nº 25, de 1948.
Relator: Sr. Etelvino Lins.
Pela Proposição nº 25 – Projeto nº 49-B da
Câmara dos Deputados – os aviadores civis
brasileiros serão incluídos na reserva de 2ª categoria
da Fórça Aérea depois de registrados os seus
"brevets" no Ministério da Aeronáutica, desde que
satisfaçam as condições previstas no artigo 103 da
Lei do Serviço Militar e se submetam, prèviamente, a
um estágio de sessenta (60) dias na mesma Fôrça
Aérea.
Estabelece ainda a proposição:
a) enquanto não possuir a instrução militar
acima mencionada, o aviador registrado será
reservista de 3º categoria.
b) durante o estágio de sessenta (60) dias, os
candidatos a reservistas de 2ª categoria terão direito
apenas à alimentação em espécie;
c) tais disposições se explicam aos pilotos de
planador.
Nada
temos
a
argüir
quanto
à
constitucionalidade ou legalidade do projeto, cuja
redação inicial foi alterada vale salientar – para
adaptar-se às razoáveis objeções que lhe faz o
Ministro da Aeronáutica quando ouvido pela
Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 13 de maio de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Etelvino Lins,
Relator. – Joaquim Pires. – Waldemar Pedrosa. –
Filinto Müller. – Lucio Corrêa. – Vergniaud
Wanderley. – Ferreira de Souza.
Nº 331, de 1948
Da Comissão de Fôrças Armadas sôbre a
Proposição nº 25, de 1948.
Relator: Sr. Maynard Gomes.
Pela Proposição nº 25 – Projeto nº 49-B
da
Câmara
dos
Srs.
Depu-
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tados, os aviadores civis brasileiros serão incluídos
na reserva de 2ª categoria da Fôrça Aérea depois de
registrados os seus "brevets" no Ministério da
Aeronáutica, desde que satisfaçam as indicações
previstas no art. 103 da Lei do Serviço Militar e se
submetam prèviamente a um estágio de sessenta
(60) dias na mesma Fôrça Aérea.
Estabelece ainda o projeto:
a) enquanto não possuir a instrução militar
acima mencionada o aviador registrado será
reservista de 3ª categoria.
b) durante o estágio de sessenta (60) dias, os
candidatos a reservistas de 2ª categoria terão
apenas a alimentação em espécie.
c) tais disposições se aplicam aos pilotos de
planador.
O projeto da maneira como está redigido é a
meu ver inócuo, de vez que a nada obriga, tendo até
a sua redação inicial sofrido objeções do Sr. Ministro
da Aeronáutica.
Com efeito, estabelece o projeto no seu
artigo primeiro, que "Os aviadores civis brasileiros
serão incluídos na reserva de 2ª categoria da
Fôrça Aérea depois de registrados os seus "brevets"
no Ministério da Aeronáutica desde que satisfaçam
as condições previstas no art. 103, da lei do
serviço militar e se submetam prèviamente a um
estágio de sessenta (60) dias na mesma Fôrça
Aérea".
Ora é obvio que no caso o interésse é da
reserva aérea e não do aviador pròpriamente dito.
A lei deve ser pois incisiva tornando
obrigatório o registro dos "brevets" com ou seu
estágio. A exigência de um estágio de sessenta dias
como requisito para o registro de "brevets" equivale a
sua proibição de vez que o tempo e a despesa
seriam dificuldades insuperáveis.
Melhor seria que se restabelecesse na lei
orçamentária o quanto necessário fôra o
financiamento a Aviação Civil, incentivando-se dêste
modo o desenvolvimento da reserva aérea,
deixando-se o estágio militar no âmbito dos
regulamentos respectivos.
Somos assim de parecer que o projeto deve
ser aprovado com a redação seguinte:
Art. 1º Os aviadores civis brasileiros serão
incluídos na reserva de 3ª categoria da Fôrça Aérea
depois de registrados os seus "brevets" no Ministério
da Aeronáutica.
§ 1º Satisfeitas as condições previstas
no
art.
103
do
serviço
mi-

litar, passarão os mesmos a reservistas de 2ª
categoria.
§ 2º O disposto nêste artigo aplica-se aos
pilotos de planador.
3.º A critério do Ministério da Aeronáutica
ficam os reservistas de 2ª categoria sujeitos a um
estágio que não excederá de sessenta dias.
§ 4º Durante o período do estágio acima
referido terão os reservistas direito a alimentação em
espécie.
Art. 2º O Ministério da Aeronáutica comunicará
o registro do "brevet" aos Ministros da Guerra e
Marinha conforme o caso, a fim de que o nome do
aviador civil ou piloto de planador seja cancelado das
listas respectivas de alistamento.
Art. 3º Os aviadores que registrarem seus
"brevets" até 1950 ficam isentos de pena.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1948.
– Presidente, Pinto Aleixo. – Relator, Maynard
Gomes. – Salgado Filho. – Severiano Nunes. –
Ernesto Dornelles.
PARECER
Nº 332, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre a
proposição nº 293, de 1947.
Relator: Senador Francisco Gallotti.
Sôbre o projeto de lei nº 453-C, de 1947, já se
manifestaram as Comissões de Constituição e Justiça
e das Fôrças Armadas, conforme pareceres constantes
do processo. A primeira Comissão aprovou o parecer
do eminente Relator, Senador Attilio Vivacqua, que
concluiu pela constitucionalidade do projeto, embora
opinasse por uma redação que melhor conformasse o
texto ao seu espírito. A Comissão de Fôrças Armadas,
mostrando-se de acôrdo com o projeto, opinou já
favoràvelmente à emenda apresentada, em brilhante
justificativa do seu Relator, o ilustre Senador Salgado
Filho. na qual a lei em questão só será aplicada para os
cargos do magistério ou funções técnicas,
prevalecendo para os demais serventuários públicos o
Decreto-lei nº 8.361, de 13 de dezembro de 1945.
De acôrdo com êste Decreto, os resultados
dos concursos provocariam uma dupla série de
classificados: a primeira constituída daqueles que
convocados ou voluntários, tenham prestado serviço
ativo militar e tenham tomado parte em operações de
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guerra; a segunda, constituída dos demais
candidatos. Não nos parece justa a manutenção
de tal dispositivo, porquanto, as nomeações
seriam feitas, preferencialmente, para todos os
candidatos que tenham prestado serviços de guerra
e só então – terminada a lista de tais candidatos –
começaria a chamada dos demais candidatos
aprovados.
Suponhamos a realização de um concurso
para preenchimento de 100 vagas e que se tivessem
inscrito no concurso 500 candidatos, dos quais 250
ex-combatentes. Dos 500, para argumentar, 400
seriam aprovados, sendo 120 de ex-combatentes e
130 dos demais.
Feitas as listas seriam nomeados os 100 excombatentes, mesmo os de notas inferiores, em
prejuízo clamoroso dos melhores classificados e que
não foram combatentes!
E muitos não foram combatentes porque
não o puderam ser. E muitos foram combatentes
porque o tiveram de ser. Mais razoável seria então
que o concurso fôsse aberto só para os excombatentes. Mas, afastar candidatos aprovados
com notas excelentes para dar preferência a
candidatos aprovados com notas baixas, não nos
parece justo, mesmo levando em conta os relevantes
e patrióticos serviços prestados pelos excombatentes.
Todos os concursos tem prazo de
validade e, conforme o exposto, poderiam os
candidatos melhor colocados, da turma não
combatente, ver caducado o prazo de validade do
concurso... com prejuízo do tempo e do dinheiro
gastos para a prestação do referido concurso, o que
não é justo.
O espírito do projeto em causa é premiar o excombatente, dando-lhe preferência no caso de
igualdade de condições. Estamos de inteiro acôrdo
com êste ponto de vista e isto já representa uma
situação de privilégio acolhedora da simpatia de
todos.
Diante do exposto, somos de parecer que
deve ser resgatada a emenda apresentada e
aprovado o projeto com a redação seguinte:
Art. 1º Em igualdade de classificação, no
concurso de títulos ou de provas, ou de títulos e
provas, para quaisquer cargos públicos federais,
excetuados os cargos de magistério ou funções
técnicas, terão preferência na nomeação, os
candidatos
que
participaram
da
Fôrças
Expedicionária Brasileira (F. E. B. F. A. B., Marinha
de Guerra e Marinha Mercante do Brasil).

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 31 de maio 1942. –
Flavio Guimarães, Presidente. – Francisco Gallotti,
Relator. – Cícero de Vasconcelos. – Aloysio de
Carvalho.
PARECER
Nº 333, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas,
sôbre o Projeto nº 6, de 1947.
Relator: Sen. Francisco Gallotti.
O Projeto nº 6-47, da autoria do Sr. Senador
Maynard Gomes, trata da abertura de um crédito de
Cr$ 25.000.000,00 para a execução da dragagem
das barras dos rios Sergipe e Real, no Estado de
Sergipe, de São Francisco, em Alagoas e Sergipe,
de Florianópolis, em Santa Catarina e de Ilhéus na
Bahia.
Várias
emendas
foram
apresentadas.
Entretanto, apenas a emenda do Senhor Senador
Carlos Saboya me foi presente e que consiste na
inclusão da barra de Camocin no Estado do Ceará.
O projeto, tal qual oferecido, representa,
apenas,
pequena
percentagem
das
atuais
necessidade de dragagem nos portos e barras do
Brasil, bem como dos canais de navegação interior,
dentro os quais avultam pela sua importância, os
canais da Lagoa dos Patos.
Há, desde logo, no Brasil, uma necessidade
mínima de dragagem de cêrca de 15.000.000 de
metros cúbicos.
Ao preço mínimo de Cr$ 13,00 por metro
cúbico resulta o montante de cêrca de Cr$
200.000.000,00.
Não há como negar a conveniência de serem
dragadas as barras relacionadas no projeto em
causa, merecendo, apenas, mais cuidadoso estudo o
pôrto de Florianópolis, cujas condições a meu ver,
aconselham o aproveitamento de um das enseadas
existentes ao norte da ilha, de Santa Catarina, onde,
com vantagens técnicas e econômicas, poderá ser
construido o pôrto da capital do rico Estado sulino.
Aliás, a matéria está em estudo no Departamento
Nacional de Portos, Rio e Canais.
A
dragagem
dos
demais
portos
e
barras constantes do projeto poderá ser
iniciada mesmo com o atual aparelhamento que
possui o Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais, o que, aliás, está previsto para a bar-
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ra de Aracaju, devendo ser iniciados os trabalhos no
próximo mês de novembro, existindo uma verba para
tal fim que monta a Cr$ 3.000.000,00.
Para o problema geral de dragagem, porém,
merece o assunto uma maior amplitude, muito alem
do problema em causa, por isso que se faz
necessário o interêsse por parte de companhias
estrangeiras, devidamente aparelhadas para obra de
tal vulto.
E tal interêsse só poderá sobrevir se o volume
da obra fôr compensador e os recursos para a
mesma forem perfeitamente definidos e garantidos,
pois, deve ser salientado o grande custo de
movimentação da frota de dragagem do estrangeiro
para as águas brasileiras, além da vinda de técnicos
especializados.
Assim, permito-me apresentar um projeto
substitutivo para ser submetido à apreciação do
Senado, certo de que a.orientação da solução
geral do problema deve ser adotada e
corajosamente orientada para final e boa
solução do assunto.
Nos aludidos 15.000.000 de metros cúbicos
acham-se incluídos os portos e barras dos Estados
do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
inclusive os canais interiores da Lagoa dos Patos.
Outros pequenos serviços de dragagem que
necessários se fizerem, serão atendidos pelo
aparelhamento do Govêrno e dentro das dotações
orçamentárias normais.
Assim, apresento o seguinte projeto de lei,
substitutivo do de nº 6-947:
PROJETO DE LEI
Autoriza a execução de serviços de dragagem
em vários portos e abre ao Ministério da Viação e
Obras Públicas o crédito especial de Cr$
200.000.000,00 para pagamento dêsses serviços.
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Considerando que a maioria dos nossos
portos, organizados ou não, se ressente da
deficiência de profundidade em suas barras,
canais
de
acesso
e
bacias
de
evolução,
por
falta
de
dragagem;

Considerando que os canais de navegação
interior da Lagoa dos Patos e outros apresentam
igualmente deficiências de profundidade, também
por falta de dragagem;
Considerando, ainda, que a execução de
muitos dêsses serviços constitui obrigação contratual
dos concessionários dos portos sejam Govêrnos de
Estados ou particulares – ou de autarquias que não
dispõe de recursos para a sua efetivação;
Considerando, outrossim, que não há no País
aparelhamento em condições e em quantidade
capaz de executá-los com a rapidez e eficiência que
se fazem necessários:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a
contratar com emprêsas nacionais ou estrangeiras,
por intermédio do Ministério da Viação e Obras
Públicas, e mediante concorrência pública, a
execução de serviços de dragagem nas bacias de
evolução, canais de acesso e barras de portos
brasileiros bem como nos canais de navegação
interior da Lagoa dos Patos, canal de ParanaguáAntonina, recôncavo baiano e outros, até o montante
de 15.000.000 metros cúbicos para execução até o
exercício de 1951, inclusive.
Art. 2° Quando os serviços em causa
constituam
obrigação
contratual
de
concessionário, e nos casos em que seja
devidamente comprovada a insuficiência da
receita para atender aos encargos decorrentes
da execução dêsses serviços, o reembôlso ao
Govêrno Federal das respectivas despesas,
será feito, a juízo do Ministério da Viação e
Obras Públicas, por um dos seguintes meios:
a) cobrança de parte ou da totalidade da
taxa de emergência criada pelo Decreto-lei nº
8.311, de 6 de junho de 1945;
b) cobrança de um adicional, a ser fixado
em cada caso e em caráter transitório, sôbre a
atual taxa de "utilização de pôrto", cobrada
pelos portos organizados, e que não poderá
exceder de 50% da mesma;
c) e, na hipótese de insuficiência de qualquer
das arrecadações previstas nos itens a e b, pela sua
cobrança conjunta.
§ 1º O produto dessas taxas será
recolhido semanalmente, pelo concessionário
do pôrto ou autarquia, em conta especial, à
disposição do Tesouro Nacional, a ser aberta
sempre no Banco do Brasil pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, até final li-
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quidação do débito para com o Govêrno Federal.
§ 2º Os débitos dos concessionários ou
autarquias para com o Govêrno Federal vencerão os
mesmos juros fixados para as operações de crédito
que tiverem de ser feitas, na conformidade do
estipulado no art. 4º.
§ 3º Se as despesas realizadas com êsses
serviços, em determinados portos, excederem o
capital reconhecido para os mesmos, fica o Govêrno
Federal com a faculdade de promover a encampação
da respectiva concessão, independentemente do
prazo a que alude o art. 13 do Decreto nº 24.599, de
6 de julho de 1934.
Art. 3º Para a execução dêsses serviços,
estimados em Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de cruzeiros), fica aberto o crédito especial de Cr$
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para o
corrente exercício e os de Cr$ 45.000.000,00
(quarenta e cinco milhões de cruzeiros), para cada
um dos exercícios seguintes, de 1948 a 1951,
inclusive.
Parágrafo único. O saldo de um exercício
poderá ser aplicado no exercício ou exercícios
seguintes, até 1952, inclusive.
Art. 4º Para a obtenção dos recursos a que se
refere o art. 3º, serão feitas as operações de crédito
que se fizerem necessárias pelo Ministério da
Fazenda.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, de de 1947, 126º da
Independência e 59º da República.
E' êste o meu parecer.
Sala das Comissões, em 18 de julho de 1947.
– Henrique Novaes, Presidente – Francisco Gallotti,
Relator. – Ernesto Dornelles.
Nº 334, de 1946
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto nº 6, de 1947.
Relator: Senador Lucio Corrêa.
O Projeto nº 6, de 1947, de autoria do
ilustre senador Maynard Gomes, visa autorizar o
Poder Executivo a realizar a dragagem das barras
dos rios Sergipe e Real, no Estado de Sergipe,
São Francisco, em Alagoas e Sergipe de
Florianópolis em Santa Catarina e de Ilhéus na
Bahia podendo para isso contratar os serviços de
emprêsas
nacionais
ou
estrangeiras,

observadas, neste caso, as formalidades legais da
concorrência pública.
Dispõe a abertura do crédito de Cr$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) para a
execução dessas obras as quais estão justificadas
como uma exigência vital para a economia e o
comércio das unidades federativas a que se refere.
Incluido na ordem do dia requereu o nobre
Senador Henrique de Novaes fôsse ouvida a
Comissão de Viação e Obras Públicas sôbre o objeto
e utilidade desse projeto.
A douta Comissão de Viação e Obras
Públicas, após proceder ao necessário estudo do
projeto, entendeu que o mesmo, tal qual foi
oferecido,
representa,
apenas,
pequena
percentagem das atuais necessidades de dragagem
nos portos e barras do Brasil, bem como dos canais
de navegação interior, dentre os quais avultam, pela
sua importância, os canais da. Lagoa dos Patos.
Acentuou que há, no Brasil, uma necessidade
mínima de dragagem de cerca de 15.000.000 de
metros cúbicos, que, ao preço mínimo de Cr$ 13,00
por metro cúbico, resulta o montante de cêrca de Cr$
200.000.000,00.
Depois de outras considerações relevantes, a
Comissão de Viação e Obras Públicas apresentou
projeto substitutivo do de nº 6 de 1947.
O artigo 1º dêsse substitutivo dispõe que
fica o Poder Executivo autorizado a contratar
com emprêsas nacionais ou estrangeiras, por
intermédio do Ministério da Viação e Obras
Públicas, e mediante concurrência pública a
execução de serviços de dragagem nas bacias
de evolução, canais de acesso e barras de
portos brasileiros, bem como nos canais de
navegação interior da Lagoa dos Patos canal
de Paranaguá–Antonina, recôncavo baiano e
outras, até o montante de 15.000.000 de metros
cúbicos para execução até o exercício de 1941,
inclusive. .
Configura no artigo 2º, que os serviços
em causa constituiram obrigação contratual de
concessionário e nos casos em que seja
devidamente comprovada a insuficiência da
receita para atender aos encargos decorrentes
da execução desses serviços, o reembolso ao
Govêrno Federal, das respectivas despesas,
será feito, a juízo do Ministério da Viação e
Obras Públicas, por um dos meios indicados
nas letras a), b), c), e respectivos parágrafos.
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Propõe, no art. 3°, a abertura de um crédito
especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros) para o corrente exercício e de Cr$
45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros)
para cada um dos exercícios seguintes, de 1948 a 1951
inclusive a execução dêsses serviços estimados em Cr$
200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros).
Dispõe o parágrafo único dêsse artigo que o
saldo de um exercício poderá ser aplicado no
exercício ou exercícios seguintes, até 1952,
inclusive, enquanto que o artigo 4° estabelece que
para a obtenção dos recursos a que se refere o
artigo 3° serão feitas as operações de crédito que se
fizerem necessárias pelo Ministério da Fazenda.
O projeto e o substitutivo objetivam na verdade,
atender exigência vital.que traduz aspiração coletiva
,não só no que tange à economia, como no que diz
respeito ao comércio dos portos que enumeram.
Não apresentam êles qualquer eiva de
inconstitucionalidade razão por que se nos afiguram
devam ser submetidos à apreciação do plenário.
E' o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 13 de outubro de
1947. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Lucio Corrêa,
Relator. – Ferreira de Souza, pelo parecer e mais
pelas razões do meu voto anexo. – Etelvino Lins. –
Arthur Santos. – Aloisio de Carvalho. – Carlos
Saboya. – Filinto Müller. – Augusto Meira.
EMENDAS AO PROJETO N° 6, DE 1947
No artigo 1° – Onde se indica o Porto de
Aracajú e mais alguns outros, inclua-se "os portos de
Macau e Mossoró no Rio Grande do Norte e o porto
de Santarém, no Estado de Pará.
Justificativa
Os portos de Macáu e Mossoró com as suas
respectivas cidades podiam estar em grande
adiantamento se fôssem servidos por um cáis onde
pudessem ancorar os navios receber e deixar as
respectivas cargas. Estas cidades possuem salinas
que podiam ter um enorme desenvolvimento Só elas
podiam fornecer sal para todo o país e para o mundo
inteiro numa obra benéfica de cooperação nacional e
mundial. O sal é uma riqueza inesgotável, oriunda de
um mar infinito.

Acontece, porém, que têm vivido esquecidas e
em completo marasmo, ou menos, muito longe de
serem prodigiosos nos centros de riquezas em
benefício próprio, do Estado e do Brasil. Os portos
destas cidades am 51 boa magníficos, estão no
mesmo estado em que os encontraram em 1532 os
filhos de João de Barros, donatário daquela
capitania. A Constituição Brasileira determina que
nenhuma diferenciação se fará entre os portos,
entretanto o melhoramento de muitos e o
esquecimento daquêles importa em uma grave
injustiça e em uma inconstitucionalidade. Temos tido
ocasião, em viagem por aquelas paragens, as de ver
os navios passarem dias inteiros e noites parados a
receber sal em pleno mar, com prejuízo dos
passageiros e louca mortificação dos estivadores,
carregando a braço as sacas de sal das barcaças
encostadas ao navio numa dança macabra que
lembraria, os serviços forçados de condenados
malditos. Como tudo isso se modificaria em bem de
todos com o cáis que facilitasse a abordagem dos
navios! Impõe-se cuidar sem demora do
aparelhamento dêsses portos.
Quanto ao porto de Santarém, o mais belo
da Amazônia, se dá mais.ou menos a mesma
coisa, menos apenas a ondulação do mar.
Santarém é o centro de grandes atividades de e
agricultura, criação de gado e comércio em tôda a
região do baixo Amazonas ,em contato próximo
com as cidades de óbidos. Alem que Belterra e
Itaituba e por ali passa todo o comércio do Tapajós
em demanda de Mato Grosso. Ali perto estarão os
campos ferazes de Lago Grande, os seringais de
Boim e de Belterra plantados pelos americanos de
Ford e hoje pertencentes ao govêrno. Um cáis
constitui uma necessidade primacial para o
progresso e desenvolvimento da cidade de
Santarém e de tôda região que lhe fica em redor.
Não há tempo a perder em dotar aquela cidade de
a um melhoramento sôbre todos os pontos
considerável.
Sala das Comissões, em 14 de agôsto de
1947. – Attilio Vivacqua. Augusto Meira. (Rejeitada,
em reunião de 13 de outubro de 1947 de acôrdo com
o parecer verbal do relator)
Ao art. 1° acrescente-se:
– "o porto de Amarração, no Município de Luis
Correia, no Estado do Piauí".
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Ao art. 2°, em vez da 25.000.000 de cruzeiros,
Sala das Sessões, em 10 de junho de 1947. –
diga-se:
Joaquim Pires, – Ribeiro Gonçalves – João
"30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros)".
Villasbôas. – Ivo de Aquino. – Mathias
Olympio.(Rejeitada, em reunião de 13 de outubro de
1947, de acôrdo com o parecer verbal do relator).
Justificação
Ó porto de Amarração hoje Luís Correia, no
Estado do Piauí foi durante mais de cem anos
demandado por embarcações a vapor e de grande
porte até que por haverem naufragado em sua barra
dois escalares formando um banco de areia foi ela
obstruída.
Dai passar a praticagem a ser feita pela barra de
Cajueiro para o porto situado no extremo norte do delta
paraibano, que além de longínquo é demandado pela
navegação Fluvial por canais inconstantes sempre
obstruídos depois das grandes cheias do rio Paraíba,
como acontece presentemente.
A dragagem da barra do porto de Amarração
impõe-se no momento, por isso que ela melhorou
consideravelmente com a última enchente e Já é
demandada por vapores da Booth Line e Americanos
pela impraticabilidade do da Tutóis; ficando
entretanto os vapores ao largo, ao lado do banco de
areia acima referido.
O porto de Amarração é o único 'entre o Rio
Grande do Norte e o Pará, com uma bacia espaçosa
e abrigada dos ventos alizios e do mar cavado e
agitadíssimo da costa leste-oeste do norte do Brasil.
O rio Paraíba é o escoadouro. natural da
importação e o coletor da exportação dos Estados do
Piauí e Maranhão, na parte ribeirinha do referido rio
que é navegável por barcos a vapor em 1500
quilômetros além de 300 por seu afluente o Balsas.
Acresce que com uma estrada de rodagem de
pouco mais de 100 quilômetros poderá ser para êle
coletada a exportação e a importação do Brasil
Central por Carolina, porto do Tocantins também
navegável em centenas de quilômetros por barcos a
vapor, mormente naquela região que não é obstruída
por corredeiras.
É justo que o Piauí, sexto Estaco da República
quanto a exportação. tenha seu porto, mormente
sendo êle praticável a vapor de 25 pés nas marés
altas e de 18 nas baixas, bastando para tanto a
desobstrução de sua barra.

VOTO EM SEPARADO
Projeto n° 6, de 1948
Em longo parecer sôbre o projeto, n° 7 dêste
ano, e do qual se junta cópia, por não ter sido ainda
publicado, sustentou esta Comissão não ser possível
ao Senado iniciar projetos de leis instituindo fontes
de receita ou ordenando despesas, qualquer que
seja a sua forma. Tratando-se de matéria financeira,
cabe ela na prioridade legislativa atribuída à Câmara
dos Deputados, pelo art. 67, § 1°, da Constituição
Federal.
Não levou ela, porém, aos extremos tal norma.
Antes, examinando detidamente o assunto, chegou à
conclusão de que a iniciativa só lhe é defesa se a.
criação da renda ou a autorização para o dispêndio
constituírem a parte principal do projeto ou se referir
a última a créditos para serviços providos por verbas
anteriores, orçamentárias ou não. Entendeu, assim,
não estar o Senado privado de propor e discutir
projetos de leis, dos quais resultam despesas ou
mesmo receita, contanto que estas sejam
acessórias.
E' o caso do projeto n° 15, dêste ano, bem
como do substitutivo oferecido pela Comissão de
Viação e Obras Públicas. A despesa por êle
autorizada,
de
realização
evidentemente
impossível êste ano, bem como as fontes de
receita previstas nada têm de principal. São
acessórios, pois o projeto visa a dragagem de
portos, rios e canais do país, quer dizer, a um
serviço de grande importância econômica. Não se
trata de uma despesa sem correspondência nem
de esfôrço de verba orçamentária, nem de uma
despesa improdutiva, nem do estabelecimento de
um tributo de caráter geral. Tudo está amarrado ao
seu fim principal.
Nenhuma dúvida tenho, portanto, sôbre a
constitucionalidade do projeto. – Ferreira de Souza.
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N° 335 – 1948
rio Sergipe, sofre há vários anos da falta de
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto n° escoamento de seus produtos, deu assim
oportunidade a que se cuidasse em escala nacional
6, de 1947.
de um problema das mais importantes para a
Relator: Durval Cruz.
economia do País.
O relator da Comissão de Viação e Obras
Em abril do ano passado, o Senador Maynard Públicas acentuou o vulto da obra a realizar, com a
Gomes apresentou o projeto, que tomou o n° 6, dragagem de volume superior a 15.000.000 de
autorizando o Poder Executivo a realizar a dragagem metros cúbicos. Estudou o custo dessa dragagem e
das barras de rios nos Estados d.e Sergipe Alagoas, concluiu pela indispensável abertura d.e um crédito
Santa Catarina e Bahia. O referido projeto no artigo de Cr$ 200.000.000.00 (duzentos milhões de
2° propunha, para êsse fim, a abertura de um crédito cruzeiros) para desobstruir os portos e canais de
de Cr$ 25.000.000,00.
navegação do Amazonas ao Rio Grande.
E' o seguinte o
Desta ordem de idéias surgiu, pois, o
substitutivo da Comissão de Viação e Obras
PROJETO N° 6
Públicas, que é o seguinte:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
Autoriza o Poder Executivo a realizar a contratar com emprêsas nacionais ou estrangeiras,
dragagem das barras de rios nos Estados de ou intermédio do Ministério da Viação e Obras
Sergipe, Alagoas, Santa Catarina e Bahia, e dá Públicas, e mediante concorrência pública, a
execução de serviços de dragagem nas bacias de
outras providências.
evolução, canais de acesso e barras de portos
O Congresso Nacional decreta:
brasileiros, bem como nos canais de navegação
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a interior da Lagoa aos Patos, canal de Paranaguárealizar a dragagem das barras dos rios Sergipe e Antanina, recôncavo baiano e outros, até o montante
Real no Estado de Sergipe, São Francisco em de 15.000.000 metros cúbicos, para a execução até
Alagoas e Sergipe de Florianópolis em Santa o exercício de 1951, inclusive.
Catarina e de Ilhéus na Bahia. podendo para isto
Art. 2° – Quando os serviços em causa
contratar os serviços emprêsas nacionais ou constituam obrigação contratual de concessionário, e
estrangeiras observadas neste caso as formalidades nos casos em que seja devidamente comprovada a
legais da concorrência pública.
insuficiência da receita para atender aos encargos
Art. 2° Fica aberto o crédito de Cr$ decorrentes da execução desses serviços, o
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) reembolso ao Govêrno Federal, das respectivas
para a execução das abras a que se refere o despesas, será a juízo do Ministério da Viação e
presente projeto de lei.
Obras Públicas, por um dos seguintes meios;
Art. 3° Revogam-se as disposições em
a) a cobrança de parte ou da totalidade da
contrário.
taxa de emergência criada pelo Decreto-lei n° 8.311
A Comissão de Viação e Obras Públicas, pelo de 6 de dezembro de 1945;
seu relator, Senador Gallotti, considerando o assunto
b) cobrança de um adicional, a ser fixado em
em face da situação de quase todos os Estados, cada caso e em caráter transitório, sôbre a atual taxa
propôs a ampliação dos serviços de forma a atender da "utilização do porto", cobrada pelos portos
as necessidades nacionais na matéria. Nesse organizados, e que não poderá exceder de 50% da
sentido, elaborou um substitutivo que, incorporando mesma;
ao seu texto as emendas apresentadas ao projeto
c) se, na hipótese de insuficiência de qualquer
inicial, ampliou sua extensão de forma a alcançar o das arrecadações previstas nos itens a e b, pela sua
maior número de Estados.
cobrança conjunta.
O
projeto
do
Senador
Maynard,
§
1°
–
O
produto
dessas
taxas
inspirado
nas
necessidades
de
seu será
recolhido
semanalmente,
pelo
Estalo,
que,
estrangulado
pela
barra
do concessionário do porto ou autarquia, em
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conta especial, à disposição do Tesouro Nacional, a
ser aberta sempre no Banco do Brasil pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, até final liquidação de
débito para com o Govêrno Federal.
§ 2° – Os débitos dos, concessionários ou
autarquias para com o Govêrno Federal vencerão os
mesmos juros fixados para as operações de crédito
que tiverem doe ser feitas, na conformidade do
estipulado no artigo 4°
§ 3º – Se as despesas realizadas com esses
serviços, em determinados portos, excederem o
capital reconhecido para os mesmos, fica o Govêrno
Federal com a faculdade de promover a encampação
da respectiva concessão, independentemente de
prazo a que alude o art. 13 do Decreto-lei n° 24.599,
de 6 de julho de 1934.
Art. 3º Para a execução desses serviços,
estimados em Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de cruzeiros), fica aberto o crédito especial de Cr$
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para o
corrente exercício e os de Cr$ 45.000.000,00
(quarenta e cinco milhões de cruzeiros) para cada
um dos exercícios seguintes, de 1948 a 1951,
inclusive.
Parágrafo único – O saldo de um exercício
poderá ser aplicado no exercício ou exercícios
seguintes, até 1952, inclusive.
Art. 4° Para a obtenção dos recursos a que se
refere o art. 3º, serão feitas as operações de crédito
que se fizerem necessárias pelo Ministério da
Fazenda.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
Projeto e substitutivo foram encaminhados à
Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator,
Senador Lucio Corrêa, terminou seu parecer
afirmando
que
nenhuma
eiva
de
inconstitucionalidade apresentavam nem um nem
outro.
O parecer do Senador Lucio Corrêa, foi
apoiado por tôda a Comissão. O Senador Ferreira de
Souza um voto separado adicionou razões
justificativas de seu apoio. O Senador Ferreira de
Souza defendeu a competência legislativa do
Senado em matéria em que a despesa ou receita
sejam acessórias. Considerou ser êste o caso do
projeto n° 6 e seu substitutivo. O principal, no seu
entender, é a dragagem de barras, portos, rios e
canais, sendo accessória despesa autorizada,

bem como as fontes de receita previstas.
Presentes à Comissão de Finanças no final da
sessão passada, o projeto e o substitutivo, foi, por
deliberação de seus componentes, adiada a
respectiva discussão, a fim de permitir-se exame
mais detalhado e ainda ampliação maior do que
a sugerida pela Comissão de Viação e Obras
Públicas.
Em assunto de tal importância teriam que ser
ouvidas pessoas conhecedoras de seus aspetos
técnicos.
Passamos
assim
a
trabalhar
conjuntamente, o senador Francisco Gallotti relator
da matéria na Comissão de Viação e Obras Públicas,
o senador Ferreira de Souza e o Diretor do
Departamento de Portos, repartição a que está
subordinada a dragagem de portos, rios e canais.
Chegamos, afinal, à elaboração de novo substitutivo,
que ora apresentamos em anexo.
O projeto original era insuficiente. Do exame a
que foi submetido, verificou-se que o substitutivo da
Comissão de Viação e Obras Públicas, embora mais
compreensivo, não era ainda assim completamente
satisfatório. Eis, porque elaboramos este novo e
último substitutivo, em que esperamos ter logrado
maior viabilidade para as medidas propostas,
definindo mais precisamente os diversos têrmos da
questão.
Consubstancia nosso substitutivo a idéia do
ilustre autor do projeto, aproveita quase tudo que lhe
adicionou a Comissão de Viação e Obras Públicas,
atende as diversas emendas apresentadas,
estabelece normas de ação, meios de obter recursos
para a execução das obras e, por fim, a forma de
devolver ao Tesouro Nacional a importância que
despender.
Não é preciso chamar atenção para a
importância da desobstrução dos rios e barras. Com
isto, com a construção de portos e com o
aparelhamento da navegação, teremos marchado
definitivamente no sentido de atender aos reclamos
da produção que anseia por transporte fácil e barato,
satisfeito, portanto, as exigências dos consumidores
que terão abastecimento abundante e a menor
preço, o que até agora não se conseguiu exatamente
pela escassez de transportes.
O substitutivo, ora proposto, provavelmente
ainda merece reparos, mas com êle pensamos
ter rasgado perspectivas de solução do
problema em têrmos adequados à magnitude dos in-
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terêsses nacionais que no mesmo se encerram.
A feição e o cunho do projeto definitivo
surgirão dos debates e estudos que, naturalmente, o
aguardam no seu trânsito pelas duas Casas do
Congresso.
Temos, finalmente de assinalar que, em
virtude de emenda apresentada pelo Senador
Ferreira de Souza, o substitutivo recebeu, já depois
de pronto êste relatório, novas modificações.
Consistiram estas em destacar a importância de cem
milhões de cruzeiros (Cr$ 100.000.000,00) para
serem aplicados aos portos salineiros de Areia
Branca e Macau. Cumpre-nos observar que, adotada
pela comissão de Finanças a emenda Ferreira de
Souza, já se acha a mesma incluída no substitutivo,
ora encaminhado ao plenário.
Êste o nosso parecer em face do assunto tão
transcedente e de solução tão retardada.
EMENDA SUBSTITUTIVA
Considerando que a maioria dos nossos
portos se ressentem da deficiência de profundidade
em suas barras, canais de acesso e bacias de
evolução, por falta de dragagem;
Considerando que os canais de navegação
interior da Lagoa dos Patos e outros apresentam
igualmente deficiências de profundidade, também
por falta de dragagem;
Considerando o interêsse nacional de melhor
aparelhamento dos principais portos salineiros;
Considerando, ainda, que muitos dêsses
serviços constituem obrigação contratual dos
concessionarios dos portos, sejam Governos de
Estados, sejam particulares, sejam entidades
autárquicas – que não dispõem de recursos para sua
efetivação;
Considerando, outrossim, ser de conveniência
um planejamento geral dêsses serviços, para melhor
garantia de sua execução;
Art. 1° – O Poder Executivo realizará, no prazo
máximo de cinco anos, diretamente, ou mediante
contratos com empresas nacionais ou estrangeiras,
escolhidas em concorrência pública, os serviços de
dragagem nas barras, canais de acesso, bacias de
evolução e canais de navegação interior, inclusive os
das lagoas dos Patos e Mirim nos portos e vias de

comunicação marítimas e fluviais dos Estados de:
Pará, Maranhão, Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
Espírito Santo, Estado do Rio de Janeiro, Distrito
Federal, S. Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único – Quando mais de um serviço
tiver de ser feito em portos do mesmo Estado, será
atacada de preferência a dragagem do pôrto de
maior interêsse econômico.
Art. 2° – Para fazer face às despesas com os
serviços constantes desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a despender até a importância de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) em
cotas anuais iguais.
§ 1° – Dessa importância destacar-se-á a
quantia de cem milhões de cruzeiros (Cr$
100.000.000,00) para os portos salineiros de Areia
Branca e Macau, no Rio Grande do Norte.
§ 2° – Se o Tesouro Nacional não dispuzer
dos recursos necessários, o P. Executivo contratará
com terceiro ou terceiros as necessárias operações
de crédito, a juros nunca superiores à taxa anual de
6 % (seis por cento), podendo também, se ó
mercado comportar, emitir apólices da dívida pública
a juros anuais de 5 % (cinco por cento) .
Art. 3° – Quando os serviços em causa se
contiverem
nas
obrigações
contratuais
de
concessionárias, serão êstes intimados a realizá-los.
Parágrafo único – Se o concessionário alegar
e provar insuficiência de receita para atender às
despesas com a dragagem, bem como a
impossibilidade de obter a quantia necessária
mediante operação de crédito, com ou sem fiança do
Govêrno Federal, êste fará o adiantamento, em
parcelas, do total necessário, ou, se mais convier,
executará os serviços diretamente ou por terceiro,
obrigando-se o concessionário a reembolsá-lo do
total despendido, mais os juros à taxa anual de 6 %
(seis por cento), no prazo máximo de 15 anos.
Art. 4° – O reembôlso do Tesouro Nacional
pelas
importâncias
diretamente
empregadas
nos portos explorados pelo Govêrno e dos juros
e despesas com as operações de crédito, será
feito pela renda do porto beneficiado, podendo
o Poder Executivo, pelo Ministério da Viação
e Obras Públicas, uma vez comprovada a in-
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suficiência da mesma, e sòmente para êsse efeito, a
cobrança das seguintes contribuições:
a) parte da totalidade da taxa de emergência
criada pelo Decreto-lei número 8.311, de 6 de
dezembro de 1945;
b) uma tarifa adicional, entre Cr$ 2,00
(dois cruzeiros) e Cr$ 10,00 (dez cruzeiros),
por toneladas de carga, sôbre a taxa atual de
"Utilização do Pôrto", cobrada nos portos
organizados;
c) e, na hipótese de insuficiência de qualquer
das arrecadações previstas nos itens "a" e "b", pela
sua cobrança conjunta.
§ 1° – O produto dessas taxas será recolhido
semanalmente pelas respectivas administrações dos
portos em conta especial, à disposição do Tesouro
Nacional, a ser aberta sempre no Banco do Brasil S.
A. pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, até
final liquidação do débito para com o Govêrno
Federal.
§ 2° – Os débitos dos concessionário ou
entidades autárquicas para com o Govêrno
Federal vencerão os mesmos juros fixados para
as operações de crédito que tiverem de ser
feitas.
§ 3° – Se as despesas realizadas com
êsses serviços em determinados portos, excederem
o capital, reconhecido para os mesmos,
fica o Govêrno Federal com a faculdade de
promover
a
encampação
da
respectiva
concessão, independentemente do prazo a que
alude o art. 13 (treze) do Decreto n° 24.599, de 6 de
julho de 1934.
Art. 5° – O saldo de um exercício poderá ser
aplicado no ou nos exercícios seguintes, até 1952,
inclusive.
Art. 6° – Para a obtenção dos recursos a que
se refere a presente lei, serão feitas as operações de
crédito que se fizerem necessárias, pelo Ministério
da Fazenda.
Art. 7º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1948 –
Ivo D'Aquino, Presidente. – Durval Cruz, Relator. –
José Americo. – Santos Neves. – Vespasiano
Martins. – Apolonio Sales. – Mathias Olympio. –
Ferreira de Souza.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
A Presidência desta Casa foi procurada,
ontem, por uma Comissão de representantes da
Confederação Nacional de Trabalhadores Industriais
que veio apresentar ao Senado um memorial a
respeito do repouso semanal remunerado. Ao
receber êsse documento, comuniquei à delegação
que o mesmo seria encaminhado à Comissão
encarregada de dar parecer sôbre o respectivo
projeto.
Comunico, ainda, ao Senado que esteve no
Gabinete da Presidência o Sr. Embaixador Osvaldo
Aranha com o fim de agradecer as manifestações de
pesar havidas nêste plenário, por ocasião do
falecimento de sua progenitora.
Como é do conhecimento da Casa, o Govêrno
da República convidou o Governador Geral do
Canadá, Visconde Harold Alexander de Tunis a
visitar o Brasil, devendo S. Ex.ª chegar no próximo
dia 11 a esta Capital. Estando prevista uma visita
especial ao Senado, deveremos recebê-lo, conforme
a praxe, em sessão solene. Para falar em nome da
Casa, designo o Sr. Senador Pinto Aleixo, membro
da Comissão de Diplomacia.
Vai à Comissão de Constituição e Justiça o
Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 1948, que abre
crédito para custear as despesas de viagem e
tratamento nos Estados Unidos, do Professor João
Bruno Alípio Lôbo. A essa proposição não foi
oferecida emenda alguma no prazo regimental.
Ficam sôbre a mesa para receber emendas
nas duas próximas sessões os projetos de leis da
Câmara números 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e
94 de 1948, cujos avulsos já foram distribuídos.
Tem a palavra o Sr. Senador Rodolpho
Miranda primeiro orador inscrito.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Senhor
Presidente, ao ingressar nesta alta Casa do Poder
Legislativo, a fim de cumprir um mandato do povo,
por dever de consciência, e com tôda a verdade e
ânimo de justiça, desejo pagar o meu tributo de
respeito e admiração à personalidade daquele a
quem venho substituir no Senado Federal – Roberto
Simonsen – um dos mais notáveis brasileiros, uma
das maiores entre as grandes figuras parlamentares
de nossa Pátria.
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Roberto Simonsen, homem de fulgurante
inteligência e de cultura multiforme, a par de uma
capacidade de trabalho extraordinária deve ser
lembrado através de um prisma que mais evidencia o
seu valor humanista, qual seja o do apostolado da
comunhão social. Apostolado no sentido operante,
vivo e objetivo com todo o alcance de uma política
econômica-social, expressando um ideal supremo de
ordem e de paz. Apostolado servindo pelos mais
profundos conhecimentos da Sociologia, da
Econômia, das Finanças e das Ciências Sociais. E
por isso mesmo, meus Eminentes Pares, nunca
tratou da relação entre o Capital e o trabalho
excluindo o seu elemento humano – o trabalhador
nacional – mas pelo contrário, êsse elemento sempre
foi o denominador comum das suas equações
econômico-sociais. Daí a sua grandeza de homem
condicionado aos problemas do nosso Século, a sua
magnitude de apostolo no afan de proporcionar o
melhoramento das condições materiais e morais da
sociedade. Daí, também, a justiça das palavras que
foram pronunciadas junto ao seu túmulo – "Há
mortos que morrem e há os que transpõem o mágico
limite para começarem a agir com maior presença e
mais forças".
Êste predestinado por tantas virtudes, na
verdade, continuará "a agir com maior presença e
mais fôrças", através das suas palavras e dos seus
exemplos, porque semeou idéias, e as idéias não
morrem. Se a vida foi uma doutrina em ação.
Doutrina fundamentada no humanismo, para
expressar as belezas da Arte e as verdades da
Ciência. Eis porque sempre inspirou admiração e
simpatia. Como artista compositor de obras sociais,
que bem refletem o quanto ascultava as aspirações
das fôrças vivas da nacionalidade, conseguiu entrar
na imortalidade. E, no império da Arte, morreu como
deveria morrer, subitamente, inclinando a cabeça
sôbre uma página de inteligência como se
dormisse...
Quem assim pensava e sentia as coisas do
mundo, elevada e profundamente, no campo da
Política não poderia deixar de afirmar-se como um
símbolo, ao pesquisar, ao analisar e ao propor
soluções para os problemas nacionais. E, com efeito,
Roberto Simonsen dignificou as missões políticas,
levantando teses das mais complexas e intrincadas,
debatendo matérias econômico-financeiras e poli-

tico-sociais e opinando, com sua autoridade invulgar,
sôbre assuntos relevantes pertinentes aos sagrados
interêsses do Brasil.
Nas lutas partidárias, ao sair vitorioso e
chamado para os postos de comando, portava-se
com aquela inconfundível dignidade própria dos que
fazem da sua vitória um elemento de concórdia e
entendimento. Senador da Republica pelo Estado de
São Paulo, tornou-se nesta Casa uma voz autorizada
do Partido a que pertencia, o Partido Social
Democrático, conquistando, outrossim, o respeito e a
admiração dos seus Eminentes Pares de outras
correntes partidárias pela convicção das suas idéias
e pela sinceridade do seu devotamento à causa
pública.
Bem me apercebo, pois, das minhas
responsabilidades ao vir substituir varão de tão alta
envergadura moral e intelectual; e mercê de Deus,
sob cuja proteção os representantes do povo
brasileiro, decretaram e promulgaram a nossa
Constituição, espero, no Senado Federal, servir ao
meu Partido – o Partido Social Democrático – servir
o com entusiasmo patriótico, com fidelidade à causa
pública e com vontade de ser útil ao Estado de São
Paulo, ao nosso País, à nossa amada Pátria, cujos
destinos se encontram entregues ao digno e probo
Presidente da República, General Eurico Gaspar
Dutra, expressão legitima do caráter nacional.
E sejam as minhas últimas palavras, saudando
amistosas e fraternalmente os meu Eminentes
Pares, de todas as correntes partidárias, dirigidas
especialmente no Partido Social Democrático, no
qual me encontro integrado por um dever de honra e
de lealdade partidária, reafirmando a minha fé
inabalável no seu programa e na sua orientação,
voltada para os interêsses do Brasil.
Prometo despender o máximo dos meus
esforços e empregar tôdas as minhas energias para
o mais cabal desempenho do meu mandato, crendo,
inabalavelmente, nos princípios democráticos que
fundamentam e alicerçam o nosso regime; crendo
firmemente, nas fôrças potenciais e efetivas da
nossa nacionalidade, alentada nos primórdios de
nossa História pelo heróico povo da terra de
Piratininga; crendo nas energias que emanam do
Capital do Trabalho, em busca do progresso que
produz a comunhão social. (Muito bem; muito bem;
palmas)
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a paIavra o Sr.
Senador Arthur Santos, segundo orador inscrito.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor
Presidente, distinguido, como Senador Federal, pelo
Govêrno da República, primeiro com o convite e
depois com a designação para integrar a Delegação
Brasileira à IX Conferência Panamericana de Bogotá,
sinto-me no dever de prestar ao Senado contas do
desempenho
daquela
missão.
Aproveito
a
oportunidade para tecer comentários sôbre os
trabalhos
da
importantíssima
Assembléia,
notadamente a respeito dos diplomas políticos alí
assinados.
São Êles, Sr. Presidente, a Carta da
Organização
dos
Estados
Americanos
o
Pacto Americano de Solução Pacífica das
Controvérsias ou Pacto de Bogotá e o Convênio
Básico Econômico.
Interrompida, pelas circunstâncias decorrentes
da guerra, por quase dez anos, a tradição das
Conferências Pan-americanas foi ela reiniciada em
Bogotá, convocada para discutir assuntos e
problemas constante de Agenda cuja importância
não se faz mister encarecer.
No interragno de dez anos, o Instituto da
Consulta, Reunião de Ministros das Relações
Exteriores, criado em Buenos Aires regulado em
Lima e efetivado no Panamá, Havana e Rio de
Janeiro, supriu a ausência das Assembléias
Panamericanas,
estabelecendo
normas
de neutralidade vigilante, em face do conflito
mundial, e o compromisso das Nações dêste
Hemisfério quando a agressão atingisse suas
fronteiras.
Foram pontos altos do sistema de consulta,
criação do Direito Internacional Americano, o Ato de
Chapultepec, em que se firmou o princípio de que
tôda a agressão de um Estado contra, integridade ou
a inviolabilidade de território ou contra a soberania e
a independência política de um Estado americano
seria considerada como ato de agressão contra
todos os demais Estados Americanos e o Tratado de
Assistência Recíproca, do Rio de Janeiro.
Grande era, Sr. Presidente, a expectativa em
tôrno da Conferência de Bogotá. E a prova está na
maneia pela qual foram constituídas as delegações.
das nações americanas, quase tôdas presididas
pelos respectivos Ministros das Relações Exteriores,
acompanhados de numerosa delegação com-

posta de delegados plenipotenciários, assessores
técnicos e secretários.
À delegação norte-americana presidiu-a o
General Marshall e se compunha de figuras
destacadas da diplomacia e da política, de dois
Secretários de Estado e de mais de oitenta
membros. A delegação Argentina, composta de 70
representantes, era chefiada pelo Chanceler
Bramuglia. Nas mesmas condições, a delegação
mexicana, sob a orientação eficiente do Chanceler
Torres Bodê, assinalava-se pela sua coesão e
inteligência.
A delegação do Brasil figurava entre as
menores, sob a supervisão esclarece do Embaixador
João Neves da Fontoura.
Instalada a Conferência de Bogotá depois do
brilhante discurso do Chefe da Delegação do Brasil,
pelo imperativo de haver sido realizada no Rio de
Janeiro a última das conferências sulamericanas
foram constituídas seis comissões principais.
A primeira comissão, encarregada da Carta de
Organização dos Estados Americanos, onde o Brasil
foi representado pelo Deputado Gabriel Passos; a
segunda, incumbida da sistematização dos estudos
dos órgãos que iam constituir a Organização dos
Estados Americanos, onde o Brasil compareceu na
pessoa do delegado senhor Elmano Cardim; a
terceira, à qual foi afeto o estudo da segurança
coletiva do Continente e do sistema interamericano
de solução pacífica das controvérsias, da qual tive a
honra de fazer parte em nome do nosso País; a
quarta, encarregada de assumidos sociais, integroua o deputado João Henrique; a quinta a quem foi
atribuído o estudo do Pacto Econômico, na qual a
representação brasileira ficou a cargo do professor
Kafuri; e, finalmente, a última, encarregada do
estudo sôbre o reconhecimento dos governos de fato
e sôbre o problema das colônias européias na
América assuntos incluído na Agenda da
Conferência, por solicitação da Guatemala, e onde o
Brasil esteve presente, pelo Sr. Ministro Camilo de
Oliveira.
Os trabalhos da IX Conferência, no seu início
foram todos tomados pela grande curiosidade que
havia em tôrno da questão de saber se seria possível
que, os Estados Americanos se conciliassem
em
tôrno
de
uma
organização
própria,
ou organização regional, dentro das Nações
Unidas, ou se os antagonismos ou suscetibilidades
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decorrentes do conceito de soberania iriam impedir
êsse desiderato.
Verificou-se, porém, desde logo, a maturidade
do espírito jurídico das Nações continentais, tôdas
elas concordes em que as solicitações da
Conferência de Havana, do Ato de Chapultepec e do
Tratado de Assistência Recíproca assinado no Rio
de Janeiro, já se haviam cristalizado em uma
consciência coletiva anterior que impunha como
imperativo categórico da vontade dos povos
americanos, que êles se organizassem, como
organismo próprio e autônomo, com a finalidade de
garantir a defesa coletiva do Continente e encontrar
um sistema jurídico pelo qual fôsse possível a
solução pacífica de tôdas as controvérsias que
porventura surgissem entre os Estados americanos.
Os países do Continente constituiram-se, pois,
em Bogotá, em Organização dos Estados
Americanos, como um corpo regional dentro das
Nações Unidas e votavam – é preciso assinalar-se,
para a opinião pública brasileira ficar bem
esclarecido a respeito da importância do episódio
que culminou na capital da Colômbia – votaram uma
carta política e constitucional que nada tem a invejar
à Carta das Nações Unidas, pelo contrário, em
muitos pontos lhe é superior, não só pela sabedoria
dos preceitos, como pela técnica.
Após o preâmbulo:
Os Estados representados na IX Conferência
de Bogotá, em nome de seus povos, convencidos
de que a missão histórica da América é oferecer
ao homem uma terra de liberdade e um ambiente
favorável para o desenvolvimento de sua
personalidade e a realização de suas justas
aspirações; conscientes de que essa missão
já inspirou numerosos convênios e acôrdos,
cuja virtude essencial origina-se no seu desejo
de conviver em paz e promover mediante sua
mútua compreensão e seu respeito pela soberania
de cada um, o melhoramento de todos,
na independência, na igualdade e no direito; certos
de que o sentido genuíno da solidariedade
americana e da boa vizinhança não pode ser outro
senão o de consolidar neste Continente, dentro do
quadro das instituições democrático-representativas,
um regime de liberdade individual e de dever

social fundado no respeito dos direitos essenciais ao
homem". as Nações Americanas concordaram em
constituir-se numa organização de Estados, regidos
por uma carta constitucional – a Carta da
Organização dos Estados Americanos.
Em seguida, Sr. Presidente, nessa assembléia
– porque a IX Conferência do Bogotá nada mais foi
que
Assembléia
Constituinte
das
Nações
Americanas – os países do Continente afirmaram, no
Capítulo I do documento, a natureza e o propósito
que os animaram nessa organização política
autônomo-regional, dentro das Nações Unidas.
No Capítulo II, afirmaram os princípios mais
altos e generosos que já alentaram nações e povos
livres e independentes, no desejo e no anseio de
harmoniosa convivência internacional.
Essa declaração de princípios é simplesmente
notável, Sr. Presidente, e antecede a parte por
ventura mais importante do documento – o Capítulo
II onde estão consubstanciados em textos de lei
escrita, os direitos e deveres fundamentais dos
Estados Americanos.
Nunca o Direito Internacional culminou
em documento de tanta generosidade e beleza,
de tão elevado sentido de compreensão humana,
como na Carta da Organização das Nações
Americanas, principalmente no texto referente aos
direitos e deveres fundamentais dos países da
América.
"Os Estados Americanos são jurìdicamente
iguais, desfrutam de iguais direitos e igual
capacidade para exercê-lo; e têm deveres iguais".
"Os direitos de cada um não dependem do
poder de que dispõe para assegurar o seu exercício,
mas sim do simples fato da sua existência como
personalidade jurídica internacional".
"A existência política do Estado é
independente do seu reconhecimento pelos outros
Estados".
O art. 10 estabelece a fórmula de
reconhecimento de um Estado americano por
outro:
"O reconhecimento significa que o Estado que
o outorga aceita a personalidade do novo Estado,
com todos os direitos e deveres que, para um e outro
determina o Direito Internacional".
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O art. 11 estatui:
"O direito que tem o Estado de proteger e
desenvolver a sua existência não o autoriza a
praticar atos injustos contra outro Estado".
E o art. 12:
"A jurisdição dos Estados nos limites do
território nacional exerce-se igualmente sôbre todos
os
habitantes,
quer
sejam
nacionais
ou
estrangeiros".
O art. 13 dispõe:
"Cada Estado tem o direito de desenvolver
livre espontâneamente a sua vida cultural, política e
econômica. No seu livre desenvolvimento, o Estado
respeitará os direitos da pessoa humana e os
princípios da moral universal".
Lê-se, no art. 14:
"O respeito e a observância dos tratados
constituem norma para o desenvolvimento das
relações pacíficas entre os Estados. Os tratados e
acordos internacionais devem ser públicos".
Preceitua o art. 15:
"Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o
direito de intervir, direta ou indiretamente, seja qual
fôr o motivo, nos assuntos internos ou externos de
qualquer outro".
Segue-se o art. 16:
"Nenhum Estado poderá aplicar ou estimular
medidas coercivas de caráter econômico e
político para forçar a vontade soberana de outro
Estado e obter dêste vantagem de qualquer
natureza".
O art. 17 reza:
"O território do Estado é inviolável. Não pode
ser objeto de ocupação militar nem de outras
medidas de fôrça tomadas por outro Estado, direta
ou indiretamente, qualquer que seja o motivo,
embora de maneira temporária".
Finalmente, o art. 1º:
"Os Estados americanos se comprometem,
em suas relações internacionais, a não recorrer ao
uso da fôrça, salvo em caso de legítima defesa, em
conformidade com os tratados vigentes ou em
cumprimento dos mesmos tratados".

Vêem, portanto, Sr. Presidente, V. Ex.ª, e o Senado
a atitude do diploma que as Nações americanas assinaram
em Bogotá, por uma predestinação, naquela terra onde
Bolivar, o sonhador da unidade dos povos continentais,
viveu seus dias de esperança e glória.
O Capítulo IV da Carta versa sôbre a solução
pacífica das controvérsias, e vale assinalar, Sr. Presidente,
que êsse texto era um dos mais difíceis pela quase
impossibilidade de obter-se a assinatura unânime dos
países continentais, em vista de divergências oriundas de
pontos de vista internos.
Ao mesmo tempo que os Estados Unidos e outros
aceitam a subordinação à Côrte de Justiça Internacional e o
arbitramento obrigatório – reservando-se, porém, o direito
de julgar, em cada caso, se a questão é ou não de
jurisdição interna e, sòmente no caso negativo, submetê-la
à Côrte de Jurisdição Internacional: e ao passo que a
República Argentina refugia aos compromissos de
obrigatoriedade para solução das controvérsias, a maioria
das Nações acompanhava o Brasil, a Colômbia, o Uruguai
e o México, na defesa da tese da obrigatoriedade do
reconhecimento da jurisdição internacional da Côrte de
Justiça para tôdas as questões políticas e jurídicas que
fôssem levadas ao seu conhecimento e no caso da Côrte
de Justiça se declarar incompetente do arbitramento
obrigatório.
Couberam-me, Sr. Presidente, a honra e o prazer de
redigir os quatro artigos constantes do Capítulo IV, referente
à solução pacífica das controvérsias de maneira a obter-se
a assinatura unânime das Nações americanas participantes
da Conferência, ficando as restrições de ordem, doutrinária
para o Tratado Interamericano anexo à própria Carta.
O Capítulo V da Carta trata da Segurança coletiva e
em dois artigos o pensamento que anima as Nações
Americanas, no propósito de assistência recíproca em caso
de agressão. Tais dispositivos não são mais que a síntese
por assim dizer do Tratado de Assistência Recíproca do Rio
de Janeiro, no tocante à matéria.
Prescreve o artigo inicial, repetindo o conceito
fundamental do Ato de Chapultepec:
"Tôda agressão de um Estado contra a
integridade ou a inviolabilidade do território, ou
contra
a
soberania,
ou
a
independência
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política de um Estado Americano, será considerada
como um ato de agressão contra todos os demais
Estados Americanos".
E a seguir:
"Se a inviolabilidade, ou a integridade do
território, ou a soberania, ou a independência política
de qualquer Estado Americano forem atingidas por
um ataque armado ou por uma agressão que não
seja ataque armado, ou por um conflito extraterritorial, ou por um conflito entre dois "Estados
Americanos, ou por qualquer outro fato ou situação
que possa pôr em perigo a paz da América, os
Estados Americanos, ao executarem os princípios de
solidariedade continental, ou de legítima defesa
coletiva aplicarão as medidas e processos
estabelecidos nos Tratados especiais, existentes
sôbre a matéria".
O tratado especial sôbre a matéria, Sr.
Presidente, é o de Assistência Recíproca do Rio de
Janeiro, assinado nesta Capital, no ano passado, o
qual, com o sistema de Solução Pacífica das
Controvérsias, constitui as duas pedras angulares
sôbre que se assenta a construção denominada hoje
Organização dos Estados Americanos.
Adiante, Sr. Presidente, a Carta fixa, no
Capítulo VI as Normas Econômicas:
"Os Estados Membros resolvem cooperar
entre si na medida dos seus recursos e dentro dos
têrmos das leis, agindo em suas relações
econômicas com o mais amplo espírito de boa
visinhança, a fim de consolidar a sua estrutura
econômica, de intensificar a sua agricultura e
mineração, fomentar a sua indústria e incrementar o
seu comércio".
No Capítulo VII dispõe sôbre as Normas
Sociais e, no VIII, sôbre as normas culturais.
A segunda parte da Carta enumera os órgãos
que constituirão a Organização dos Estados
Americanos, a saber: a Conferência Interamericana,
a Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, o Conselho e a União Pan-Americana, as
conferências e os organismos especializados.
Eis aí, Sr. Presidente, muito ràpidamente, em
ligeiro bosquejo, o que é a Carta Política da
Organização das Nações Americanas, – diploma a ser

submetido ao Senado Federal, para que êste na sua
sabedoria e dentro dos preceitos constitucionais, dela
conhecendo, proceda ou não à sua homologação, nos
termos da Carta Magna do Brasil.
Vale nesta altura, assinalar que, enquanto as
Nações americanas menos civilizadas, sem a posse
integral de seus recursos naturais, e não servia por
uma técnica perfeita, já revelam uma consciência
coletiva tão forte que impôs aos delegados
plenipotenciários reunidos em Bogotá o estudo e a
assinatura de instrumento dessa relevância, outros
países, munidos em Lake Success, ainda se perdem,
em disputas de ordem política, não obstante o avanço
formidável que as Nações Unidas estão tendo no
tocante à ordem cultural, econômica e social.
A Carta da Organização das Nações
Americanas é um diploma que honra a cultura, o
espírito de compreensão e de solidariedade que tem
sido, salvo um ou outro desvio uma constante na vida
das Nações Americanas, desde que elas madrugaram
para a soberania, quebrados os grilhões que as
prendiam às nações metrópoles.
Os interêsses brasileiros, Sr. Presidente, foram
defendidos com galhardia, com bravura e com
dedicação, nessas duas comissões encarregadas da
elaboração da Carta das Nações Unidas, pelo
delegado brasileiro Deputado Gabriel Passos que
obteve grandes vitórias na redação, no aprimoramento
e nas suas gestões em tôdas as discussões que
apaixonaram a Assembléia, em tôrno da declaração de
princípios, na elaboração de preceitos relativos aos
deveres dos Estados Americanos e em todos os
passos dêsse importantíssimo documento. Ao mesmo
tempo o Sr. Elmano Cardim com igual brilho, numa
homenagem ao passado, defendia, na sua Comissão,
o respeito à continuidade à manutenção da União
Panamericana, ameaçada por algumas delegações, de
desaparecer, por que foi essa União Panamericana
que transformou aquêles simples indistintos, o muito
expressivas aspirações de paz, de concórdia e de
solidariedade entre as Nações Americanas, num
sistema político capaz de lhes dar forma o conteúdo.
Em seguida, Sr. Presidente, o outro diploma
assinado em Bogotá e que representa passo
extraordinário no Direito Internacional, é um documen-
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to inédito na vida das nações, na vida dos povos livres
porque, pala primeira vez, nações soberanas
assumem, num documento, o compromisso solene de
dirimir por meios pacíficos tôdas as suas
controvérsias.
E não é só, Sr. Presidente – o que já seria
muito – essas nações criaram um instrumento e um
sistema por meio do qual não é possível qualquer
controvérsia entre os Estados americanos ficar sem
solução dentro de um prazo razoável.
A assinatura dessa Carta, por si só justificaria o
exito da Conferência.
Bastaria essa Carta, Sr. Presidente, para que
todos os sacrifícios que decorreram da Conferência
de Bogotá para as altas partes contratantes fossem
recompensadas regiamente.
Trata-se, Sr. Presidente, do Pacto de Bogotá,
assim denominado em homenagem àquela cidade,
não só por ter sido a Capital da Colômbia a sede da 9ª
Conferência, mas também como homenagem à terra
onde o Libertador sonhou realizar a Assembléia das
nações americanas, por êle convocada para o
Panamá.
A Carta Sistema ou Tratado Americano de
Solução Pacífica das Controvérsias teve como base
de estudos um ante-projeto organizado pela
Comissão de juristas americanos com sede no Rio de
Janeiro. Trata-se de documento que havia sido
distribuído aos Estados Americanos e por êles através
a União Panamericana, remetido à Conferência para
servir de subsídio ao pacto almejado.
O Brasil, Sr. Presidente, levara para o plenário
da comissão encarregada da elaboração dessa Carta
um mandato absolutamente imperativo: defender e
tornar vitorioso o princípio do arbitramento obrigatório,
tese já incorporada à Constituição Brasileira e por cujo
processo nosso País havia dirimido tôdas as suas
questões com as nações lindeiras.
Iniciados os debates, na comissão respectiva, o
delegado brasileiro sustentou que o Brasil era
intransigente na defesa do arbitramento obrigatório,
como norma para solução pacífica das controvérsias,
quando falhassem todos os meios pacíficos postos à
disposição das partes. Verificou-se, então, Sr.
Presidente, que a maioria das nações do continente
havia aderida a êsse princípio, apenas em reIação ao
compromisso formal da obrigatoriedade, mas refugiam
à adesão a um processo imperativo, categórico,

insofismável, pelo qual fôsse possível a constituição
do Tribunal Arbitral, mesmo quando uma das partes
comprometidas na obrigatoriedade, refugisse à sua
instauração por ato da revelia.
Estavam os debates nesta altura quando
ocorreram os sangrentos acontecimentos de 9 de
abril, que quase puzeram em perigo a continuidade
dos trabalhos da Conferência.
Quero consignar aqui, Sr. Presidente, que o
Brasil, pelo ilustre chefe de sua delegação, foi a
primeira voz que se ergueu declarando que a
Conferência devia continuar em Bogotá, fossem quais
fossem os riscos. Acrescentou que um incidente que
afetava apenas a ordem interna da nobre nação
colombiana não podia, em absoluto perturbar a obra
de compreensão e entendimento que ali reunia os
povos continentais.
Declarando o propósito da continuação dos
trabalhos da 9ª Conferência, não obstante o sacrifício
que tal deliberação representou para todos os
delegados ali presentes, – mas que não convém
referir, nesta assentada, porque êsse perigo e
sacrifício foram insignificantes diante da magnitude do
empreendimento, – a dificuldade estava em conciliar
os antagonismos quase intransponíveis, entre as
nações que já estavam amadurecidas para aceitarem
a ampla jurisdição da Côrte de Justiça Internacional e
o arbitramento obrigatório, e aquêles outros países
irmãos, como os Estados Unidos que, por decisão do
seu Senado, refoge à obrigatoriedade da jurisdição
internacional todas as vezes que os próprios Estados
julgarem que uma determinada disputa é de sua
jurisdição interna, e aquelas outras nações, que,
como a Argentina, não desejavam que êsse
compromisso tivesse caráter assim imperativo, e o
Equador e o Perú e o Paraguai, que mais ou menos,
opunham as mesmas ressalvas.
Venceu Sr. Presidente, mais uma vez, a bôa
doutrina e a bôa causa, e um grupo de nações, de
que fazia parte a Colômbia, o Brasil, o México, o Chile
e o Uruguai, constituiram-se em um bloco
absolutamente intransigente, e que ia até a impor
restrições à própria Carta da Organização das Nações
Unidas se não fosse vitoriosa a tese de soluções
efetivas para as controversias internacionais.
Seria talvez fastidioso Sr. Presidente,
referir a série de reuniões de comissões,
de
sub-comissões,
de
peque-
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nos comités de trabalhos dos quais fazia parte o
Brasil, porque o nosso País atuou em todos de vez
que havia se tornado, então o paladino dêsse
princípio de que a Conferência de Bogotá seria um
fracasso, e a Carta não merecia ser levada ao
conhecimento dos respectivos Parlamentos, se os
estados continentais apenas se reunissem para um
pacto de defesa coletiva ou de segurança militar.
Mas mesmo nêste particular, a dificuldade era
grande porque enquanto certas nações queriam que
o arbitramento obrigatório fôsse o processo ficando a
Côrte de Justiça Internacional apenas com jurisdição
para questões de direito algumas outras como a
Colômbia, preferiram a jurisdição ampla da Côrte de
Justiça Internacional para por fim a tôdas as
questões políticas, ou jurídicas, ficando apenas o
arbitramento obrigatório como processo de solução
pacífica, quando a Côrte de Justiça se declarasse
incompetente, ou naquêles casos em que a contenda
não pudesse ser dirimida por não terem as partes
acordado na fórmula ex-aequo et bono.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Peço permissão para observar
ao nobre Senador que está finda a hora do
expediente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor
Presidente, atendo à advertência de V. Ex.ª e me
reservo para falar quando me fôr permitido.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre
se consente na prorrogação da hora do expediente
por trinta minutos a fim de que o Senador Arthur
Santos possa concluir seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do Senador Ivo d'Aquino de
prorrogação da hora do expediente, para que o
Senador Arthur Santos continue sua oração.
Os Srs. Senadores que concordam com a
prorrogação
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Está concedida.
Continua com a palavra o Senhor Senador
Arthur Santos.
O SR ARTHUR SANTOS: – Agradeço a V.
Ex.ª Sr. Presidente, e ao Senado a consideração que
tiveram para comigo, e vou prosseguir.
Dizia eu que mesmo entre as nações
disposta
a
encontrar
um
proces-

so de solução obrigatória de tôdas as controvérsias
não havia unanimidade. Ao passo que umas
propendiam para o reconhecimento da jurisdição
ampla da Côrte de Justiça Internacional, outras
preferiam o arbitramento obrigatório. Mas com essa
divergência já era fácil de concluir um grupo de
nações – Colômbia, Brasil, Chile e o Uruguai; o
reconhecimento da jurisdição ampla da justiça
internacional em todos os casos de direito e nas
questões políticas, menos naquêles casos – porque
isso é dos Estatutos da própria carta em que as
partes não concordarem em que essa solução seja
feita pelo critério ex-aequo et bono. E, nos outros
casos, isto é, quando a Côrte se declarar
incompetente as Nações então se obrigavam ao
Juízo arbitral.
Aí, Sr. Presidente, foi a grande vitória da
Delegação brasileira ou melhor a vitória do Brasil,
porque ficou constando do Tratado Americano de
Paz que, quando os Estados se comprometerem ao
arbitramento
como
solução
pacífica
das
controvérsias e, mais tarde – o que só será
admissível por hipótese – um Estado recusar-se a
instaurar o tribunal arbitral, o órgão da União
panamericana substituirá o revel na indicação e
nomeação dos árbitros.
Portanto, Sr. Presidente não é mais possível,
no continente americano surgir qualquer disputa
entre Estados que não seja dirimida dentro de prazo
razoável, porque em primeiro lugar a questão será
levada ao conhecimento da Côrte de Justiça
Internacional. Se esta se julgar competente, dirimirá
a controvérsia: se se julgar incompetente, instaurarse-á o Tribunal arbitral.
Eis, portanto, Sr. Presidente, a que altura
chegou a consciência jurídica e o sentido de
compreensão e justiça dos povos continentais. Pela
primeira vez, na história da humanidade as nações
acordaram em um sistema por meio do qual a guerra
está efetivamente proscrita.
Tôdas as controvérsias continentais estão
sujeitas aos preceitos do sistema interamericano de
paz. Êste sistema está elaborado de maneira tal que
as controvérsias serão dirimidas ou pela Côrte de
Justiça Internacional ou pelos Tribunais Arbitrais no
caso de anteriormente, com prioridade não terem
chegado ou não poderem chegar, por elas mesmas,
a um entendimento.
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Começa, Sr. Presidente, êsse Tratado
Continental de Solução Pacífica ao pacto de Bogotá a
afirmar:
"As altas partes contratantes reafirmando
solenemente seus compromissos; criados por
anteriores convênios e deliberações internacionais,
assim como pela Carta das Nações Unidas, convêm
na abstenção de ameaças e uso de fôrça ou qualquer
outro meio violento para solução de suas
controvérsias e adotam as soluções e procedimentos
pacíficos".
A Carta enumera, em seguida, os institutos de
soluções pacíficas: são os Bons ofícios, a Mediação, a
Investigação e a Conciliação, definidos e regulando o
seu funcionamento. E logo no capítulo 4º do Processo
Judicial e no capítulo 5º do Processo de Arbitramento.
Na verdade, Sr. Presidente, é preciso confessar
que existem muitas reservas opostas por várias
delegações ao pacto de Bogotá ou Tratado Americano
de Solução Pacífica das Controvérsias.
A primeira delas, dos Estados Unidos, pela
questão doutrinária a que já me referí: em segundo
lugar, a da República Argentina, que entendia que o
arbitramento e procedimento judicial fôssem
facultativos e não obrigatórios. Em seguida, a da
Bolívia, cuja reserva é a favor da Carta, porque deseja
que os preceitos da mesma possam atingir até os
casos passados, quando todos admitiam que o
Sistema Americano da Paz só poderia regular
situações futuras.
O Equador, com restrições mais ou menos
idênticas às da Argentina e o Peru, cujas reservas têm
mais ou menos o sentido das reservas da Delegação
dos Estados Unidos.
Mas, ainda assim, Sr. Presidente, essas
reservas são de cinco Nações apenas, num
documento que está assinado sem restrição alguma
por 17 Nações continentais.
Foi estabelecido na própria Carta que, em caso
de reserva de uma das Nações, essa reserva é válida
contra tôdas as outras Nações pelo princípio de
reciprocidade.
As Nações americanas reunidas em Bogotá, Sr.
Presidente, têm porém, uma grande esperança de
que essas restrições vão desaparecer pouco a pouco,
como prescreve e como admite o próprio tratado de
maneira que num lapso de tempo muito curto, o

Tratado Inter-Americano de Paz será um documento
integralmente vigente na América.
E essa esperança, Sr. Presidente, reside no
fato de que na América existe uma consciência
coletiva de respeito ao direito como norma
reguladora da vida industrial. Hoje, já há uma
vontade incoercível de todos os povos livres do
mundo, no sentido em que a organização de seus
Estados, em âmbito internacional, seja presidida
pelos mesmos princípios morais e jurídicos que
dominam as relações dos homens e dos cidadãos,
sujeitos a uma mesma soberania.
Em resumo: a Carta da Organização das
Nações Americanas é um documento assinado sem
restrição alguma, ao passo que do Tratado InterAmericano de Paz, constam as reservas dessas
cinco Nações. Mas, todos nós, que acompanhamos
a discussão dêsse Tratado na Assembléia de
Bogotá, e todos aquêles que acompanham também
a evolução do pensamento jurídico nos países
americanos, e – porque não dizê-lo – no âmbito
internacional, todos nós acalentamos, mais do que a
esperança, – a certeza de que essas restrições
serão retiradas do Tratado Inter-Americano de Paz
que há de ser muito brevemente, um documento
digno da civilização e da cultura continental. E nesse
dia, que é um amanhã muito próximo, a Carta da
Organização dos Estados Americanos, assentada no
Tratado de Assistência Recíproca do Rio de Janeiro
e no Sistema Inter-Americano de Paz, há de ser o
momento imperatível de sabedoria, de espírito
jurídico, dos ideais de justiça e das aspirações
democráticas dos povos livres da América.
Há, ainda, Sr. Presidente, o Convênio Básico
Econômico. A relevância dêste Convênio, decorre da
própria enunciação da matéria regida em seus
respectivos capítulos. São, aliás, Sr. Presidente,
princípios gerais: cooperação técnica, cooperação
financeira, inversões privadas, cooperação para o
desenvolvimento industrial e econômico segurança
econômica, garantias sociais, transportes marítimos,
liberdade de trânsito, viagens interamericanas,
ajustes de controvérsias econômicas e coordenação
com outros organismos internacionais.
O Convênio é, de um lado, síntese
das
aspirações
comuns
de
civilização
e
progresso;
de
outro,
uma
primeira
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conciliação entre os interêsses nacionais divergentes,
com finalidade de encontrar justo equilíbrio e harmonia
para a união econômica dos povos americanos.
Óbvio que, nêstes têrmos, o Convênio Básico
poderia ser diploma definitivo. Mas é, sem dúvida
alguma, um grande avanço no sentido de conciliação
dos antagonismos econômicos, por certo os que mais
acirram os melindres das soberanias nacionais.
Quero trazer ao conhecimento do Senado,
alguns tópicos do relatório do Professor Kaffuri que
com tanta competência, representou o Brasil na
Conferência de Bogotá, encarregado dêsse setor, por
certo aquêle onde as conciliações são mais difíceis e
os antagonismos mais intransponíveis.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Vossa
Excelência não representou o Brasil com menos brilho.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Apoiado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Obrigado a VV.
EEx.ª. É bondade dos eminentes colegas.
Diz o professor Kaffuri:
"O Convênio Básico representa inegável
conquista do convênio da cordialidade americana e
seus princípios, vazados nos preceitos da mais pura
democracia, na igualdade, na eqüidade no respeito
mútuo, na capacidade e nos recursos de cada povo e,
sobretudo, no espírito de cooperação para erradicar a
miséria, a doença e o pauperrismo, constituem o marco
de auspiciosa idade para as Américas e para o
americanismo".
As nações americanas, reunidas em. Bogotá,
resolveram recomendar a reunião de uma Conferência
Econômica em Buenos Aires, em setembro dêste ano.
Estou certo Sr. Presidente, que o Brasil há de se
preparar para essa Conferência, com a planificação
das suas aspirações e das suas necessidades e com
delegação capaz e numerosa, porque a Conferência de
setembro, em Buenos Aires, está despertando, como
despertou em Bogotá, grande e altíssimo interêsse.
Não
quero
encerrar
estas
minhas
considerações, Sr. Presidente, sem fazer algumas
referências ao que se costumou chamar de plano
Marshall para a América do Sul.

Diz o professor Kaffuri:
"O ansiado plano Marshall para a América
Latina, embora desfeito nas suas possibilidades
pelas incisivas afirmações contidas no discurso de
Marshall à Conferência, ficou de certa forma em
aberto, porque, em realidade, os latino americanos
dêle não desistiram, alimentando a esperança de
poder transformar o cônclave de Buenos Aires, num
símile da reunião das 16 potências européias, que
preparou as bases do plano Marshall para a Europa.
Oxalá consigam transformar em realidade tão
explicável
desejo
inspirado
pelas
grandes
necessidades da América Latina.
Quanto às repercussões do plano Marshall
sôbre a economia latino-americanas, não foram
elas consideradas de modo direto pelo Convênio
Básico, dado o caráter geral e permanente dos
princípios que êsses Convênio possui. Foram,
entretanto, indiretamente atendidas, sobretudo no
capítulo
referente
à
cooperação
para
o
Desenvolvimento Industrial e Econômico. Nêsse
Capítulo consta, entre outras disposições, que os
Estados Americanos se comprometem a não impor
obstáculos injustificáveis que impeçam a aquisição,
por outro dêles, de equipamentos, materiais e outros
elementos exigidos pelas necessidades econômicas;
e que, se circunstâncias anormais tornarem
necessárias a aplicação de restrições à exportação
de prioridade para a compra e para exportação dos
referidos elementos, que os Estados Americanos
aplicarão essas medidas sôbre uma base justa e
equitativa. Esclarece, ainda, o Convênio Básico, que
ao aplicar tais restrições, os países americanos
tomam em conta, na medida do possível, as quotas
que êles poderiam obter se aquelas restrições não
existissem.
Com tais normas de caráter geral, os
malefícios que porventura possam decorrer corno
efeito do plano Marshall, ficam enquadrados para
terem, dentro dos têrmos de um tratado
internacional, devida e convenientemente atenuados.
Quanto aos efeitos benéficos, já mostramos
como o Convênio Básico, por proposta exatamente
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da Delegação Brasileira, conseguiu ampará-los, ao
estatuir o dever de se fazer participar as indústrias,
atualmente eficientes, existentes nos países
americanos, dos planos coletivos de interêsse para
as Américas. Asseguravam, dêsse modo, as
possibilidades de nossas indústrias participarem no
plano Marshall contribuindo com quotas de sua
produção para suprir as necessidades européias.
Cabe aos nossos industriais interessados,
invocar o artigo 28 do Convênio Básico para
assegurar a possibilidade de coparticipação de suas
indústrias no grande plano da situação da Europa e
do mundo".
Dizia eu, Sr. Presidente, no início do meu
discurso, que à quarta Comissão ficou afeto o estudo
dos assuntos sociais, e o Brasil estava ali
representado pelo Deputado João Henrique.
Êste nobre representante do povo brasileiro,
Sr. Presidente, teve atuação destacada em tão
importante Comissão. Em discurso interessantíssimo
demonstrou – e o fato é muito lisonjeiro para a
cultura brasileira – que tudo quanto se pretendia
constasse do texto da Organização dos Estados
Americanos, no tocante aos assuntos sociais, já era
conquista do Direito Social Brasileiro, e quase tôda
consubstância em preceitos da nossa Constituição.
O trabalho do Deputado João Henrique, Sr.
Presidente, é interessantíssimo. Estabelece a
comparação entre os textos do projeto e os da lei
fundamental brasileira.
Demonstrou que a cada um dos textos, a cada
uma das emendas correspondia dispositivo da nossa
Constituição.
O SR. SALGADO FILHO: – A Constituição,
aliás confirma legislação anterior.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Permita-me V.
Ex.ª acentuar que não disse o contrário.
O SR. SALGADO FILHO: – Estou de acôrdo
com V. Ex.ª; apenas procuro colaborar com o nobre
colega, como sempre o faço.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Faço a
retificação pedida pelo meu querido e eminente
amigo, Senador Salgado Filho; aliás, já retificando
legislação anterior.
Dizia o Deputado João Henrique, por exemplo:

"O trabalho é obrigação social, goza da
proteção especial do Estado e não deve considerarse como gênero de comércio", acrescentando
"estatue a Carta em perfeita consonância do
dispôsto em nossa Constituição, art. 145, parágrafo
único: "a todos é assegurado trabalho que possibilite
existência digna. O trabalho é obrigação social".
No item 2º estabelecia:
"No art. 2º, inciso c da Carta lê-se: "A distinção
entre o trabalho intelectual, o técnico e o manual
não deve originar diferenças no que se relaciona
com as garantias e benefícios que consagre
a legislação do trabalho", salutar princípio
estabelecido na Constituição Brasileira, art. 157,
parágrafo único, assim redigido: "Não se admitirá
distinção entre o trabalho manual ou técnico e o
trabalho intelectual, nem entre os profissionais
respectivos, no que concerne a direitos, garantias e
benefícios".
O item 3º estava assim redigido:
"A igual trabalho deve corresponder igual
remuneração, independentemente de sexo, raça,
credo ou nacionalidade do trabalhador", diz a Carta,
no inciso d do art. 2º, com o mesmo espírito do
art. 157, inciso II, de nossa Lei Magna: "Proibição
de diferença de salário para um mesmo trabalho
por motivo de idade, sexo nacionalidade ou estado
civil".
Sr. Presidente, o delegado brasileiro,
analizando um por um os artigos do Projeto e
das emendas, teve a satisfação – e quiçá orgulho –
de poder proclamar que todos êsses dispositivos,
preceitos e aspirações já estavam integrados
em texto de nossa Carta Magna. Já eram mais
que preceitos de legislação interna; representavam
princípios de ordem constitucional, dispositivos
fundamentais da nossa organização política e
social.
Na última comissão, os interesses brasileiros
foram representados com eficiência e impecável
correção pelo Sr. Ministro Camilo de Oliveira.
Nela ficou afeto o estudo sôbre o reconhecimento
dos governos de fato e a questão das
colônias européias na América. E nas teses
foram incluídas na Agenda da Conferência em virtu-
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de de pedido dirigido à União Panamericana pela
República da Guatemala.
O ponto de vista brasileiro a respeito das
colônias européias na América já estava
consubstanciado numa nota do Ministério das
Relações Exteriores de autoria do eminente
Chanceler Sr. Raul Fernandes, onde ficou
claramente expresso o sentido absolutamente
jurídico em que se colocava nosso País. Demonstrou
o ilustre titular a impossibilidade de ser resolvida,
numa Assembléia de Nações continentais questão
também inerentes às Nações do continente europeu,
alheias à Conferência, mas igualmente partícipes e
signatários da Carta das Nações Unidas. Daí a
impossibilidade da Conferência Panamericana
arvorar-se em juiz ou tribunal para dirimir
controvérsia na ausência de outras partes
interessadas, com agravante de serem elas também
signatárias da Carta das Nações Unidas, à qual
estão igualmente obrigadas as Nações americanas.
Êste ponto de vista, entretanto, não foi
vitorioso. A maioria das Nações americanas
manifestou-se
irredutivelmente
contrária
à
manutenção das colônias européias no Continente
americano e resolveu a convocação de uma
Assembléia na cidade de Havana, com a presença
de delegados das Nações americanas, a fim de
estudar processo que tornasse possível o
desaparecimento completo de colônias européias na
América.
Devo assinalar, Sr. Presidente, que o ponto de
vista brasileiro não é contrário a êste objetivo. A
própria Carta das Nações Unidas prescreve o modo
ou o processo pelo qual devem desaparecer, não só
da América, como de todo o mundo, os territórios
sujeitos à tutela pelo princípio da livre determinação
dos povos.
Quanto ao reconhecimento dos governos de
fato, a Conferência não chegou a resultado
completo.
Submeteu
à
Comissão
Jurídica
Interamericana do Rio de Janeiro e elaboração de
um projeto regulador dessa matéria.
O assunto assume aspecto de certa
relevância, porque o reconhecimento de govêrnos de
fôrça ou originados de golpe de fôrça, de revolução,
tem dado aos povos dos respectivos territórios, a
impressão
de
que
êsse
reconhecimento
importa numa aprovação, ou numa sanção ao
movimento, muitas vêzes feito contra as
próprias aspirações dos respectivos povos, e
também muitas vêzes, ou quase sempre, como

denegação dos princípios democráticos.
A tese, portanto, é interessante, apaixona,
mesmo, os espíritos. Não se pode negar a
existência, na América de Nações que não vivem
perfeitamente sob o regime democrático resultante
da vontade dos povos manifestada Iivremente nas
urnas.
Sr. Presidente, longe de mim afirmar que
êsses documentos são absolutamete perfeitos ou
que não padecem de defeito algum.
O que devemos proclamar o que é mistér
proclamar é que as Nações americanas,
incontestàvelmente, afirmaram, mais uma vez, na
Colômbia, uma conciência, um espírito jurídico, uma
vontade pacifista que é, a demonstração do muito
que avançaram em relação a outros povos
civilizados.
Eis aí, Sr. Presidente, ligeiramente, em
súmula, o que foi a Conferência de Bogotá e o que
são os diplomas que brevemente o Poder Legislativo
vai apreciar.
Fiz parte, Sr. Presidente, da Delegação do
Brasil. E com a franquesa que me caracteriza, posso
afirmar ao Senado que ela cumpriu o seu dever.
Houve, da parte de todos os seus
componentes, desde o seu chefe, ao último
Secretário não obstante a sua pequena composição
e muitas vêzes a falta de publicidade, de que outros
me de trabalhar pelo Brasil e honrar usaram e
abusaram, o propósito firas tradições da nossa
política internacional.
Podemos afirmar, com orgulho, que uma das
poucas coisas que se têm mantido intangíveis no
Brasil é a sua orientação internacional, mantida do
Império à república, como uma constante na defesa
de altas e generosas aspirações, embora vencidas a
princípio, mas vencedoras mais tarde, nas
assembléias internacionais.
Quando Rui Barbosa, em Haia, se bateu pela
igualdade jurídica dos povos e declarou que perante
o direito, não havia distinguir entre nações grandes e
pequenas, foi vencido: hoje, a igualdade jurídica das
nações é preceito pacífico do Direito internacional.
Mais
tarde,
em
Buenos
Aires,
quando
demonstrou que não podia haver neutralidade
entre o direito e o crime, proferindo à
neutralidade
impassível
a
neutralidade
vigilante e judicativa, o Brasil foi vencido.
Entretanto, hoje, ninguém mais nega que o
princípio a neutralidade indiferente é concepção
caduca.
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O Brasil levou para Bogotá, a orientação da
política tradicional do Itamarati – o equilíbrio, o
espírito jurídico, a capacidade de conciliação, a
fôrça moral, a ausência de preconceitos.
Resta prestar uma homenagem ao chanceler
do Brasil, Sr. Raul Fernandes, cujo nome aureolado
de prestígio dispensa maiores elogios, mas a quem
o Brasil deve mais um nobilíssimo serviço.
Sr. Presidente, a Delegação do Brasil foi
digna das tradições do Itamarati e não desonrou o
seu mandato. (Muito bem; muito bem. Palmas
prolongadas. O orador é muito cumprimentado).
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Andrade Ramos.
Ivo d'Aquino.
Pereira Moacyr.
Aloysio de Carvalho.
Durval Cruz.
Hamilton Nogueira.
Alfredo Neves.
Joaquim Pires.
Rodolpho de Miranda.
Filinto Müller.
Ferreira de Souza.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Pereira Pinto.
Magalhães Barata.
Clodomir Cardoso.
Salgado Filho.
Pinto Aleixo.
Ribeiro Gonçalves (19).
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Apolonio Sales.
Walter Franco.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Roberto Glasser (6).
O SR. PRESIDENTE: – Finda a prorrogação
da hora do expediente, passa-se à
ORDEM DO DIA
1ª discussão do Projeto de Lei do Senado, nº
28, de 1947, que regula a transferência para o
Q.O.O. dos oficiais do Q.O Auxi. que satisfizerem o
art. 6º do Decreto-lei nº 3.448, de 23 de julho de
1941, (Incluído em virtude de requerimento do Sr.
Senador Joaquim Pires, aprovado pelo Senado.
Com Pareceres números 249 e 250, das Comissões de Cons-

tituição e Justiça e de Fôrças Armadas,
o
primeiro
considerando
constitucional
a
medida
e
o
segundo
propondo
pedido de informações ao Sr. Ministro da
Aeronáutica).
O SR. BERNADES FILHO: – Sr. Presidente
verifico que a Comissão de Constituição e
Justiça nada opôs ao aspecto constitutional do
projeto
de
Fôrças
Armadas
opinasse
sôbre seu mérito. Nota-se que não quiz
fazê-lo
sem
prèviamente
conhecer
a
respeito
a
opinião
do
Sr.
Ministro
da
Aeronáutica.
É deste teor o final do parecer do relator, Sr.
Senador Severiano Nunes:
"A fim de melhor instruir êsse parecer, solicitei,
em 13 de dezembro do ano passado, ao Sr.
Ministro
da
Aeronáutica,
sua
valiosa
apreciação de meritis do assunto em causa, tão
necessária face à natureza e peculiaridade da
matéria.
Todavia, até o presente, embora reiterado o
pedido nada foi respondido, pelo que sou
de parecer seja o mesmo feito por intermédio da
Mesa".
Ora,
Sr.
Presidente,
é
fora
de
dúvida
que
estamos
diante
de
projeto
sôbre o qual dificilmente nos poderemos
manifestar sem audiência prévia do Ministro da
Aeronáutica.
Lamentável, realmente, é que Sua Excelência
ou o seu Ministério não tenha atendido à solicitação
do Senado, como lhes cumpria, por ser de seu
dever.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quando foi
pedida a informação ao Ministro da Aeronáutica?
O SR. BERNARDES FILHO: – Em 13 de
dezembro de 1947.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Há cinco
meses. E o projeto deve interessar muito à
Aeronáutica.
O SR. BERNARDES FILHO: – Êste, o ponto
para o qual solicito a atenção da Mesa e, sobretudo,
a do plenário.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V . Exª
permite um aparte? (Assentimento do orador).
Quero aproveitar a ocasião para chamar a atenção
do Senado para a falta de consideração dos
Ministérios...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – aos
pedidos de informações.
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O SR. BERNARDES FILHO: – Essa
desconsideração é geral, diária, permanente.
O SR HAMILTON NOGUEIRA: – Trata-se de
obrigação estabelecida na Constituição. É dever dos
Ministros prestarem informações ao Senado.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço permissão
para um aparte. O parecer da Comissão de Fôrças
Armadas diz:
"A fim de melhor instruir êsse parecer, solicitei,
em 13 de dezembro do ano passado, ao Sr. Ministro
da Aeronáutica, sua valiosa apreciação, de meritis,
do assunto em causa tão necessária face à natureza
e peculiaridade da matéria.
O SR. BERNARDES FILHO: – Foi o que li.
O SR FILINTO MÜLLER: – Desejo saber se a
Mesa reiterou o pedido em abril, quando foi emitido o
parecer.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Reiterou-o.
O SR. BERNARDES FILHO: – É exatamente
a questão de ordem que levanto: reiterou a Mesa o
pedido ao Ministro da Aeronáutica? Se não, é fora de
dúvida que o deve fazer, antes que o Plenário
discuta o assunto.
Volvendo à questão da desconsideração dos
Ministérios ao Senado, trato, agora, de caso mais
grave.
A Comissão de Relações Exteriores, há mais
de um ano, solicitou do Itamarati elementos que a
habilitassem ao estudo de um projeto de lei sôbre
organização do comércio exterior do Brasil.
Idêntico pedido dirigiu ao Ministério do
Trabalho. Êste levou 8 meses para atendê-lo mas o
fez remetendo-nos um trabalho exaustivo, que
justificou a demora.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Entretanto,
êsse Ministério, há dois mêses, está para atender a
requerimento de informações que lhe foi dirigido, não
o tendo feito porque os dados, fornecidos pela
repartição competente, se encontram no Gabinete do
Ministro, segundo tenho conhecimento.
O SR. BERNARDES FILHO: – Vejo que
as queixas são gerais. No caso do Ministro
das Relações Exteriores, decorrido um ano e
pouco, reiteramos o pedido e recebemos
a comunicação de que não dera entrada alí.
O
SR.
BERNARDES
FILHO:
–
Fornecemos
o
número
do
protocolo

e a data do registro do pedido e, até hoje,
continuamos sem resposta.
Pediria, por isso, a V. Ex.ª, Sr. Presidente, me
informasse se a Mesa reiterou a solicitação; caso
contrário, seria oportuno fazê-lo, antes do debate do
projeto. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Resolvendo a questão
de ordem levantada pelo Sr. Senador Bernardes
Filho devo informar ao Senado que a Comissão de
Constituição e Justiça, antes de se manifestar sôbre
o projeto, solicitou o parecer da Comissão de Fôrças
Armadas. Esta julgou necessárias informações do
Ministério da Aeronáutica e as pediu em 23 de
dezembro de 1947.
Não tendo o Sr. Ministro da Aeronáutica
atendido ao pedido, a última daquelas Comissões
submeteu a espécie ao plenário, que deliberou
requisitar esclarecimentos àquêle titular. Expedido
ofício em 22 de abril, até esse momento, a Mesa,
não deu entrada no Senado à resposta.
Em virtude da demora, o Senador Joaquim
Pires requereu a vinda do projeto à discussão,
independentemente de parecer. O Senado aprovou o
requerimento e, em conseqüência, o assunto entrou
em Ordem do Dia.
O SR. BERNARDES FILHO (Pela ordem): –
Sr. Presidente, não sei a deliberação que V. Ex.ª vai
tomar com respeito ao projeto. A meu ver, não pode
continuar a discussão, porque a Comissão de Fôrças
Armadas não nos esclareceu sôbre o mérito,
condicionando sua apreciação às informações que
lhe fossem prestadas pelo Ministério da Aeronáutica.
Se, porém o Senado resolver pronunciar-se quanto
ao assunto sem audiência prévia do Ministério da
Aeronáutica, é fora de dúvida que o projeto terá de
voltar à Comissão de Fôrças Armadas, para esta
emitir parecer.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa não
pode retirar o projeto da Ordem do Dia,
porque a inclusão se verificou em conseqüência de
dicisão do Plenário, ao votar requerimento do
Senador Joaquim Pires. Houve portanto, deliberação
do Senado para que a matéria entrasse em
discussão independentemente do parecer da
Comissão de Fôrças Armadas. Se, entretanto, fôr
agora requerida a volta àquela Comissão, o Plenário
resolverá e a Mesa cumprirá sua decisão.
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O SR. BERNARDES FILHO (Pela ordem): –
Nêste caso, Sr. Presidente requeiro seja
ouvida a Comissão de Fôrças Armadas, dando
esta parecer oral. E penso que ninguém
mais
autorizado
para
fazê-lo
que
o
ex-Ministro
da
Aeronáutica,
Senador
Salgado Filho.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª sabe que
o projeto tem um relator, o Senador Severiano
Nunes. Seria uma desconsideração a S. Ex.ª que
não cometerei.
O SR. BERNARDES FILHO: – Quem sabe
se V. Ex.ª, com a experiência adquirida naquela
pasta,
não
poderia
suprir
a
falta
dos
esclarecimentos solicitados?
O SR. PRESIDENTE: – Não posso dar a
palavra a qualquer membro da Comissão de Fôrças
Armadas, sem que a solicite.
O SR. BERNARDES FILHO (Pela ordem): –
Sr. Presidente, nêste caso peço a V. Ex.ª
que, consultado o Senado encaminhe à
Comissão de Finanças o projeto, para que ela
opine
a
respeito,
porque,
ao
que
meconsta, acarreta aumento de despesa.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 63 – 1948
Requeiro que seja ouvida a Comissão de
Finanças, sôbre o projeto de leI do Senado n.º 23,
de 1947.
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1948. –
Bernardes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto vai à
Comissão de Finanças.
2ª discussão do Projeto de Lei do
Senado, n.º 18 de 1948, que acrescenta, um
parágrafo ao artigo 5.º do Decreto-lei n.º 8.818, de
24 de janeiro de 1946, pelo qual a União
Federal doou à Caixa de Assistência dos
Advogados do Distrito Federal, o domínio útil de um
terreno para a construção da Casa do Advogado.
O Sr. Attilio Vivacqua pronuncia discurso que
será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE: – Ninguém mais
desejando usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.

Vai-se proceder à votação.
É aprovado e vai à Comissão de Redação de
Leis o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 18 – 1948
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º Acrescente-se ao artigo 5º do Decretolei nº 8.313, de 24 de janeiro de 1946, o seguinte:
Parágrafo único. A reversão estabelecida
nêste artigo não exclui a possibilidade de ser o
domínio útil do terreno doado e a construção a ser
nêle realizada hipotecados para o efetivo
financiamento da mesma construção, aplicando-se
assim com inteira ressalva dos direitos creditórios do
financiador até seu integral pagamento.
Art. 2º O prazo a que se refere o artigo 5º letra
a, do Decreto-lei acima referido contar-se-á a partir
da vigência desta lei, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão preliminar (art. 135 do Regimento)
do Projeto de Lei do Senado, nº 16, de 1948, que
concede auxílio aos produtores dos Municípios de
Itaperuna e Miracema, no Estado do Rio, e dá outras
providências. (Com Parecer favorável nº 323, da
Comissão de Constituição e Justiça).
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo quem
peça a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Vai-se proceder à votação.
Os Senhores que aprovam o Parecer da
Comissão manifestando-se pela constitucionalidade
do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1948 queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O Projeto vai às Comissões de Agricultura e
de Finanças.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia, e nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.
Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão preliminar (art. 135 do Regimento) do
Projeto de Lei do Senado nº 11, de 1948, que dispõe
sôbre a incorporação do Banco Central de Emissão e
Redesconto do Brasil S. A. e dá outras providências.
(Com Parecer nº 313, da Comissão de Cons-
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tituição e Justiça, considerando inconstitucional a iniciativa). pecial de Cr$ 2.698.732,30, para atender a diversas
Levanta-se a sessão às 16 horas
despesas do exercício de 1947;
Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 1948, que
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça, do
crédito especial de Cr$ 88.800,00, para pagamento a
Nas sessões de hoje e de 7 do corrente:
ex-servidores do extinto Território Federal de Ponta
Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 1948, que Porã.
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Guerra, o crédito especial de Cr$... 3.000.000,00 para
TRECHO DA ATA DA 48ª SESSÃO EM 1 DE
atender a despesas com a lei do serviço militar;
JUNHO DE 1948, QUE SE REPRODUZ, POR TER
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1948, que
SIDO PUBLICADO COM INCORREÇÕES
propõe a modificação dos artigos 303, 304 e 305, § 1º,
letras a, b e c, do Decreto-lei nº 8.527, de 31 de dezembro
O SR. GÓES MONTEIRO (Para explicação
de 1946;
pessoal): – Sr. Presidente, consulto a V. Exª se
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1946, que me permite falar sentado, pois não pretendo
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da tomar a atenção do Senado por mais de dois ou três
Educação e Saúde, um crédito especial de Cr$ 100.000.00 minutos.
como subvenção à Irmandade do Hospital São José, de
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor
São Vicente, no Estado de São Paulo;
Senador Góes Monteiro solicita licença para
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1948, que falar sentado.
autoriza a abertura, pelo Ministério das Relações Exteriores,
Os
Senhores
que
aprovam
o
do crédito especial de Cr$ 13.000,00 para pagamento de requerimento queiram conservar-se como se acham.
contribuição ao Conselho Internacional do Trigo;
(Pausa).
Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 1948 que
Está aprovado.
autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde,
O SR. GÓES MONTEIRO: – Agradeço a
do crédito especial de Cr$ 25.606,40 para pagamento de gentileza do Senado, e peço aos meus colegas que
gratificação de magistério a Francisco Eduardo Acioli desculpem não levantar-me.
Rabelo;
Fui incidentemente citado neste debate em
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1946, que tôrno do lamentável caso da Escola Naval.
dispõe sôbre gratificação de magistério;
Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 1948, que
TRECHO DA ATA DA 49ª SESSÃO, EM 2 DE
autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, JUNHO DE 1948, QUE SE REPRODUZ POR TER
do crédito especial de Cr$ 16.703,20 para atender a
SIDO PUBLICADO COM INCORREÇÕES
pagamento de gratificação de magistério;
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1948,
Comparecem mais os Senhores Senadores:
modificando o Decreto-lei nº 1.514, de 16 de agôsto de
1939, que criou no Ministério da Agricultura cursos de
Attilio Vivacqua.
aperfeiçoamento e de especialização, previstos na Lei nº
Ernesto Dornelles.
284, de 28 de outubro de 1936, e no Decreto lei nº 579, de
Olavo Oliveira.
30 de julho de 1938;
Waldemar Pedrosa.
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1948, que
Pinto Aleixo.
autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça, do crédito esClodomir Cardoso.
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Alfredo Nasser.
Ribeiro Gonçalves.
Adalberto Ribeiro.
Durval Cruz.
Santos Neves.
Ferreira de Souza.
Fernandes Tavora (13).
Deixam de comparecer
Senadores:
Magalhães Barata.
Apolonio Sales.
Walter Franco.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Marcondes Filho.
Roberto Giasser (7).

TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR AUGUSTO MEIRA NA SESSÃO DE
2 DE JUNHO DE 1948.
QUE SE REPRODUZ, POR TER SIDO PUBLICADO
COM INCORREÇÕES
os

O SR. AUGUSTO MEIRA (*): – Sr. Presidente, o
senhores presente projeto deve ser encarado debaixo de dois
pontos de vista – o da inconstitucionalidade e o da
conveniência. Quero tratar da primeira parte, justamente a
que está em debate, conforme V. Exª, acaba de anunciar.
Entendo que o projeto não é inconstitucional.
A Constituição brasileira é expressa, quando
outorga poderes ao Congresso para decretar anistia, e, na
hipótese, trata-se de real anistia, em relação a menores
de 21 anos, que estão sendo processados ou já o foram.

51.ª SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDENTE E PLÍNIO POMPEU, 4.º SECRETÁRIO
Às 14,30
Senadores:

horas

comparecem

Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
José Neiva.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Pedro Ludovico.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Lúcio Corrêa.
Salgado Filho.
Olavo Oliveira.
Rodolpho Miranda.
Camilo Mércio (38).

os

Srs. sessão anterior que, posta em discussão é, sem
debate aprovada.
O Sr. 1º secretário lê o seguinte:

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
38 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º)
procede
à
leitura
da
ata
da

EXPEDIENTE
Telegramas:
Do Presidente da Câmara Municipal
de Aracaju, Sergipe, comunicando haver a
mesma
aprovado
um
requerimento
de
inserção em ata de um voto de pesar pelo
falecimento do Senador Roberto Simonsen. –
Inteirado.
Do Presidente do Conselho Nacional do
Serviço Social da Indústria, manifestando pesar
pelo falecimento do Senador Roberto Simonsen.
– Inteirado.
Ofícios:
Do Presidente da Câmara Municipal
de Pompéia, Estado de São Paulo, transmitindo
teor de requerimentos pela mesma aprovada,
de votos de pesar pelo falecimento dos
Srs. Professor Francisco Antônio de Almeida
Morato e Senador Roberto Simonsen. –
Inteirado.
Do
1º
Secretário
da
Câmara
Municipal
de
Franca,
Estado
de
São
Paulo,
apresentando
condolências
pelo
passamento do Senador Roberto Simonsen. –
Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 336, de 1948
Da
Comissão
de
Relações
Exteriores sôbre a Proposição número 316, de
1947.
Relator: Mathias Olympio.
A
Comissão
de
Relações
Exteriores, em data de 13 de janeiro de
1948, interpôs parecer preliminar à Pro-
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posição 316, de 1947, que autoriza o
Poder Executivo a abrir pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de Cr$
34.000.000,00 para ocorrer às despesas com a
imigração intensiva.
Naquela oportunidade, requereu a audiência
do citado Ministério, a fim de que ao Senado fôssem
prestados os esclarecimentos ali apontados, julgados
indispensáveis ao seu pronunciamento.
Submetido o parecer ao plenário, foi êste
aprovado e, como decorrência, foi feito o expediente
ao Itamarati, em data de 20 de janeiro do corrente
ano, que respondeu ao Senado em 30 do mesmo
mês. Dêsse expediente consta o seguinte:
"13. 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 carrece o Senado Federal".
Como se depreende da parte transcrita, a
informação ficou ainda pendente dos dados mais
tarde remetidos à esta Casa do Congresso pelo
Senhor Presidente do Conselho de Imigração e
Colonização, pelo ofício número 27 de abril último.
Feita a respectiva publicação e juntada no processo
relativo à proposição em estudo esta voltou ao
relator em data de 3 de maio corrente.
Examinados os esclarecimentos constantes
dos mencionados expedientes do Ministério das
Relações Exteriores e do Conselho de Imigração e
Colonização, êste órgão julga que o crédito especial
de Cr$...... 34.000.000,00 poderá ser autorizado, por
ser o mesmo de real conveniência à execução da
política imigratória do Brasil, ressalvados os
aspectos de ordem financeira, que serão
exmainados pela douta Comissão de Finanças.
Para melhor orientação do plenário, sugere
esta Comissão que do "avulso" dos pareceres sôbre
a matéria conste a íntegra do ofício do Conselho de
Imigração e Colonização, datado de 27 de abril de
1948.
Sala das Sessões, em 28 de maio de 1948. –
Alvaro Maia, Presidente. – Mathias Olympio, Relator
– Flávio Guimarães. – Bernardes Filho. – Alfredo
Neves.

PARECER
Nº 337, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição
nº 316, de 1947.
Relator: Santos Neves
Em Mensagem nº 153, de 24 de março de 1947,
dirigiu-se o Exmo Sr. Presidente da República ao
Congresso Nacional, encaminhando projeto de lei no qual
ficaria o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério
das Relações Exteriores, o crédito especial de quarenta
milhões de cruzeiros (Cr$ 40.000.000,00), para ocorrer às
despesas com a imigração intensiva.
Em seu trânsito pela Câmara dos Senhores
Deputados sofreu o projeto, por motivos não esclarecidos
nêste processo, a redução de seis milhões de cruzeiros
(Cr$ 6.000.000,00), além de ligeira alteração em seu texto
original, pela discriminação das despesas, tendo sido
assim aprovado o crédito de trinta e quatro milhões de
cruzeiros (Cr$ 34.000.000,00), objeto da Proposição nº
316, de 1947, ora sob o nosso exame após alcançar
também parecer favorável e unânime da ilustre e douta
Comissão de Relações Exteriores desta Casa:
Quando se considera a extensão infinita do
território pátrio, e se atenta, sobretudo, para os imensos
espaços vazios de sua carta geográfica, e revelação de
nossas profundas insuficiências, recresce de proporções e
atinge aspectos impressionantes que conduzem
naturalmente o nosso pensamento à necessidade
inadiável de maior expansionismo interno, só possível e
realizável, em curto prazo, através uma sadia política de
imigração e colonização intensiva.
O momento é o mais oportuno possível para
pô-la em execução. O velho Continente europeu,
sacudido pelo sofrimento e espantoso da última
guerra, torturado pela fome e perseguido pela
iminência de novos conflitos é um manancial
inesgotável de valiosos destinos humanos, sôfregos
de paz e anciosos por se transferirem para outras
regiões em busca de horizontes mais tranqüilos.
Os deslocados de guerra e refugiados de
tôdas-as
raças
acorrem,
pressurosos,
ao
chamamento do Novo. Mundo, onde pensam
esquecer os gilvazes de seus sofrimentos,
aquecendo as suas renovadas esperanças sob o sol
ardente dos trópicos.

– 97 –
Infelizmente, porém, o Brasil, como sempre
descuidado e imprevidente, tem deixado passar essa
oportunidade preciosa de enriquecer o seu
patrimônio humano, e de povoar as sues
intermináveis distâncias vazias, não se aparelhando,
no devido tempo, para recolher os excedentes das
populações fugitivas de outras plagas.
É desolador constatar-se a pobreza externa do
nosso aparelhamento destinado a receber correntes
imigratórias em massa. Como Hospedaria única, na
Capital
da
República,
temos
a
Ilha
das Flores. Em São Paulo, destino quase que
exclusivo da grande totalidade dos imigrantes, as
espaçosas
instalações
praa
a
Imigração
estavam ocupadas pela Aeronáutica, tendo sido
necessário improvisar, para recolher os poucos que
vieram, um centro de triagem localizando-se em um
Armazém Regulador de Café, existente em Campo
Limpo...
Por outro lado, o Orçamento do ano passado
não previa verba para as despesas com a Imigração,
o dêste ano também não a consigna, e a proposta
orçamentária para o Exercício de 1949 apenas
atribui ao Conselho de Imigração e Colonização,
além de pequena verba destinada ao seu
expediente, a parcela de Cr$ 2.000.000,00 para
"transporte de imigrantes e trabalhadores nacionais".
Mas se nos faltam recursos materiais para o
custeio de tão relevante empreendimento que poderá
se refletir no próprio destino da Nacionalidade,
sobram-nos, em compensação, "orgãos específicos
da técnica imigratória e colonizadora", espalhados e
dispersos por vários Ministérios. Assim, além do
Conselho de Imigração e Colonização (C. I. C.),
possuímos o Departamento do Interior e Justiça, a
Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, no Ministério
da Justiça e Negócios Interiores; temos as
delegacias de estrangeiros nos Estados, e o
Departamento Nacional de Imigração, no Ministério
do Trabalho; contamos com a Divisão de Terras e
Colonização da Agricultura, e com a Divisão de
Pasasportes e Repartições Consulares do Ministério
das Relações Exteriores, e ainda, criada
recentemente nêste Ministério, a Divisão de
Coordenação com o Conselho de Imigração e
Colonização (C. I. C.). Estamos, evidentemente, bem
servidos de órgãos especializados na matéria.
Apenas precisamos de Imigração e Colonização.

E isso, apesar de solene advertência contida
em nossa Carta Magna que assim prescreveu em
seu art. 162:
"A seleção, entrada, distribuição e fixação de
imigrantes ficarão sugeitas, na forma da lei, às
exigências do interêsse nacional".
Já é tempo, portanto, de enveredar o País de
maneira prática e sem fantasias romanescas, pelos
caminhos seguros de uma sólida e persistente
política de fomento à imigração. Êsse parece ser o
objetivo inicial da presente proposição. Porque, ao
que estamos informados, assinou o Govêrno Federal
em Londres, a 1º de abril de 1947, um Acôrdo
experimental para pessoas deslocadas de guerra,
habitualmente chamadas Displaced Persons. Tal
convênio
foi
firmado
com
o
Comité
Intergovernamental de Refugiados, hoje incorporado
à O. I. R. (Organização Internacional de Refugiados).
Mas conforme esclarece Luiz Amaral, em
notável obra, "na importante questão migratória; não
cumpre considerar só nem principalmente as
quantidades. País agrícola, o assunto nos interessa
do ponto de vista da agricultura. País rotineiro, cujos
processos consistem, na maior extensão nacional,
em repetir eternamente os gestos dos que nô-los
ensinaram sem haver aprendido, quando importados
um imigrante não devemos considerar apenas que
trazemos dois braços para a lavoura; trazemos
também, um mestre de gestos, isto é, um agricultor
que, pôsto ao lado do incola mimetista, lhe dê, a
imitar, métodos e processos reacionais de
agricultura. Se o íncola tem o hábito de repetir, se
tem a volúpia do mimetismo, repetirá os hábitos
novos e as novas práticas a êle trazidas pelos
agricultores de países mais adiantados". Por isso,
em boa hora, dirigiu o Ministério das Relações
Exteriores as suas vistas para a Holanda onde
encontrou,
por
intermédio
do
Sticchtina
Lundvernuizina Nederland ou Fundação para
imigração da Holanda, grandes contigentes que
podem e precisam deixar o país devido à ruína do
seu império colonial, superveniente à guerra, e ao
excedente demográfico decorrente das dificuldades
de manutenção e abastecimento das populações e
dos rebanhos. Trata-se de imigração das mais
dignas de preferência dos dirigentes brasileiros, que
exige muito, pelas suas características, mas que
promete, também, pelas suas qualidades.
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Devemos recebê-la de braços abertos, sem
preconceitos raciais, nem receios de predomínios
competidores, atraindo-a ao nosso convívio e
orientando-a para o melting-pot prodigioso do
cadinho seletivo das espécies, onde se retemperam
as energias do futuro homem brasileiro com o
pensamento voltado para aquêle conceito luminoso
de Cornejo segundo o qual: "as nações não
nascem, mas se formam caldeando sempre
diferentes elementos etnicos, e por conseguinte, não
é a raça que constitui a nação, mas a própria nação
que forma a raça".
Por tôdas essas razões, e mais ainda em face
dos esclarecimentos contidos nos "Relatórios
Sucintos das Atividades Administrativas durante o
Exercício de 1947", onde se lê, à página 527:
"Encontra-se êsse pedido de crédito de (Cr$
34.000.000,00) presentemente no Senado da
República e deverá êle atender aos adiantamentos
já feitos pelo Ministério da Fazenda que montam a
Cr$ 7.970.464,00 e a soma de Cr$ 14.905.540,00,
que o Govêrno Federal se obrigou a pagar à O.I.R.
no curso das negociações para conclusão do novo
acôrdo, para a vinda de outra partida de imigrantes
participação do Brasil naquele órgão e início de
colonização em grande escala com imigrantes
deslocados de guerra".
Somos de parecer que seja concedido o
crédito referido, e aprovada a presente Proposição
nº 316, de 1947, tal como veio e está redigida pela
Câmara dos Senhores Deputados.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1948.
– Ivo d'Aquino, Presidente. Santos Neves, Relator. –
Vespasiano Martins. – Salgado Filho. – Mathias
Olympio. – José Américo. – Durval Cruz. – Victorino
Freire.
PROJETO
Nº 338, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto n°
11, de 1947.
Relator: José Américo.
Converteu esta Comissão em diligência o
Projeto nº 11, de 1947, para ouvir o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem sôbre sua
conveniência.
Trata-se
da
inclusão
das
rodovias
Rio-Vitória
e
Vitória-Feira
de
Santana
e,
outrossim,
da
Rodovia
Vitória-Belo
Horizonte,
trêcho
do
tronco
Cen-

tro-Oeste, respectivamente, no plano rodoviário
nacional e no programa de construções
e
melhoramentos
de
primeira
urgência
daquêle
Departamento,
bem
como
dos
recursos que deveriam ser aplicados nêsses
serviços.
A informação é favorável ao artigo 1º do
projeto, isto é, a incorporação das estradas
indicadas no plano rodoviário nacional. Quanto,
porém, ao art. 2º que manda incluir a Vitória-Belo
Horizonte no programa de primeira urgência,
admite-o, mas com a restrição de que essa obra
só poderá ser iniciada, para não prejudicar as que
se acham em andamento, quando houver
recursos disponíveis. E assim explicar a condição
sugerida.
O art. 2º manda incluir no programa de
primeira urgência a rodovia Vitória-Belo Horizonte.
Como tive oportunidade de informar em uma reunião
da Comissão de Obras Públicas do Senado Federal,
para a qual tive a honra de ser convocado, reputo a
ligação Vitória-Belo Horizonte de grande interêsse
para a Nação e assim sendo, não posso ser
contrário à sua inclusão no referido programa de
primeira urgência. Apenas parece-me oportuno que
haja um dispositivo restritivo sôbre o início das obras
por conta do Fundo Rodoviário Nacional. O atual
programa de primeira urgência, para ser executadas
em cinco anos, monta a um total de Cr$
2.500.000.000,00. A receita do D. N. E. R., para
realizar as referidas obras nos cinco anos, estimada
em uma média de Cr$ 300.000,00 por ano, atingirá,
o total de Cr$ 1.500.000.000,00. havendo, por
conseguinte, um "deficit" de Cr$ 1.000.000.000,00.
Incluir novas obrigações sem prover os recursos
necessários será agravar uma situação deficitária.
É pensamento dêste Departamento cobris o
"deficit" por meio de operações de crédito, mas já
passaram dois anos e ainda não foi possível
realizar
empréstimo,
razão
pela
qual
a
execução do programa de primeira urgência está
atrazada.
Em face das razões acima expostas, penso
que o referido art. 2º poderá ser aceito, desde que
se acrescente um art. 3º ou parágrafo único com a
seguinte redação:
"O início das obras de construção da rodovia
de que trata o artigo anterior se fará quando houver
recursos suficientes, sem prejuízo do programa
de primeira urgência, a que se refere o art. 67
do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de
1945".
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Ficará assim, prejudicada o art. 3º que determina o
quantum a aplicar nas construções.
Parecem de todo o ponto procedentes as razões
apresentadas e podem ser consubstanciadas nas
seguintes emendas:
EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao art. 2º: "ficando o início da
construção dependente dos recursos de que puder dispôr o
Departamento, sem prejuízo do programa constante do art.
67 do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945.
EMENDA Nº 2
Suprima-se o art. 3º.
Nestas condições, poderá ser aprovado o projeto.
Sala das Comissões, em 1 de junho de 1948. – Ivo
d'Aquino, Prseidente. – José Américo, Relator. – Alfredo
Neves. – Apolonio Sales. – Mathias Olympio. – Santos
Neves. – Vespasiano Martins. – Andrade Ramos.
PARECER
Nº 339, de 1948
Da Comissão de Relações Exteriores sôbre o
Projeto de Lei ela Câmara n° 60, de 1948.
Relator: Flávio Guimarães.
A Comissão de Relações Exteriores, tendo deferido
o requerimento do Senador Mathias Olympio no sentido de
ser ouvida previamente a Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre a constitucionalidade do Projeto de lei nº 60,
da Câmara dos Deputados, é de parecer que encaminha à
referida Comissão, como faculta Regimento, por tratar-se
de proposição sôbre a qual não foi chamada a opinar a
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1948. –
Alvaro Maia, Presidente. – Flavio Guimarães. – Bernardes
Filho. – Mathias Olympio. – Pinto Aleixo.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda à leitura do
expediente.
Foi lido, no expediente da sessão de ontem, o
Projeto nº 85 da Câmara dos Deputados, que estende aos
civis integrantes da Comissão Brasileira Demarcadora de
Limites as vantagens do art. 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Ocorre, entretanto, o seguinte:
Apresentado,
no
Senado,
projeto
de lei concernente à matéria, foi o mes-

mo aprovado e remetido à Câmara dos Deputados,
onde
lhe
ofereceram
emenda
substitutiva,
igualmente aprovada.
O ofício da Câmara dos Deputados não
esclarece perfeitamente o caso, verificando-se,
porém, pelos anexos tratar-se, realmente, de
emenda substitutiva a projeto desta Casa, sôbre a
qual o Senado terá de opinar, aceitando-a ou
rejeitando-a.
Assim,
não
poderá
evidentemente,
ficar sôbre a mesa para receber emendas;
tem de ser remetido diretamente à Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
para
esta
opinar sôbre o substitutivo daquela Casa do
Congresso.
Tem a palavra o Sr. Senador Ivo d'Aquino,
primeiro orador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente,
há cérea de duas semanas, a cadeia dos "Diários
Associados" publicou, em vários jornais, uma
reportagem sôbre o município de Xapecó, em Santa
Catarina. Dois repórteres lá estiveram entraram
em contato com diversas pessoas e trouxeram
a público descrição de tal modo exagerada
dos costumes, vida, hábitos e comportamento
da população local que o Prefeito dirigiu a
Vossa Ex.ª, Sr. Presidente, um telegrama – devo
dizer
–
justamente
indignado,
rebatendo
as afirmações contidas na reportagem a que me
refiro.
Realmente, lendo-se o que escreveram os
jornalistas, tem-se a impressão de que a população
de Xapecó é composta de gente sem lei nem grei;
que ali predominam a fôrça e o revólver; que
autoridades não existem; e que não há a menor
coerção, a menor disciplina de ordem política e
social.
Lerei em primeiro lugar, o telegrama:
"Li nos jornais "Diário de Notícias", de Pôrto
Alegre, e "Diário de São Paulo", respectivamente
dos dias 25 e 27, artigo depreciativo do município
de Xapecó, querendo fazer crer que aqui
campeia
impunemente
o
contrabando
de
madeiras destinadas à república Argentina, e
dando a impressão de que Xapecó é terra de
"gangsters" e um município destituído de
tradições históricas, terra de ninguém e só
tendo presente e futuro. Enviados especiais dos
"Diários Associados", os Srs. Jorge Ferreira e
Nicolau Leite aqui estiveram e, segundo
declararam, ouviram a João Cury, subdelegado

– 100 –
do Instituto do Pinho, com sede nesta Cidade, o
qual, segundo o mesmo artigo, prestou informações
que serviram de base à ataques contra o Município.
Como V. Ex.ª bem conhece, Xapecó é habitado por
uma próspera população ordeira, trabalhadora e
honesta e que sómente tem suas vistas voltadas
para o engrandecimento dêste pedaço querido da
nossa pátria. O Govêrno do Estado vem olhando
com todo o interêsse a população laboriosa que aqui
vive, cuja cultura e patriotismo não podem ser
menosprezados por aquêles que desconhecem a
realidade da vida xapecoense.
O SR. LUCIO CORRÊA: – Cultura, aliás, bem
acentuada em todos os setores de atividade do
município.
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente como
diz V. Ex.ª.
(Lendo):
”O Município possui hospitais clubes,
sociedades recreativas, cinco advogados, seis
médicos, engenheiros, e diversas emprêsas
colonizadoras".
"Faço-o presente, para que seja levado ao
conhecimento do Senado, veemente protesto do
Município de Xapecó pelas assertivas infundadas
jogadas contra o mesmo por pessoas que julgo
desconhecedoras da verdadeira realidade da vida
de Xapecó, que só vem labutando em pról da
grandeza, harmonia bem estar e progresso do
querido município.
Respeitosas saudações. – Vicente Cunha,
Prefeito".
Sr. Presidente, vou dar ao Senado
esclarecimento sôbre o Município de Xapecó.
Antigamente, seu território fazia parte do Município
de Palmas, no Paraná. Derimida a questão de
limites entre o Paraná e Santa Catarina, parta dêsse
antigo município paranaense passou para Santa
Catarina, com a denominação, posterior, de
Xapecó, cujo superfícié é de 13 mil quilômetros
quadrados.
Quando foi constituído o Território de Iguaçu,
o município de Xapecó, com uma parte do Paraná,
passou a constituir a zona em aprêço. Após a
Constituição de 1946, que estabeleceu a extinção
de alguns territórios, ficou assentado que as porções
que os integravam voltariam aos Estados de

origem. Assim, o município de Xapecó, passou a fazer
parte novamente da comunhão catarinense.
Com uma população de mais de 50 mil
habitantes, o município possui mais de 10 mil eleitores;
e conforme diz o prefeito, Sr. Vicente Cunha, no seu
telegrama, tem organização política e administrativa à
altura das finalidades a que se destina.
Devo, ainda, acrescentar que, nêsse município,
existe a indústria extrativa da madeira, da herva-mate,
bem como intensa cultura de fumo e cereais, além da
produção da banha, resultante de criação de suínos.
Xapecó possui vários moinhos beneficiadores
de farinha e frigoríficos de produção de banha. Ao
mesmo tempo é sede de comarca, hoje em grande
prosperidade, pois, sua população, na quase
totalidade, se dedica aos mistéres da indústria
extrativa e da agricultura.
O município de Xapecó, é, como outras regiões
de Santa Catarina, um espelho do que pode realizar a
pequena propriedade. Suas terras, que antigamente
foram concedidas a várias emprêsas colonizadoras,
estão hoje, em conseqüência da divisão em lotes, em
grande parte habitadas por colonos de descendência
alemã e italiana, além do elemento nacional.
Durante muito tempo a população do município
foi quase exclusivamente formada por elementos
provenientes das antigas colônias do Rio Grande do
Sul, muitos dos quais representativos do progresso do
sul brasileiro. À margem do Rio Uruguai, possui vilas
encantadoras, povoados por descendentes de
alemães. Conta com hospitais, sociedades, clubes,
grupos escolares. Tôda a população de Xapecó se
dedica a mistéres laboriosos que fazem, cada vez
mais, a grandeza daquêle município.
Além disso, como alguns municípios co-vizinhos
do Rio Garnde do Sul, possui Xapecó fontes de água
sulfurosa e ali estão instaladas várias estações de
cura, sempre procuradas pelas populações do Sul. E,
portanto, um dos municípios mais promissores de
Santa Catarina.
É bem verdade, Sr. Presidente, que há,
muitos anos – faz mais de vinte e cinco – a região
do oeste catarinense era uma zona em formação
social e política: para lá afluiam populações
adventícias e, como é natural, em rincões
tão afastados, a disciplina social não podia ser
mantida da mesma forma por que o é nas cidades
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do litoral, de tradições mais antigas e com
organizações fundadas em elementos mais
garantidores da ordem.
Mas Sr. Presidente, como é natural, tudo
progride; e assim, quer Xapecó, quer os outros
municípios do oeste catarinense, com a abertura de
estradas de rodagem, com a assistência
proporcionada às populações com a instalação de
comarcas e permanência das autoridades federais,
estaduais e municipais, dentro em pouco foram
organizando-se em aglomerações que passaram a
ter vida social normal.
A reportagem dos "Diários Associados" referese ao contrabando de madeiras naquêle município,
que é situado na fronteira com a Argentina. É bem
possível, Sr. Presidente, que o contrabando se faça;
creio mesmo que seja exata a afirmação.
Como todo o Senado não ignora não apenas
na fronteira do Estado de Santa Catarina, como na
do Rio Grande do Sul e em certas regiões limítrofes
da República Argentina e do Uruguai, nem sempre é
fácil reprimir o contrabando. Tanto no nosso País,
como nos vizinhos, apesar da vigilância exercida, o
contrabando sempre constituiu indústria ilegal,
preocupação permanente e até muitas vêzes
profissão para muitas pessoas. É evidente,
entretanto, não caber, nem ao município, nem à sua
população culpa das irregularidade que ali se
possam verificar, e que são atividades criminosas de
grupos restritos.
Acredito,
Sr.
Presidente,
que
os
representantes dos "Diários Associados", homens de
cidade, ficaram impressionados com o meio em que
de súbito, se encontraram. A gente do sul,
sobretudo, naquela região, tem linguagem litoresca,
um tanto exagerada na sua terminologia e até nas
suas comparações. Há mesmo; à primeira vista, no
porte dos homens, na indumentária, nos gestos e
hábitos de vida, alguma coisa que faz pensar em
serem pessoas que se alheiam da disciplina social,
ou com ela vivem em choque permanente. Mas tudo
isso não passa de ilusão, Srs. Senadores.
Quer na campanha rio-grandense, quer nas
zonas correspondentes do Estado de Santa
Catarina, não existe gente de coração mais aberto
nem tão disposta a socorrer aquêles que necessitam
de auxílio mútuo.
Tradicional
é
a
hospitalidade
nas
zonas
do
interior
quer
de
Santa
Ca-

tarina quer do Paraná ou do Rio Grande do Sul.
Assim, a primeira impressão que receberam
os repórteres dos "Diário Associados" pareceu-lhe
verdadeira. Cederam à tentação do pitoresco e, sem
maiores averiguações, lhe deram colorido, por amor,
à
sensação,
sempre
grata
aos
leitores
desprevenidos.
Fui Deputado estadual por Xapecó, em 1921;
exerci minha atividade política durante muitos anos
na zona oeste catarinense; conheço, não só êsse
município como todos os do oeste do meu Estado,
quase estrada por estrada, tendo durante vário
anos viajado por êles quer de automóvel quer
a cavalo sem preocupações e sem cautelas
especiais.
Em tôdas as casas, à beira das estradas,
ou nas povoações, sempre encontrei pouso amigo
e acolhedor, sem indagarem quem eu era. Era
o
viajante
que
desejava
descansar,
ou
sestear, e isso bastava para ser hospitaleiramente
recebido.
Trata-se, pois de população laboriosa, de
tradicional espírito de hospitalidade e que, na sua
maioria, acata e atende às autoridades.
Não devemos comparar a vida do interior,
livre, aberta, de permanente luta contra a natureza,
no áspero labor de todos os dias, com a vida dos
homens de cidade.
Para concluir, Sr. Presidente, posso assegurar
ao Senado que, apesar do que foi dito naquela
reportagem, há mais segurança, mais tranquilidade
em andar pelas estradas de Xapecó, mesmo as mais
êrmas e a deshoras, do que transitar, a certas horas
da noite, em determinados bairros elegantes do Rio
de Janeiro, onde, a cada passo, estamos ameaçados
de ser assaltados.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Devemos, Sr.
Presidente, apreciar os fatos, sem deturpação nas
suas justas medidas e considerar os homens de
acôrdo com o seu ambiente, seu labor, sua
educação, e não acreditar nos exageros, que podem
ter o encanto do sensacional, mas deturpam a
realidade. (Muito bem; muito bem; Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a lavra o Sr.
Senador Hamiltom Nogueira, segundo orador
inscrito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. Presidente,
há vários dias empreendi minha excursão periódica pe-
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las zonas suburbanas e rural desta Cidade, em
companhia de Vereador Breno da Silveira, jornalista
Alberto Araújo e alguns amigos para ouvir a
população dessas regiões distantes da zona urbana,
essa população desprotegida, que vive apenas com
aquilo que Deus doou, quando criou o mundo,
porque os homens de Govêrno, sem exceção – dos
govêrnos passados e dêste Govêrno – isto é,
aquêles que administram esta Cidade, não têm
dispensado a menor atenção a essa pobre gente
desprotegida.
Periòdicamente, de 15 em 15, de 30 em 30
dias, passo um dia inteiro, percorrendo essas zonas,
conversando, fazendo memoriais, apêlos, alguns dos
quais repetidos aqui, têm sido atendidos,
principalmente pela União. Infelizmente, porém o
Governador desta Cidade não ouve os nossos
apêlos e, não só os meus, como os da Imprensa
carioca. Ainda ontem, o "Correio da Manhã", em
editorial sôbre obras abandonadas no bairro do
Jacaré, afirma que a Associação de Melhoramentos
dêsse bairro, procurou várias vêzes o Sr. Prefeito e
não foi atendida.
Publica a "Correio da Manhã":
"A Diretoria e Associados reunem-se em
Assembléia às quartas-feiras, discutindo os
problemas do bairro e renovando os planos para a
batalha do viaduto. Três vezes a Associação
procurou um entendimento direto com o Prefeito
Mendes de Morais, três vezes lhe foram marcadas
audiências, três vezes deixou de ser recebida pelo
Governador da cidade, após a paralização
inesperada das obras do viaduto, os habitantes do
bairro do Jacaré confiam não seja uma paralização
definitiva".
Termina o editorial fazendo um apêlo ao Sr.
Prefeito para que visite os pontos distantes da
Cidade, e conclui, assim:
"Faria bem à admiinstração municipal se o
General Angelo Mendes de Morais, um dia dêstes, a
título de passeio, e curiosidade, visitasse o bairro de
Jacaré, de preferência pela manhã, à hora em que a
sua população se dirige para o trabalho ou à tarde, à
hora de deixar as fábricas, ou de regressar para
casa, os que trabalham no centro da Cidade.

Veria com os próprios olhos a situação
angustiosa dêsses numerosos municípios que se
associaram para sobreviver num subúrbio distante e
isolado – e, vendo, talvez compreendessem a falta
que faz ali um viaduto, sendo êste uma pista de
rolamento e também caminho de libertação..."
Êsses apelos fazemos também ao em Sr.
Prefeito, para que visite as zonas que tornamos a
percorrer e ficam tão perto, como sejam a Barra da
Tijuca, Jacarepaguá Município, Ilha e Pedra da
Guaratiba, Cosmos. Sua Ex.ª verá que essas
cidades se mantém em estado primário de civilização
e higiene. Não há água, não há esgôto nem fossas,
mesmo nos estabelecimentos municipais.
Visitamos uma escola suburbana. Visitar uma
é visitar quase tôdas. Algumas estão caindo. Trouxe
fotografia de uma, ameaçada de desmoronamento,
na estrada de Vargem Grande; ontem, o Vereador
Breno da Silveira recebeu este telegrama:
"Escola Pública da Pedra de Guaratiba
desabou hoje e não haverá aula porque o prédio está
completamente
arruinado.
Guilhermina
do
Nascimento".
Por felicidade – se isto é felicidade – o
desmoronamento ocorreu à noite. Se houvesse sido
durante o dia teriamos assistido a uma das mais
tristes catástrofes da cidade. E a advertência foi feita
aqui. Digo mais, Sr. Presidente: há setenta escolas
primárias cujos prédios foram condenados pela
engenharia da Prefeitura e até agora nenhuma
providência foi tomada.
No que diz respeito à segurança, disse muito
bem o nobre Senador Ivo d'Aquino, que as cidades
do interior do Brasil oferecem maior segurança do
que esta Maravilhosa Cidade. A Barra da Tijuca,
lugar procurado aos domingos e sábados para
festejos, onde se reunem milhares de pessoas, não
tem um pôsto policial: nem um soldado atende a tôda
aquela zona completamente abandonada.
Na Pedra de Guaratiba, local preferido para
divertimentos e onde se reunem, aos sábados e
domingos, centenas de operários, vimos – se
se pode chamar assim – um pôsto policial.
Visitâmo-lo e verificamos que está em ruínas. O
xadrés, naquêle dia, nem porta tinha porque esta ha-

– 103 –
via caído. Os soldados dormiam no relento com
medo de que o prédio ruisse. Observava-se que
havia insegurança até para os que, porventura,
pretendessem manter a segurança.
Certa feita, declarei que no Distrito Federal, à
noite, era preferível andar no meio da rua, a fim de
evitar pancadas na cabeça nas esquinas; é de fato
mais prudente enfrentar um automóvel a caminhar
na Esplanada do Castelo, Praça Mauá, Avenida Rio
Branco e mesmo nas proximidades da Galeria
Cruzeiro, onde se verificam freqüentemente assaltos
até durante o dia.
Esta a situação da nossa cidade.
O que desejo, porém, é que o Senhor Prefeito
visite as zonas afastadas, atentando para as escolas
públicas
ali
em
funcionamento.
Êsses
estabelecimentos não podem permanecer como se
acham. A Escola que caiu ainda não é das piores. S.
Ex.ª precisa vêr o estado em que se encontram e
ordenar seu fechamento, pois a vida das crianças
não pode continuar ameaçada.
Visitamos uma escola que, por incrível que
pareça, há seis meses, apesar de freqüência pelos
alunos, não possui instalações sanitárias, não tem
água, nem luz elétrica. Em tôrno existe um pântano e
um depósito de lixo cheio de moscas.
Convém acentuar que Campo Grande é zona
de malária e, nêsse ambiente, encontramos jovens
professôras que estudaram tôda a técnica sanitária
referente às escolas.
Mas, Sr. Presidente, os problemas são vários.
Em cada zona por que passavamos iamos
recebendo memoriais, um dêles dirigido ao Senado,
o qual deixarei para o fim do meu discurso.
Campo
Grande
faz
uma
série
de
reivindicações, algumas da alçada municipal
encaminhadas ao Prefeito e à Câmara desta cidade;
outras da alçada Federal, pelo menos em parte,
como o abastecimento d'água de tôda a zona, o
viaduto da Estrada de Ferro fundamental para um
dos pontos de maior movimento, etc.
Temos também à ilha de Guaratiba. Aproveito
a oportunidade para esclarecer que a "ilha"
não é uma ilha e, sim uma localidade onde morava
o Sr. William. Com o correr dos anos o nome
foi sofrendo corrupções e transformou-se em
"ilha". A "ilha" de Guaratiba, pois, está situada em

pleno continente, embora sua denominação faça
supôr que se trata, realmente, de uma ilha.
A população de Guaratiba apela para que a
energia elétrica – que vai até o campo de provas da
Marambaia – se estenda à localidade, aliás riquíssima,
onde os lavradores não progridem porque não possuem
energia, para movimentar as pequenas máquinas de
que necessitam em seus sítios e fazendas.
Indo mais adiante chegamos à Pedra de
Guaratiba, onde encontramos tôda a população à
nossa espera para nos entregar o memorial dirigido
ao Senado. Não vou ler êsse documento porque é
longo, mas resumí-lo, apenas.
O SR ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Ouço, com tôda
atenção, as observações que o ilustre colega está
Expendendo sôbre as escolas públicas. É possível
que
muitas
dessas
considerações
sejam
procedentes e justas. Peço a V. Ex.ª no entanto,
atentar para o fato de que o problema da instrução
primária no Distrito Federal é de tal amplitude que,
muitas vêzes, a autoridade à testa dêsse serviço –
no caso o Dr. Clovis Monteiro – embora se
esforçando
e
se
dedicando
a
remover
inconvenientes, efetuar reparações e expedir
instruções, talvez não possa atender a tudo no
limitado tempo em que se encontra na
administração. Acredito que dentro em breve poderei
expôr ao Senado, e principalmente a V. Ex.ª, que
merece todo o apreço, uma série de melhoramentos
e construções que êsse grande educador tem
conseguido levar a efeito.
Julgo entretanto, úteis as observações de V.
Ex.ª, que só podem proporcionar melhoria à
instrução e às escolas, devo dizer que diversas
tarefas já estão sendo Executadas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª e quero acrescentar que conheço a
obra que o digno e ilustre Secretário de Educação
está realizando no Distrito Federal, considerando em
primeiro lugar as escolas rurais. No entanto, êsse
empreendimento não implica que não se procure
evitar desastres de grande alcance. Se V. Ex.ª
fizer como eu, ou aceitar meu convite, que faço com
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grande prazer ao companheiro que muito se
interessa por esta terra...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Obrigado a
V.Ex.ª
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ... verificará
a situação de verdadeira calamidade em que vive
tôda essa zona.
Porque, na verdade, não é, apenas, a iniciativa
de uma obra; é o abandono porque até agora o
Prefeito ainda não conhece o âmago da zona rural.
Há gente, nessa parte da cidade, que trabalha para
esta mesma cidade; há uma população que sofre,
que passa fome, pessoas que vivem em
aglomerados, como bichos, gente que não tem
automóvel, que pouco dorme e que quase não tem o
que comer. E essa população ainda é, graças a
Deus, uma população alegre!
Nunca desconheço, Sr. Presidente, as obras feitas.
O que eu quero é que sejam realizadas, pois nos cabe a
obrigação de procurar e atender a tôdas essas
necessidades. Não é só a população que deve trazer-nos
as suas necessidades. Como representante do povo, nós
é que temos de ver, no Iocal, o que ela precisa.
A minha política é esta: verificar tais
necessidades e trazê-las ao conhecimento do Senado.
Tenho certeza de que a Casa está de acôrdo
comigo e V. Ex.ª, Senhor Senador Andrade Ramos,
nêsse sentido também há de estar.
Minha política não tem caráter personalista. Não
interessam as pessoas, mas os problemas. Para isso
estou, ou melhor, estamos aqui, e o Senado –devemos
dizer – no interêsse ao bem público, sempre procurou
resolver os probelmas com grande presteza.
Os projetos, nesta Casa, quando se trata do
bem público são ràpidamente resolvidos. É bem
verdade que demorou, um pouco, o dos gafanhotos,
defendido pelo meu nobre colega, Senador Salgado
Filho, S. Ex.ª foi perseverante. E êle foi resolvido, ou
os gafanhotos fugiram.
O SR. SALGADO FILHO: – O Senado
cumpriu com o seu dever. Mas infelizmente a
Câmara dos Deputados ainda não decidiu o asunto.
Embora seja grande meu respeito pelos Senhores
Deputados, tenho a lamentar que SS. Ex.ªs não
tenham o mesmo interêsse que eu pela questão.
Felizmente, a situação agora é boa; o clima tem
afugentado os gafanhotos. Mas sei que voltarão.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Minha
premissa está certa, em parte?
O SR. SALGADO FILHO: – Pois não.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr.
Presidente o drama tremendo daquela zona,
focalizado nêste memorial, é o drama dos
lavradores, dos pequenos lavradores de terras
pertencentes à União, mas dominadas pelos
"grileiros". Não posso afirmar que assim seja, mas é
o que êles dizem, e estou na obrigação de receber e
ler êsse memorial, encaminhando, depois um
requerimento ao Ministério da Fazenda, para ver
se essas terras são, ou não, do patrimônio da
União.
Começa assim o memorial:
"Confiante no alto grau de patriotismo, no
elevado espírito de justiça e nos nobres sentimentos
humanitários de ilustres brasileiros que sois, a
Colônia de Pescadores Z-8, da Pedra de Guaratiba,
solidária com a população desta localidade, vem
solicitar providências para que sejam solucionadas
as condições irregulares e confusas em que se
encontram as terras locais como medida de
amparo e defesa de suas humildes e numerosas
famílias cheias de filhos menores, atualmente
ameaçadas de um despejo ilegal, injusto e
desumano.
Vinte mil pessoas, aproximadamente, em sua
maioria pequenos lavradores e pescadores, classes
reconhecidamente pobres e de instrução quase
nulas, sitiantes de pequenas propriedades há muitos
anos, vivem atualmente sob a mais terrível e
desumana opressão, sem o direito de dispor de
seus bens, tal como desejam, privados da
liberdade de cultivar suas terras, forçados
ao pagamento de arrendamentos indevidos,
intimados constantemente à cessão de pedaços
de suas propriedades, sem qualquer recurso
de lei, ameaçados por uma ação de despejo coletivo
que, de há muito, lhes move um dos falsos
proprietários de terras nesta zona, o cidadão
norueguês que responde pelo nome de Eivind
Reinert, cuja atuação criminosa neste recanto do
Distrito Federal atingiu às raias de calamidade
pública".
O
fato
triste,
porém,
é
que
dezenas de lavradores estão ali localizados há
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vários anos, trabalhando, produzindo, vivendo
miseràvelmente num meio infestado por endemias
graves, como a malária e a ancilostomose, que ainda
grassam nesta cidade.
Pois bem; trago a certidão de ação de despejo
coletivo contra 62 pequenos lavradores, despojados
de terras que dizem pertencer à União.
Sr. Presidente, interessa-nos esclarecer de
vez a questão das terras do Distrito Federal. Se,
realmente, o autor da ação é delas dono, tinha o
direito de despejá-los; mas se não o é,
torna-se necessário sôbre êle caiam as sanções da
lei.
Para começar um estudo no sentido de
esclarecer a situação dessas terras, envio à Mesa
êste requerimento:
"Requeiro sejam solicitadas do Ministério da
Fazenda as seguintes informações:
a) Se a União possui terras em Guaratiba e
Campo Grande, no Distrito Federal;
b) Qual a extensão e localização exata das
terras nas regiões acima referidas;
c) Se essas terras estão aforadas ou
ocupadas por dependências de qualquer Ministério
ou da Prefeitura do Distrito Federal.
Sr. Presidente, faço votos para que o
requerimento de informações não vá descansar, com
outros formulados pelo Senado. Estou, mesmo, certo
de que esta Casa não se conformará à
desconsideração permanente com que têm sido
tratados seus pedidos de informação.
Esperaremos algum tempo. Se não obtivermos
resposta,
seremos
obrigados
ao
recurso
que a Constituição nos faculta: requerer a
presença dos Ministros respectivos, a fim de
que
os
esclarecimentos
sejam
dados
pessoalmente ao Senado. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
Vem à Mesa, é Iido e deferido pelo Sr.
Presidente o seguinte:

b) Qual a extensão e localização exata das
terras nas regiões acima referidas.
c) Se essas terras estão aforadas ou
ocupadas por dependências de qualquer Ministério
ou da Prefeitura do Distrito Federal.
Sala das Sesões, 4 de junho de 1948. –
Hamilton Nogueira..
O SR. PRESIDENTE: – Está sôbre a Mesa um
outro requerimento que vai ser lido. É apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 70, de 1943

Requeremos urgência na forma regimental, para o
Projeto de Lei número 83-48, da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1948. –
Attilio Vivacgua, Presidente. – Aloysio de Carvalho. –
Ferreira de Souza. – Arthur Santos. – Vergniaud
Wanderley. – Etelvino Lins. – Lúcio Corrêa.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
Regimento, o requerimento de urgência, que acaba de
ser lido, fica sôbre a mesa pelo prazo de 48 horas,
Continua a hora do expediente.
O SR. LEVINDO COELHO: – Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. LEVINDO COELHO(*): – Sr.
Presidente, pedi a palavra para ler telegrama do
Governador do Estado de Minas Gerais, Sr. Milton
Campos, a respeito do litígio territorial entre Minas e
Espírito Santo.
S. Ex.ª, pelo que ouvimos dos ilustre oradores,
que trataram da matéria, os eminentes Senadores
Mello Vianna e Santos Neves, representantes
respectivamente, dos Estados de Mina Gerais e
Espírito Santo, coloca a questão em têrmos que
devem satisfazer às duas partes.
Os dois ilustres Senadores discorreram
REQUERIMENTO
brilhantemente sôbre a matéria, demonstrando a
possibilidade de ser encontrada fórmula cordial para
Nº 69, de 1948
resolver o litígio.
É justamente essa fórmula que o Governador
Sr. Presidente:
de Minas encontra e transmite no seguinte telegrama
Requeiro que sejam solicitadas do Ministério ao Sr. Presidente da República:
da Fazenda as seguintes informações:
a) Se a União possue terras em Guaratiba e __________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
Campo Grande, no Distrito Federal.
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Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que,
dada a recusa do Govêrno do Espírito Santo em
concordar com a solução amigável do caso de
limites com o Estado de Minas e como novos atos
de alteração do statu quo jurisdicional vêm sendo
praticados
por
aquêle
Govêrno,
resolvi
recomendar ao Advogado Geral dêste Estado a
propositura de ação perante o Supremo Tribunal
Federal. Assim agindo, não tenho outro propósito
senão o de evitar que reiteração de atos
praticados pelo Govêrno do Estado vizinho e que
cada dia contribuem para maior inquietação na
zona fronteiriça, venha pertubar a paz da vida
federativa. O apêlo ao Supremo Tribunal é o meio
pacifico ao alcance de Minas, que por êsse modo
procura evitar a ação direta que, mesmo em
defesa legítima de sua jurisdição, poderia ser
prejudicial à ordem pública, que nos cumpre
manter. Saudações respeitosas.
a) Milton Campos, Governador do Estado de
Minas Gerais.
Como V. Ex.ª vê, Sr Presidente, o Estado de
Minas enveredou por caminho reto – o da justiça – e
dela espera o laudo final. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente,
com
o
falecimento
do
nosso
ilustre
companheiro,
Senador
Roberto
Simonsen,
a
Comissão
de
Finanças
perdeu
um
dos seus membros. De acôrdo com o
Regimento, pediria a V. Ex.ª designasse
outro
Senador
para
preencher
a
vaga.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Atendendo
ao
requerimento
do
Sr.
Senador
Ivo
d'Aquino, designo o Senador Rodolpho de
Miranda
para
integrar
a
Comissão
de
Finanças.
Comparecem
mais
os
senhores
Senadores:
Góes Monteiro.
Magalhães Barata.
Ernesto Dornelles.
Attilio Vivacqua.
Fernandes Távora.

Alfredo Nasser.
Dario Cardoso.
Francisco Gallotti.
Àlvaro Adolpho.
Durval Cruz.
Victorino Freire.
Waldemar Pedrosa.
Ferreira de Souza.
Maynard Gomes.
Ribeiro Gonçalves (15).
Deixam de comparecer os senhores Senadores:
Novaes Filho.
Apolonio Sales.
Walter Franco.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Marcondes Filho.
Filinto Müller.
Roberto Glasser (8).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expedietnte (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
psasa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão preliminar (art. 135 do Regimento do
Projeto de Lei do Senado nº 11, de 1948, que dispõe
sôbre a incorporação do Banco Central de Emissão e
Redesconto do Brasil S.A. e dá outras providências.
(Com Parecer nº 313, da Comissão de Constiutição e
Justiça, considerando inconstitucional a iniciativa).
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão entendeu
que versando o projeto sôbre matéria exclusivamente
financeira, a iniciativa é da Câmara dos Deputados.
Em discussão o parecer.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sr. Presidente, é
com certo constrangimento que me levanto nesta
tribuna para discutir e contrariar, data vênia, o
Veredictum da douta Comissão de Constituição e
Justiça. Não vou entrar na análise do parecer do ilustre
relator, meu nobre amigo, Senador Joaquim Pires, para
dizer que os privilégios e obrigações que o Projeto de
Lei nº 11, cêrca a fundação do Banco Central de
Emissão e Redesconto do Brasil, a que S. Ex.ª se
refere no seu parecer, são medidas de ordem clássica
e de rotina, para todos os Bancos desta categoria,
sociedades mistas em que o Estado participará do seu
capital e da supremacia da sua adminisrtação e, nêste
caso particular, conforme o Projeto de Lei nº 11.
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art. 3º da sua direção, pois ao Estado cabe a escolha
de dois Diretores numa diretoria de 4 membros,
sendo um dêles, o Presidente da República e disporá
na forma da lei e dos estatutos, de dois votos: o de
qualidade e o de desempate.
Mas, ainda não é a hora de discutirmos a
matéria do projeto, – e oxalá o pudessemos fazer
breve, – o que está em discussão, como disse o
honrado Presidente do Senado, é a preliminar da
competência desta Casa do Parlamento e assim
vamos apenas tratar de demonstrar que na
realidade, o Projeto não é uma lei exclusivamente
financeira; a meu vêr, é, ao contrário, uma lei
formalmente econômica. Pode-se entretanto, com
boa vontade, aceitar que ela contenha alguma
matéria financeira, mas fora da legítima aplicação do
preceito constitucional. A manifestação do eminente
relator, acompanhado pela douta Comissão de
Constituição e Justiça, de que o Projeto está fora da
competência do Senado Federal, por ser uma lei
exclusivamente financeira, o que não me parece
exato, e porisso cabendo à Câmara dos Deputados e
ao Sr. Presidente da República a iniciativa desta lei
em face do art. 67, § 1º da Constituição Federal.
Dividiremos êste nosso pequeno discurso em
duas partes: na primeira, mostraremos claramente
que uma lei bancária é uma lei versando disposições
e instrumentos da economia e das riquezas das
nações. Na segunda parte, como ao Senado
convém, procuraremos caracterizar, em definitivo, as
leis financeiras que devem ser abrangidas pelo art.
67, § 1º da Constituição.
Sr. Presidente, as riquezas se multiplicam à
proposição que a potência que as produz, aumenta,
seja em energia, seja em extensão.
O Trabalho e o Capital, coordenados e
competentemente organizados e dirigidos, são os
fatores desta potência, que deve aumentar em
energia e dilatar-se em extensão, para o bem comum
do maior número.
Pela divisão do trabalho e a repartição do
capital, crescem as riquezas das nações, sendo êste
um dos fundamentais objetivos da economia política
que assim se define.
Os Bancos, desde a sua primitiva,
fase quando eram simples depositários das
moedas e valores e operando apenas trocas, já
fomentavam a economia e faziam a circulação, eram

pois, mesmo assim, na sua primitividade, criadores
indiretos de riquezas propulsoras da economia.
Hoje, nas suas variadas espécies: Bancos
Centrais de Emissão e Redesconto; Bancos de
Depósitos e Descontos; Bancos Hipotecários;
Bancos Agrícolas e Industriais; Bancos de Crédito
Real agrícolas e prediais, etc.
Todos êles entretanto, podendo ser definidos
como ensinam em suas lições de Economia Política
diferentes mestres e nós assim resumimos: os
bancos são instituições econômicas destinadas a
facilitar a produção e as trocas, as operações de
crédito e a circulação dos instrumentos de crédito e
assim aumentar e criar as riquezas, recebendo as
sobras do capital e socorrendo os faltas.
Como tôda a vida, a vida econômica pode ser
considerada sob um duplo aspecto: um estático e o
outro dinâmico, os bancos são, justa e certamente,
no seu funcionamento, nas suas transações,
movimentando
o
dinheiro,
fazendo
as
compensações, os fatores máximos do dinamismo
da vida econômica das nações. E; entre nós, o maior
coordenador e o maior propulsor que tem faltado à
nossa incipiente economia é justamente o Banco
Central de Emissão e Redesconto.
Penso que, no projeto, tive oportunidade de
lançar, não digo uma novidade, mas, enfim, uma
forma pela qual realmente êste Banco Central que
oxalá possamos discutir breve aqui no Senado,
tendo a sua emissão efetiva lastreada em ouro e a
sua emissão flutuante lastreada pelos títulos
representativos da produção, será realmente um
grande instrumento da economia.
A função econômica de um qualquer Banco é
tal que Charles Gide, já no seu conhecido e notável
Curso de Economia Política, à páginas 507 tratando
das operações dos bancos, referindo-se ao cheque,
a êsse prestimoso livrinho de cheques que todos
conhecemos e usamos diz: "A invenção dêste
modesto instrumento de crédito que é o cérne de
cheques não apresentou nada menos que uma
revolução na ordem econômica e deve tender a
tornar-se cada dia mais a moeda quase inútil'.
É pois bem de notar, nobres Senhores
Senadores, que o professor Charles Gide, realça
neste conceito a ação econômica dos Bancos por
intermédio do seu máximo instrumento que é o
cheque.
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Dest'arte, pelas considerações que vimos
fazendo, rápidas e resumidas, a função social e
econômica dos bancos se revela quando emitem
dinheiro, notas de curso, lsatreadas por outro ou por
valores da produção ou quando, reunindo os capitais
que estavam improdutivos sob a forma de dinheiro
entesourado nos cofres, nas caixas particulares, nos
bolsos e até nos colchões tornam êsse dinheiro
guardado e inerte, em ativo e produtivo, na ordem
econômica, criando a riqueza das nações, circulando
essas
riquezas,
desenvolvendo
o
crédito,
aproveitando êsses depósitos que se tornaram
produtivos.
Em conclusão, pois, do que venho, em.
síntese, dizendo, o Projeto de Lei nº 11, de 6 de abril
de 1948, dispondo sôbre a fundação de um Banco
Central de Emissão e Redesconto, é uma lei
bancária, cujos objetivos e efeitos clássicos e
fundamentais estão todos na ordem econômica, pois
se destinam precipuamente a criar ou aumentar a
riqueza da nação e a defesa do poder aquisitvo
interino e externo da sua unidade monetária – o
cruzeiro.
Sr. Presidente: Consideremos pois, agora a
segunda parte da nossa tese, isto é, voltar uma vez
mais ao exame e à característica do que sejam leis
exclusivamente financeiras, a fim de darmos uma
interpretação e firmarmos uma doutrina da
competência do Senado Federal em face do artigo
67, § 1º, da Constituição de 1946.
A tradição das nossas Constituições de 1824 –
art. 36, e a de 1891, revista em 1926, art. 29, só
impediam ao Senado a iniciativa em matéria de
impostos, e o nobre Senador Ferreira de Souza, em
seu notável Parecer nº 567 – de 1947 acrescentava
que estavam assim em plena consonância com a
dos Estados Unidos, art. 1º seção VII e da Argentina,
art. 44, a do Canadá, art. 53, a da Colômbia, art. 102,
a do Equador, art. 47 e da Nicaragua art. 90. Isto é,
tôdas estas Constituições americanas, uma mais
antigas outras mais modernas, só impediam a
iniciativa dos Senados em matéria de impostos.
Apenas a nossa Constituição de 1934 em que
o Senado estava, por assim dizer, desprovido de
funções legislativas, se atribuira à Câmara dos
Deputados a iniciativa das leis sôbre matéria fiscal e
financeira, o que era uma redundância, pois
certamente a matéria fiscal está indubitàvelmente
compreendida na matéria financeira.

No meu discurso pronunciado desta tribuna
em 4 de junho de 1947, debatendo êste mesmo
assunto, deu-me o honrado Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, o nobre Senador Attilio
Vivacqua, um aparte que julgo muito elucidativo para
a boa interpretação dêste art. 67 § 1º da Constituição
de 18 de setembro de 1946.
Dizia então S. Ex.ª; a primeira emenda a
respeito dêste dispositivo apresentada pelo
Deputado Plínio Barreto, era no sentido de se atribuir
ao Congresso a faculdade de legislar sôbre normas
de Direito tributário.
Venceu, aliás, a Emenda do nobre Deputado,
Sr. Aliomar Baleeiro, número 938, ao art. 4º do
projeto da Constituição, substituindo a expressão
direito tributário por direito financeiro. E observamos
nós, o ilustre Senhor Aliomar Baleeiro na sua
justificação define êsse direito financeiro como: " u m
conjunto de regras jurídicas que regulam as
obrigações tributárias e orçamentárias, em geral,
desde o momento em que se formam até aquêle em
que se extinguem".
Veja bem o Senado como a disposição do art.
67 § 1º da Constituição foi gerada, se originou, no
conceito restritivo, como o devia ser, de obrigações
tributárias e orçamentárias.
E o nobre Senador Vivacqua completando
naquela sessão de 4 de junho seu aparte, advertia
que o preceito da Constituição (art. 67 – § 1º) não
deve ser interpretado no sentido restritivo, para
competência do Senado, porque o Congresso ainda
não definiu como competência Constitucional o
conceito do direito financeiro.
Ainda nêste mesmo meu discurso de 4 de
junho de 1947 a que estou me reportando, recebi um
aparte do meu nobre amigo, o ilustre Senador Flávio
Guimarães, interpretando o texto constitucional como
abrangendo: orçamentos, impostos e créditos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V . Excelência
dá licença para um aparte?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Com muito prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Em abono às
considerações de V. Ex.ª, permito-me invocar o
parecer emitido pelo Deputado Aliomar Baleeiro,
autor do dispositivo incluído mais tarde, na Carta
Constitucional. Lerei apenas a primeira parte da
justificação, como subsídio ao discurso de V. Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – È valiosa
cooperação, que muito agradeço.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Diz o Deputado
Aliomar Baleeiro:
"Embora o direito seja um só há vários motivos
práticos, tornando-se o desmembramento tanto mais
freqüente quanto mais complexas se apresentam as
relações sociais na civilização contemporânea. A
emenda, partindo dessa preliminar, pretende atribuir
à União a competência para legislar sôbre o direito
financeiro como tal entendido o conjunto de regras
jurídicas que regulam as obrigações tributárias e
orçamentárias em geral, desde o momento em que
se formam, até aquêle em que se extinguem. Pelo
enorme desenvolvimento dos sistemas fiscais
contemporâneos, essas regras formam hoje, um todo
orgânico, com caracteres próprios e específicos,
freqüentemente
diversos
e
inconfundíveis
relativamente aos do direito comum, já na
caracterização dos institutos dêste para fins fiscais já
nos processos de hermenêutica, em regra inspirado
pelo alcance econômico da interpretação.
V. Ex.ª poderia invocar o elemento histórico
dêste parecer, no sentido da interpretação.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Fiz justamente a
invocação dessa douta opinião lendo a definição de
direito financeiro do nobre Deputado Senhor Aliomar
Baleeiro.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A dúvida que me
poderia assaltar é que o projeto de V. Ex.ª cria taxas
e impostos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. EX.ª há de
permitir-me esclareça o assunto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Desejava
precisamente, uma lição de V. Ex.ª respeito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não ousaria dar
lição alguma ao meu eminente amigo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre orador é
sem favor algum, grande economista.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Satisfazendo a
V. Ex.ª esclareço que o projeto de minha autoria não
cria despesa nem abre créditos para o Tesouro, é
apenas formalmente uma lei bancária de
incorporação no Banco Central de Emissão e
Redesconto.
Permita
o
nobre
colega
que
conclua meu pensamento. O projeto não

cria impôsto. Êste já existe. Refere-se Vossa
Excelência ao recente impôsto sôbre cambiais de 5%.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Passa para o
Banco.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Apenas
determina que o impôsto existente seja em parte
oportunamente aplicado pelo Banco no resgate de
valores. É matéria secundária, que dependerá de
regulamentação, porque o impôsto – repito – já existe.
Onde se poderia vislumbrar o traço financeiro
do projeto – desde já elucido, o ponto, em vista do
aparte com que honrou o ilustre colega Arthur Santos
– é no artigo referente à categorização dos
acionistas, incluindo o Tesouro Nacional.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ia referir-me
exatamente a essa parte.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Parece lógico
que o Tesouro seja acionista. Examinando o projeto,
verifica-se que o Banco é constituído nos moldes
recomendados pelo Professor Kemerer, desfavorável
a que os Bancos Centrais sejam exclusivamente de
capitais e responsabilidade do Estado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Bancos mistos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – É comum terem
os Bancos Centrais duas ou três categorias de
acionistas, numa das quais figura como subscritor o
Tesouro Nacional, que, assim terá, oportunidade de
atender a certa despesa.
Foi a essa circunstância que o prezado amigo
e eminente relator se apegou.
Desejo, desde já, explicar bem a matéria,
embora não esteja em discussão o mérito do projeto.
De fato, o Tesouro é acionista da categoria A,
participando do capital. Foi o que feriu a atenção do
digno relator. As categorias de acionistas são em
número de três e subscrevendo o Tesouro, também
ações das categorias A e B, que são destinadas ao
público. Assim, caber-lhe-iam trinta milhões de
cruzeiros, na categoria A e, na classe B, quarenta
milhões das ações que o público deixasse de
subscrever.
Esta a futura despesa – peço a atenção do
Senado – constitui o único ponto em que se poderia
atribuir ao projeto matéria exclusivamente financeira,
porque o Tesouro terá que subscrever ações.
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Mas peço ao Senado que tome em
consideração que o Projeto nº 11 é uma lei formal
bancária, de constituição e incorporação do Banco
Central. Se chegar a ser sancionada, no dia em que
o Govêrno tiver que subscrever as ações da
categoria A e mais as que sobraram da categoria B,
o que poderia orçar em cêrca de 35 ou 40 milhões de
cruzeiros, será obrigado a enviar uma mensagem à
Câmara dos Deputados, pedindo o crédito,
respectivo e então estaremos em face de uma lei
característica financeira.
O SR. SALGADO FILHO: – É a parte
accessória.
O SR. ANDRADE RAMOS: – E que não pode
ser cumprida, sem pedir ao Congresso o crédito para
subscrever suas ações e mais as que sobraram do
público, que se ignora agora na feitura da lei e só se
conhecerá após a promulgação dos estatutos e
subscrição do capital.
Agradeço o aparte com que me honrou o
nobre Senador pelo Paraná, Senhor Arthur Santos, e
permito-me prosseguir na minha ligeira exposição.
O proveito Senador Ferreira de Souza, no seu
notável Parecer número 567, de outubro de 1947, o
qual já apreciamos e só dissentimos nas conclusões,
depois de mostrar como politicamente para diversos
países as constituições como na Grã-Bretanha,
retira, da Câmara dos Lords, o poder de propor os
money bills ou leis financeiras; nos Estados Unidos,
o Senado, não tem iniciativa no revenue bills ou leis
de receita, etc., estas que são indubitavelmente leis
financeiras e deixando êste aspecto político em que
vinha examinando tão exaustivamente a matéria,
diz:
"... e abordando o aspecto puramente jurídico,
não há como negar tratar-se de uma norma de
excepção, de uma regra que abre brecha na
disposição geral de iniciativa parlamentar".
E mais abaixo acrescenta:
"Êsse aspecto de regra excepcional exige
interpretação estrita rigorosa, precisa evitando-se as
interpretações por extensão e analogia".
É o que queremos evitar com a aprovação do
parecer em discussão sôbre nosso Projeto nº 11 de
abril de 1948, dispondo sôbre a incorporação do
Banco Central.
O
eminente
Senador
Olavo
Oliveira
em
seu
discurso
natural
pronun-

ciado da tribuna do Senado em 12 de janeiro de 48,
debatendo e interpretando também a competência
desta Câmara Alta, em relação ao art. 67 § 1º da
Constituição, com largos e oportunos argumentos,
exclamava:
"No caso atual do Brasil, na vigência da
Constituição de 46, o Senado não é um órgão
anômalo, anômalo e obsoleto. Isso era na
Constituição de 1934, em que êle não tinha função
legislativa. Hoje o Senado é eleito juntamente com a
Câmara, no mesmo pronunciamento do povo
brasileiro, e será eleito da mesma forma nos pleitos
vindouros, no momento da sua renovação ou
reestruturação constitucional, de acôrdo com a nossa
Carta Magna.
O Senado não é entidade que represente um
Estado ou uma vontade diferente, diversa, distinta da
do povo; o Senado tem, no momento atual, a mesma
competência, para falar em nome do povo brasileiro,
que possue a Câmara dos Deputados. Se tôda
interpretação deve ter filiação histórica, se deve ser
encarada pelo lado científico e cultural, não há
motivo para que o Senado dê interpretação que
mutile a sua competência..."
Também
contra
essas
interpretações
extensivas e por analogia já tenho em palestra
ouvido as opiniões de dois eruditas juristas os
eminentes Senadores Augusto Meira e Waldemar
Pedrosa.
E o nobre leader, o Sr. Ivo d'Aquino, com a
clareza da sua inteligência e o conhecimento dos
detalhes da feitura constitucional, também já aqui se
manifestou pela sua palavra e o seu voto contra
essas interpretações exclusivas e análogas que
reduzem a competência do Senado.
Reportando-nos enfim ao nosso discurso de 4
de junho de 1947 e aos mais respeitados mestres e
autores na Ciência das Finanças, definindo essa
própria ciência, caracterisam matéria financeira, por
uma tal forma, tão clara e tão uniforme, que será
dentro dêstes característicos e conceitos que
devemos fora de dúvida, enquadrar e situar o art. 67,
§ 1º da Constituição no que concerne a competência
do Senado Federal, para sua iniciativa.
Assim, Francisco Nitti catedrático da Ciência
das Finanças, da Universidade de Nápoles, na
sua notável obra em dois volumes, tão
conhecida entre nós, define a matéria financei-
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ra como: as diversas formas pela qual o Estado ou
qualquer poder local obtem os elementos pecuniários
tributos impostos, para sua vida e funcionamento.
O professor Francisco d'Auria no seu
importante tratado da Ciência das Finanças, ensina
como matéria financeira: a gestão da receita
despesas destinadas ao serviço do Estado a suas
divisões política administrativas.
O professor Veiga Filho, de São Paulo, diz,
definindo a Ciência das Finanças, e dentro dela a
matéria financeira: como a que estuda as leis gerais
que regem a despesa, a receita, o orçamento e o
crédito público.
O velho mestre e financista inesquecível,
Leroy Beaulieu, define a matéria financeira, no
estabelecer a ciência das finanças, como a ciência
do receita pública e da aplicação desta receita.
Poderíamos continuar a citar uma fileira de
professôres e autores nacionais e estrangeiros, em
comentários sôbre caracterização de matéria
financeira de direito financeiro, como Agenor de
Roure, Aureliano Leal, Amaro Cavalcanti, Gaston de
Jése, De Greef, Pôrto Carrero, etc. e chegariamos à
conclusão justa e acorde com a Ciência das
Finanças, nascida mais tarde dela da Economia
Política
e
da
Ciência
da
Administração,
conceituando: como matéria financeira, como leis
puramente financeiras para os efeitos de
descriminação de iniciativa do Senado Federal, em
face do artigo 67, parágrafo 1º da Constituição os
projetos de lei relativas ao exercício financeiro
orçamentário, a criação de impostos, a concessão
dos créditos suplementares, extraordinários e
especiais.
Assim pois, nos parece que o Senado não
deva ser um poder renunciante na iniciativa da feitura
de leis bancárias, como o Projeto de Lei nº 11 de 6
de abril de 1948, de fundação do Banco Central, ora
na ordem do dia, pois certamente não e uma lei
exclusivamente financeira e sim onde a matéria
financeira serie um acessório ao principal dentro dos
seus objetivos econômicos, políticos e sociais, na
criação e desenvolvimento da riqueza da Nação, no
intercâmbio da produção, e na defesa da moeda.
Assim, solicito ao Senado seu voto no
sentido de derimindo a questão constitucional
e formando sua competência e doutrina
sôbre a matéria financeira do art. 67, parágrafo
1º, regeite o parecer, e aprove o nosso

requerimento que mando à Mesa pedindo
ser o Projeto nº 11, de 6 de abril de
1948 encaminhado a Comissão de Finanças. (Muito
bem; muito bem – Palmas – O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em discussão
o parecer.
O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Sr. Presidente,
a questão foi exaustivamente debatida pelo mestre
Senador Mário de Andrade Ramos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Mestre não,
discípulo de V. Ex.ª que foi presidente da Caixa
Econômica Federal do Paraná.
O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – ...e já existe
nos anais do Senado um notável parecer do Senador
Ferreira de Souza, o qual traça as diretrizes claras
daquilo que podemos entender por fenômeno
econômico e aquilo que claramente se entende
por fenômeno financeiro. O fenômeno financeiro
tem por base, como sabemos, a ciência das Finanças.
Trata da receita, da despesa, dos créditos e
quaisquer operações feitas pelo Govêrno ou pelas
figuras jurídicas de direito público que incidam no
Orçamento.
A economia política, o fenômeno econômico,
deriva de uma lei econômica. Lei econômica, assim
definida, é a que trata da riqueza coletiva. Parece
que assim se delimitam os dois fenômenos: a
economia política estuda a produção, o consumo, o
transporte, a riqueza, a moeda, enfim uma série de
institutos que ela define e aos quais traça orientação
muito clara.
O Senado pode legislar sôbre a moeda, sôbre a
deflação como fenômeno econômico, a deflação nos
seus efeitos, deflação nos seus resultados sociais. O
que, o Senado não pode é legislar sôbre a deflação
quando importa em ato governamental, quando essa,
deflação influi sôbre o orçamento público; quando ela
é constituída pela sobra dos orçamentos, porque
a verdadeira doutrina econômica manda aplicar
tôda a queima do dinheiro quando há sobras
orçamentárias e pressupõe, êsse ato, o equilíbrio
orçamentário.
Pode legislar sôbre capital é a quantia
aplicada com fito de lucro segundo a escola clássica.
Segundo a escola socialista, é a exploração
do homem pelo homem. Considerando essa escola,
o Senado pode legislar sôbre o ponto de vista
do lucro sôbre a limitação do capital, sôbre tudo,
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enfim, quanto êsses institutos econômicos
políticos influem nos destinos da nação.
O projeto trata de matéria econômica,
porque prevê a criação de banco. Apenas a única
restrição a ser feita é a que lembrou o meu velho
mestre, do quais tantos conselhos recebi, quando
presidente da Caixa Econômica do Paraná.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito
obrigado.
O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – ...de que o
Tesouro pode subscrever 35 mil contos de ações.
Positivamente
entramos,
aí,
em
matéria
puramente financeira.
Delimitados os dois fenômenos, como
sendo o que trata da riqueza coletivamente
considerada, lembramos que a palavra primitiva
era "economia" à qual só adicionou a expressão
política para demonstrar que se falava da
sociedade coletivamente considerada e não a que
estuda a riqueza particular que seria mais objeto
da apreciação jurídica.
Conseqüentemente,
esta
parte,
é
puramente financeira. Mas, provavelmente...
O SR. JOAQUIM PIRES: – E o é em todo
mundo.
O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – ...teremos
que chegar ao absurdo de renunciar a essa parte
tôda financeira que tem fundamento na economia
política.
O SR ANDRADE RAMOS: – Entretanto,
essa parte será a posteriori. A lei formal,
classifica os acionistas em três categorias:
acionistas A do Tesouro Nacional; acionista B,
dos bancos compulsoriamente; acionistas C, o
público em geral. Quando forem feitos os
estatutos o Govêrno conhecerá, quanto tiver que
subscrever as classes A e B e terá que mandar
mensagem à Câmara dos Deputados pedindo o
crédito respectivo. Está, sim, é uma lei financeira.
A que estamos discutindo é uma lei econômica.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Todo onus
passará automàticamente para o Tesouro.
O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – O Senador
Ferreira de Souza ao apreciar a projeto deu a
matéria acessoria como vigente no plano geral
econômico.
Dizia eu, Sr. Presidente, que o parecer
do Senador Ferreira de Souza não tem
senão êste objetivo de delimitar o fato econômico
do financeiro. Como porém, êsses fenômenos
não são de fácil interpretação, quer no

domínio da economia política, quer no das finanças,
eu entendia que se deve admitir como cláusula
acessória apenas a cláusula referida dentro da
unidade de um plano econômico. Para repelir essa
cláusula e aceitar o resto como de economia poltica,
seria a mutilação do projeto.
Aceito êste plano na sua unidade econômica...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Nós temos de
aceitar o projeto de acôrdo com V. Ex.ª mas, se V.
Ex.ª acha que uma parte do projeto é
inconstitucional, o projeto é inconstitucional.
O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Não, o
Relator acha que oportunamente o Govêrno
solicitará o crédito á Câmara competente.
O SR. ALOYSIO DE CARVAIHO: – A
parte contamina a todo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas, não
podemos dividir o projeto.
O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Por isso é que
esclareci que essa parte e acessória e
imprescindível.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A parte
contamina o todo; a parte está jungida a projeto
inteiro.
O SR. FLAVIO GUIMARAES: – Destacada,
Sr. Presidente, esta cláusula mutilaria o projeto e ela
precisa ser examinada dentro do conjunto, como
unidade econômica. (Muito bem, muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o parecer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr.
Presidente, não pretendia entrar na discussão, mas,
antes manifestar o meu voto na hora precisa.
Entretanto, chamado a colação pelo eminente Sr.
Senador Andrade Ramos, venho à tribuna porque
tenho, – como não reconhecer? – responsabilidade
especial na decisão tomada anteriormente pelo
Senado sôbre a matéria.
Naquêle instante sustentei, com o apôio
unânime que muito me confortou e honrou da
Comissão de Constituição e Justiça, as teses
seguintes: que o dispositivo constitucional consagra
a necessidade da iniciativa da Câmara dos
Deputados nas leis financeiras e que a norma de
exceção, modificando a regra geral de que a
iniciativa parlamentar compete à Câmara e
ao Senado indiferentemente, deve ser interpretada
com restrições. Vale dizer, sempre que dú__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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vida poder haver sôbre a classificação de uma
matéria, é mais interessante que o Senado a
considere de ordem econômica, e não de ordem
financeira.
Sustentei, ainda, quando discutida com uma
certa vivacidade, com o meu eminente colega e
grande amigo pessoal a quem não cesso de render
as minhas homenagens, o Senador Andrade
Ramos...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado
a V. Ex.ª. Citei o nome do nobre Senador no
meu discurso, como o de um mestre exímio. O
parecer de V. Ex.ª é notável contribuição sôbre o
assunto. Ninguém poderia estudar êsse art. 67,
parágrafo 1º, sem consultar o brilhante parecer de V.
Ex.ª...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito
obrigado.
O SR. ANDRADE RAMOS: – ...onde se
encontram copiosos elementos de elucidação, tanto
na ordem jurídica, como na histórica.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito grato a
V. Ex.ª.
Sustentei, então, Sr. Presidente, que o
projeto apresentado por Sua Excelência se podia
dividir em 3 projetos; que a matéria por êle tratada
poderia ser objeto de três leis diferentes e então,
sòmente então, tomei a iniciativa de examinar cada
uma das partes e fazer a devida classificação.
Cheguei à conclusão de que uma delas era matéria
financeira, porque atribuia o monopólio de operações
cambiais ao Tesouro, e defendi o meu ponto de
vista com a grande maioria dos autores, sempre
que se trata de monopólio para ó Tesouro, em
qualquer sentido a matéria é rigorosamente
financeira.
O SR. JOAQUIM PIRES: – É o caso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No entanto,
Sr. Presidente, examinei os outros pontos do projeto.
Fui – penso – claro, explícito em matéria que condiz,
que corresponde à que ora estamos discutindo.
Sustentei, assim, que embora as questões
monetárias sejam tratadas por alguns autores como
um capítulo da ciência das finanças, há um
consenso, quase unânime, em considerá-la matéria
de economia e não de finanças.
Trouxe em meu socorro as opiniões mais
abalisadas, dos mestres na ciência financeira dos
mestres na ciência econômica, e dos mestres na
ciência do Direito.

Lembro-me bem que uma das minhas muletas
– vamos dizer assim – foi o grande, o notável Amaro
Cavalcanti que conseguia ser, pela inteligência de
escól, especialista emérito em todas as três ciências:
grande economista, financista notável e jurista dos
maiores que o Brasil tem tido.
Vejo-me obrigado, embora com desprazer, a
discordar do meu eminente companheiro de
bancada, senhor Joaquim Pires. Na questão...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Tão
interessante, acrescente-se.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...sou
forçado a colocar-me ao lado do nobre Senador
Andrade Ramos.
O projeto não é, a meu ver financeiro; não
nego existirem nêle alguns dispositivos que têm
atinência ou podem ser classificados como
financeiros, porque respeitam ao impôsto de
transferência de fundos para o exterior; e um artigo
que se reporta, à isenção de taxas em favor do
Banco Central de Emissão e Redesconto que se
pretende criar.
O SR. ANDRADE RAMOS: – É fato, a
observação é justa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No entanto,
Sr. Presidente, êsse assunto foi também objeto de
cogitações no parecer que tive a honra de relatar,
assinado por todos os membros da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sustentei ali não bastar, para um projeto ser
classificado como econômico, ou de matéria social,
ou rigorosamente político que diga respeito apenas à
organização de direito substantivo ou adjetivo; não
ser necessário que tôdas as suas disposições,
artigos, parágrafos ou alíneas, sejam rigorosamente
dessa natureza. Invoquei a lição dos mais
autorizados mestres na ciência Constitucional, se me
não engano, em virtude da surpreza em que me
pegou a discussão, Barthelemy e Leon Dugrit. E
êstes e outros mestres declaram não ser possível
afastar, embora como acessórios, certos dispositivos
de ordem financeira num projeto de natureza
econômica e política.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Os fatôres
econômico e financeiro estão entrosados. Seria difícil
fazer a separação com justiça, segurança e certeza.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente.
Tôdas as leis acarretam despesa como, por
exemplo, as de publicação.
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No fundo, tôda lei tem qualquer coisa de
financeira.
Então,
abalencei-me
a
fazer
uma
classificação que foi aceita pelo meu eminente
colega e dividi o projeto em dispositivos principais
e dispositivos acessórios. Quando a norma
principal do projeto é de natureza financeira, todo
êle será considerado financeiro. Quando aos
dispositivos acessórios se segue a matéria
econômica ou política, contida nos dispositivos
principais, aplica-se a mesma regra. Pretendo ter
demonstrado que quando um projeto é de natureza
econômica o seu núcleo é econômico: quando
político, social ou nitidamente jurídico, o seu
núcleo é correspondente da mesma natureza.
Pode haver nêles dispositivos de ordem financeira,
contanto que êsses sejam acessórios, sejam
simples conseqüência, desenvolvimento da onrma
geral. E com êsse parecer me conformei – comigo
também se conformando as doutas Comissões de
Constituição e Justiça e de Economia e Finanças.
Num projeto aqui iniciado pelo Sr. Senador
Maynard Gomes e por S. Ex.ª modificado,
ampliado, no tocante à dragagem de portos, como
se levantasse a mesma dúvida, foi predominante
nas duas Comissões o meu voto nêsse sentido: o
projeto tratava de dragagem de portos. É matéria
econômica, mas não se pode dragar portos sem
dinheiro. A abertura de crédito, que é de caráter
financeiro,e representa simples acessório da
matéria econômica, teve que ser apreciada.
É o que me parece existir, Senhor
Presidente, no atual projeto do Senador Andrade
Ramos. Todo seu centro está na Constituição do
Banco Central de Emissão e Redescontos do
Brasil. Alguma coisa se refere ao Tesouro e essa
matéria financeira existe em função da criação do
Banco Central de Emissão e Redescontos do
Brasil.
Se procurarmos outras razões, outras normas,
encontraremos
o
aspecto
monetário,
e o parecer por mim aqui sustentado é ser a matéria
monetária tipicamente econômica. No caso, dois, ou
três dispositivos isolados. Nada valem todos existem
em função da parte substancial do projeto, ou seja,
da criação do Banco Central de Emissão e
Redescontos do Brasil; da sua estruturação; da sua
forma de constituição em sociedade anônima: da
subscrição de suas ações por parte de Companhias
diversas, pelo próprio Govêrno, ou por outros
bancos, e por particulares, etc... A parte finan-

ceira vem sòmente em função da parte principal. Cito
os fatôres económicos para repetir a opinião que
então expressei, quando se me acusou de pretender
restringir as funções do Senado, afirmando-se que a
minha opinião redundava em quase tornar inútil a
existência desta Casa como órgão legislativo. Faço
agora questão de mostrar que o ponto de vista por
mim sustentado não restringe a competência do
Senado, não nos tira nada do que é tipicamente
nosso. O que é preciso é que – como então disse, –
não tiremos da expressão "matéria financeira" as
conseqüências que a própria ciência das finanças e
da economia ainda não tiraram.
Folgo, Sr. Presidente, não obstante o
desprazer de discordar do eminente relator da
Comissão de Constituição e Justiça a cuja sessão
não estive presente, – folgo em dar público
testemunho de coerência com a minha atitude
anterior e, ainda desta vez, concordar com o ilustre
Senador Andrade Ramos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Agradeço muito
a V. Ex.ª. Sòmente a matéria nos obriga a proceder
da forma por que o estamos fazendo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Era o que
tinha a dizer. (Muito bem.; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Ninguém mais desejando usar da palavra,
declaro-a encerrada.
Os Senhores Senadores que consideram o
projeto inconstitucional, de acôrdo com o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está rejeitado o parecer.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, peço a V. Ex.ª um esclarecimento. O
Senado
votou
a
constitucionalidade
ou
inconstitucionalidade e do projeto?
O SR. PRESIDENTE: – O projeto foi
considerado constitucional.
O SR. IVO D'AQUINO: – Permita-me pedir
outro esclarecimento os que votaram pela
inconstitucionalidade do projeto fizeram-no nos
têrmos do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Rejeitaram o
parecer.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado rejeitou o
parecer.
O SR. IVO D'AQUINO: – Também considero o
projeto constitucional. Apenas desejava esclarecer-me
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O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da tura, cursos de aperfeiçoamento e de especialização,
Ordem do Dia, vou encerrar a sessão. Desiguo para previstos na Lei n. 284, de 284 de outubro
a próxima do dia 7 do corrente, a seguinte:
de 1936, e no Decreto-lei nº 579, de 30 de julho de
1938;
ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 1948, que
autoriza a abertura, pelo, Ministério da Justiça do
Discussão única do Requerimento nº 70, de crédito especial de Cr$ 2.698.732,30, para atender a
1948 solicitando urgência para o Projeto de Lei da diversas despesas do exercício de. 1947;
Câmara número 83, de 1948, que abre um crédito
Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 1948 que
especial de Cr$ 200.000,00, para o fim que autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça, do
especifica. (Viagem e tratamento do Professor João crédito especial de Cr$ 83.800,00 para pagamento a
Bruno Alípio Lobo).
ex-servidores do extinto Território Federal de Ponta
Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 Porã.
minutos.
TRECHOS DA ATA DA 50ª SESSÃO, EM 3 DE
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
JUNHO DE 1948,
Na sessão do dia 7 do corrente:
Projeto da Lei da Câmara nº 84, de 1948, que
autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da
Guerra, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para
atender a despesas com a lei do serviço militar.
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1948, que
propõe a modificação dos artigos 303, 304 e 305, §
1º, letras a, b e c, do Decreto-lei nº 8.527, de 31 de
dezembro de 1945;
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1948, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, peio Ministério da
Educação e Saúde, um crédito especial de Cr$
100.000,00 como subvenção à Irmandade do
Hospital São José, de São Vicente, no Estado de
São Paulo;
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1948, que
autoriza a abertura, pelo Ministério das Relações
Exteriores, do crédito especial de Cr$ 13.000,00 para
o Conselho Internacional do Trigo;
Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 1948, que
autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação e
Saúde, do crédito especial de Cr$ 25.606,40 para
pagamento de gratificação de magistério a Francisco
Eduardo Acioli Rabelo;
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1948, que
dispõe sôbre gratificação de magistério;
Projeto de Lei da Câmara nº 91 de 1948, que
autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação e
Saúde, do crédito especial de Cr$ 16.703,20 para
atender a pagamento de gratificação de magistério;
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1948,
modificando o Decreto-lei nº 1.514, de 16 de agôsto
de 1930, que criou, no Ministério da Agricul-

QUE SE REPRODUZEM POR TEREM SIDO
PUBLICADOS COM INCORREÇÕES
O SR. PRESIDENTE: – O Diário do
Congresso, onde se publicou a sessão de ontem,
registra equívoco que requer retificação.
Na 4ª coluna da página 3.948, consta que o
Presidente submeteu discussão preliminar a
proposição que concede anistia a delinqüentes
menores, desde que primários. No entanto o que a
Mesa sujeitou à discussão e deliberarão do Senado
foi a preliminar de inconstiutcionalidade do projeto,
levantada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Julgada procedente a preliminar, a proposição não
chegou a ser votada, porque se cogitava de uma
prejudicial. Não pode, por conseguinte, constar do
"Diário do Congresso" como tendo sido sujeita à
aprovação a proposição.
A retificação é indispensável, porque, do
contrário, se estabeleceria o precedente de serem os
projetos submetidos a discussão e votação
independentemente de parecer das Comissões.
O SR. PRESIDENTE: – Resolvendo a questão
de ordem levantada pelo Sr. Senador Bernardes
Filho, devo informar ao Senado que a Comissão de
Constituição e Justiça, antes de se manifestar sôbre
o projeto, solicitou o parecer da Comissão de Fôrças
Armadas. Esta julgou necessárias informações do
Ministério da Aeronáutica e as pediu em 23 de
dezembro de 1947.
Não
tendo
o
Sr.
Ministro
da
Aeronáutica,
atendido
ao
pedido,
a
ulti-
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ma daquelas Comissões submeteu a espécie ao
plenário, que deliberou requisitar esclarecimentos àquele
titular. Expedido ofício em 22 de abril, até êste
momento, a Mesa não deu entrada no Senado à
resposta.
Em virtude da demora, o Senador Joaquim Pires
requereu a vinda do projeto à discussão,
independentemente de parecer. O Senado aprovou o
requerimento e, em conseqüência, o assunto entrou em
Ordem do Dia.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENHOR
SENADOR ATTÍLIO VIVACQUA NA SESSAO DE 3 E
JUNHO DE 1948
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, o
projeto em discussão modificando o Decreto-lei número
8.818, de 24 de janeiro de 1946, que doou à Caixa de
Assistência dos Advogados do Distrito Federal o domínio
útil de um terreno para construção da Casa do Avogado,
encarado sob o aspecto judicial da elaboração legislativa
não oferece assunto para discussão.
Nada poderia, na verdade, restar para debate
nêsse terreno, tratando-se de proposição sugerida e
estudada pelo consagrado jurista Professor Arnoldo
Medeiros, Presidente do Instituto dos Advogados, de
acôrdo com as instituições interessadas, e adotada
unânimemente pela Comissão de Constituição e Justiça,
como projeto de sua iniciativa, sôbre o qual o Senador
Ferreira de Souza emitiu seu douto parecer, aprovado
pela Comissão de Finanças.
É o significado da realização dêsse antigo ideal
da classe, construindo a Casa do Advogado, o lar da
família jurídica e forense.
Trata-se de aspiração que já vem de longa data e
que bem representa o espírito de compreensão e
confraternização dos profissionais e cultores do direito,
mantido intacto, através das diversas fases de agitação
e distensão que o País tem atravessado.
Êsse perseverante e vivo espírito de união em
torno da nobre iniciativa, formará o ambiente da mansão
fraternal onde, acima de credos, partidos e raças,
conviverão os homens da toga e da beca, os operários e
batalhadores do Foro.
Foi no seio do Clube dos Advogados que surgiu a
idéia da fundação da Casa do Advogado. E ninguém
melhor, para fazer história dessa generosa idéia, que tão
alto diz do sentimento de solidariedade dos advogados

brasileiros, do que Francisco Saltes Malheiros,
êsse abnegado e devotado colega, cuja vida tem
sido permanente consagração de sua inteligência
e de seu coração ao serviço de sua classe.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem. V.
Ex.ª está fazendo justiça a um grande batalhador.
O SR. LÚCIO CORRÊA: – Um lutador pelos
ideais da classe.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Dizem bem
os nobres colegas: um grande batalhador e
lutador por êsses ideais.
Em discurso proferdio no Conselho Federal
da Ordem dos Advogados, quando recebia um
dos mais justos premios aos seus esfôrços e
devotamento, a homenagem que aquêle órgão
sugeriu ao orador, exprimindo seu sentimento
geral da admiração e aplauso, disse Francisco
Salles de Malheiros :
"As mais antigas aspirações da Classe são
a "Caixa" e a "Casa do Advogado".
Datam de 1926, quando se fundou, nesta
Capital, por iniciativa dos Drs. Aurélio Silva,
Miguel Timponi e do saudoso José Benedito de
Oliveira, o "Clube dos Advogados".
Seus idealizadores não cometeram, de
início, finalidades beneficentes ao novo grêmio,
mas um grupo de advogados, do qual eu fazia
parte, propôs, com fervorosa, acolhida dos
primeiros, acréscimo em tal sentido. Insistimos no
amparo aos colegas necessitados e às suas
famílias pertencessem, ou não, êsses advogados
ao "Club", e até, em casos especiais aos
funcionários da Justiça, então inteiramente
desprotegidos do Poder Público. Eram membros
da Família Judiciária – a que todos pertencíamos
– diziamos nós enamorados do ideal de
fraternidade que pregavamos.
Outra finalidade que logramos incluir nos
Estatutos na novel Associação foi a criação da
"Casa, do Advogado", que, como complemento da
"Caixa", fôsse abrigo à velhice e hospital, ao
mesmo tempo.
O "Clube" como que se antecipava
no desenvolvimento da obra de amparo social,
no Brasil, pois, se não estou em equívoco,
a
primeira
manifestação
de
previdência
organizada teria vindo com o Decreto 4.632,
de 1923, que criou as Caixas de Aposenta-
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doria e Pensões dos Ferroviários. Em 1926, o
Decreto 5.109 procurou corrigir algumas falhas do
decreto anterior. Só em 1 de outubro de 1931, é que
veio o Decreto nº 20.465, que assinala o marco do
desenvolcimento da Previdência Social.
O "Clube", voltava-se para os profissionais
liberais, para os trabalhadores intelectuais, como se
passou a dizer, mais tarde.
A idéia prepagou-se. Fez-se ambiente para
ela.
E, em 1930, quando criada a "Ordem", sob a
presidência do ilustre Dr. Levi Carneiro, tivemos a
ventura de ver incluído, no Regulamento dêste
Órgão de defesa e disciplina da Classe, o dispositivo
do art. 7º parágrafo 1º, que mandava destinar, a
quantia da renda líquida da Instituição aos
profissionais necessitados, quando inválidos ou
enfermos.
Êsse segundo passo em favor do princípio de
solidariedade humana, em virtude do qual se
amparavam os obreiros da mesma obra, inspirou aos
advogados bandeirantes a fundação de sua Caixa de
Assistência. A renda era pequena, e obtiveram,
então do Govêrno estadual, a restauração das
custas dos advogados pela metade, sendo destinada
à Caixa a quantia arrecadada.
Foi uma engenhosa idéia, pois, em geral, os
advogados não recebem as custas que vencem nos
processos. Dessa forma, sem desfalcar o patrimônio
– por que as importâncias que lhes são atribuídas
não entram, de fato, nos seus ganhos – concorre
cada um, quase sem perceber, para o socorro do
companheiro, em dificuldade, e das viuvas e órfãos
necessitados.
Essa idéia,que era assim uma espécie de "ovo
de Colombo" – aproveitamo-la com o Dr. Edmundo
de Miranda Jordão, então na presidência do Instituto.
Com a ajuda dêsse e de outros colegas pleiteamos,
perante o Govêrno, a criação das Caixas dos
Advogados, em todos os Estados. Assim, nasceu o
Decreto-lei nº 4.563, de 11 de agôsto de 1942, em
cuja redação colaboramos com os Drs. Oscar
Saraiva, técnico especializado, Teodoro Arthou,
Targino Ribeiro, Justo de Morais, Alvaro de Sousa
Macedo.

conforme destaquei, no Instituto, quando, há dias, ali
compareci, para agradecer o apôio desse Sodalício à
minha gestão na "Caixa".
Recordo, por gratidão, que o Decreto número
4.563 e sua regulamentação devemos ao então
Presidente Getúlio Vargas ao ex-Ministro do
Trabalho, Senhor Marcondes Filho.
Mas antes de ser fundada a "Caixa" e ajustarse ao referido Decreto-lei nº 4.563, teve ela uma
diretoria provisória, com o Dr. Edmundo de Miranda
Jordão à frente, ocupando eu a vice-presidência. A
Secretaria coube ao Dr. Alvaro de Sousa Macedo e a
Tesouraria, ao . Dr. Manoel Pereira de Cordis. Além
dêsses, havia dois diretores Drs. Targino Ribeiro e
Justo de Morais.
Assim se iniciaram os trabalhos preliminares e
a propaganda da Instituição.
Foi quando, encontrando-me, no Tribunal
de Justiça, com o meu querido amigo Alvaro
Mendes Pimentel, êste, depois de aplaudir nossa
iniciativa, sugeriu que fizessemos uma Campanha
Financeira, em prol da "Caixa", para que, desde o
início, pudesse-mos contar com um fundo de
reserva.
– "Será a Campanha do Conto de Réis" opinou
êle.
E, tomando do seu livro de cheques, encheu
um com essa quantia, e me entregou.
O exemplo de Álvaro Mendes Pimentel, tão
nobre, tão digno, foi logo imitado. E das figuras mais
destacadas da Classe, cujos nomes o citado
presidente provisório publicou na sua prestação de
contas divulgada pelo "Jornal do Comércio", de 8 de
setembro de 1944, fomos recebendo contribuições,
em elevado número sendo apurada a quantia de Cr$
138.000,00.
Recordei essa fase preliminar da "Caixa" para
assinalar a boa vontade que deparamos, na Classe,
para agradecer àquêles beneméritos companheiros
sua cooperação, e principalmente, para prestar à
memória de Alvaro Mendes Pimentel, meu comovido
preito de gratidão e de saudade.
A Classe também tentou uma Caixa
de Aposentadorias e pensões. Nem todos
sabem disso, mormente aquêles que, só agora,
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estão entrando para os quadros da Ordem. Fê-lo,
tendo nós encaminhado, por intermédio do Clube,
a pedido do saudoso colega, Ari Coelho Barbosa,
um ante-projeto elaborado por êste, à Câmara
dos
Deputados.
Abrangia
advogados,
solicitadores e funcionários da Justiça.
Reviu êsse trabalho, deu-lhe forma nova,
ampliou-o e o subscreveu o deputado Ferreira
de Souza, obtendo a assinatura de muitos
outros colegas. Mas o Projeto, que tomou o
número 206, de 1.936, não chegou a ser
convertido em lei, por ter sido fechado o
Congresso, em 1937".
A Caixa da Assistência dos Advogados do
Distrito Federal é, hoje, uma instituição que muito
recomenda seus idealizadores e todos quantos a
têm servido e procurado desenvolver. Ela
representa o feliz ponto de partida para a
organização da assistência à classe, dentro dos
moldes de um Instituto de Aposentadoria e
Pensões, matéria que como ficou assentado, foi
objeto de um projeto de lei do nosso ilustre
colega Senador Ferreira de Souza.
Nesta Casa se encontram colegas que
deram seu apôio e sua colaboração a êsse
movimento, amparando-o, com a compreensão e
sentimentos de advogados, nos altos postos
públicos que exerceram: os nobres Senadores
Salgado Filho e Marcondes Filho.
No Govêrno do Presidente Linhares; que se
tornou credor de imperecível reconhecimento, a
Caixa obteve a doação de terreno, outorgada pelo
Decreto-lei nº 8.818. Ao lado dos meritórios
esforços de numerosos colaboradores, na
obtenção dessa valiosa e indispensável dádiva,
cabe assinalar como fez Francisco Sales
Malheiros os dos Ministros Filadelfo Azevedo e
Ribeiro da Costa e do Doutor Joaquim Fernandes
Couto, o infatigável e dedicado presidente do
Clube dos Advogados.
Assim, Sr. Presidente, a Casa dos
Advogados vem representar o remate de
continuados é sucessivos esforços, dos homens
do direito. Será um monumento que vem coroar
tôdas as nobres e bem bemfazejas iniciativas de
uma classe devotada à defeza da fraternidade
humana e da justiça social.
O SR. LÚCIO CORRÊA: – E até o momento
sem o amparo necessário.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Diz muito bem
V. Ex.ª.
Falo, Sr. Presidente, da classe que abriga em
seu seio os advogados dos oprimidos e dos
desamparados, e que sempre esqueceu da sua
propria assistência.
A Casa do Advogado será, também. Sr.
Presidente, o lar dos advogados e juristas de todo o
mundo. Simbolizará o espírito fraternal que une os
homens do direito e que mais do que nunca, deve
congregá-los nêste instante.
Ainda por ocasião da promulgação da nossa
Carta Magna, tive ocasião de recordar, o seguinte
conceito do grande estadista, o saudoso Massaryk:
"O homem, através de seus sofrimentos, veio da
idade da pedra à era atômica, mas de um instante
para outro, poderá mergulhar nêsse passado
primitivo de trevas e "barbarie".
Que poderá salvar a terra da desordem e da
sangueira da destruição, senão o direito e a justiça,
senão a consciência jurídica, tão elevada e viva que
felizmente, anima o espírito do povo brasileiro,
conforme há poucos instantes acentuou o ilustre
colega. Senador Arthur Santos, na sua notável
oração.
Sòmente o mundo, juridicamente organizado,
poderá assegurar à humanidade a ordem que
permitirá resolver as trágicas contradições criadas
pela marcha vertiginosa do progresso material,
ordem capaz de reconciliá-la com seus dignos
destinos.
A Casa do Advogado surge como símbolo de
cultura e cooperação, de entendimento e de
confraternização, eis que nela terão sua sede o
centenário Instituto Brasileiro da Ordem dos
Advogados, a Ordem e o Clube dos Advogados e a
Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito
Federal. Será, também um grandioso e imperecível
monumento erguido ao ideal da concórdia humana e
da paz social, abertas como ficarão suas portas aos
membros da família jurídica de todos os continentes.
Os advogados do Brasil, que sabem erguer
monumentos dessa natureza, não falharão à missão
de paz e de reconstrução da sociedade sob as bases
da justiça e do direito, a fim de que a nossa pátria
passa representar, através de seu pensamento
jurídico e a elevação das suas instituições, um dos
fatores decisivos da reorganização do mundo. (Muito
bem; muito bem Palmas).

SECRETARIA DO SENADO
Classificação de funcionários, por ordem de antiguidade na classe, apuração feita até 31 de dezembro de 1947
CLASSE
Diretor Geral, Padrão "S"
Júlio Barbosa de Matos Correia.................

TEMPO
OUTRA REPARTIÇÃO

NA CLASSE

NO SENADO

1 ano 11 meses e 15 dias

38 anos 7 meses e 8 dias

9 anos 0 meses e 9

TOTAL
47 anos 7 meses e 8 dias

dias
Secretário Geral da Presidência, Padrão
"S" Isaac Brown..........................................

1 ano 10 meses e 24 dias

1 ano 10 meses e 24 dias

19 anos 2 meses e 25

21 anos 1 mês e 19 dias
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dias
Vice-Diretor, Padrão "R"
Luís Nabuco...............................................

11 anos 0 meses e 0 dias

27 anos 2 meses e 1 dia

1 ano 3 meses e 9 dias

28 anos 5 meses e 10 dias

Anderson Magalhães.................................

11 anos 0 meses e 0 dias

12 anos 8 meses e 14 dias

18 anos 8 meses e 14

31 anos 4 meses e 16 dias

dias
Diretor de Serviço Padrão "P"
Augusto Olímpio Gomes de Castro............

1 ano 11 meses e 15 dias

27 anos 8 meses e 28 dias

–

27 anos 8 meses e 28 dias

Marcos José Lisboa de Oliveira.................

1 ano 11 meses e 15 dias

27 anos 2 meses e 1 dias

–

27 anos 2 meses e 1 dias

CLASSE

Na Classe

No Senado

Auto de Sá.................................................

1 ano 7 meses e 3 dias

Alfredo da Silva Neves..............................

TEMPO

Total

27 anos 11 meses e 28 dias

6 anos 3 meses e 23 dias

34 anos 3 meses e 21 dias

Senador

35 anos 11 meses e 29 dias

3 anos 6 meses 27 dias

39 anos 6 meses e 26 dias

José Euvaldo Fontes Peixoto....................

1 ano 7 meses e 3 dias

33 anos 0 meses e 1 dia

–

33 anos 6 meses e 1 dia

Flávio Amorim Goulart de Andrade...........

1 ano 7 meses e 3 dias

26 anos 6 meses e 3 dias

–

26 anos 6 meses e 3 dias

Mário Justino Peixoto................................

1 ano 7 meses e 3 dias

33 anos 0 meses e 0 dias

–

33 anos 0 meses e 0 dias

Hilário Ribeiro Cintra..................................

1 ano 7 meses e 3 dias

31 anos 7 meses e 25 dias

–

31 anos 7 meses e 25 dias

Evandro Mendes Vianna............................

1 ano 7 meses e 3 dias

12 anos 8 meses e 0 dias

3 anos 10 meses e 17 dias

16 anos 6 meses e 17 dias

Julieta Galatéia de Novais........................

1 ano 6 meses e 24 dias

20 anos 11 meses e 29 dias

–

20 anos 11 meses e 29 dias

Francisco Beviláqua.................................

1 ano 6 meses e 0 dias

27 anos 0 meses e 1 dia

–

27 anos 0 meses e 1 dia

Lauro Portela.............................................

1 ano 6 meses e 0 dias

20 anos 2 meses e 12 dias

0 anos 2 meses e 12 dias

20 anos 8 meses e 3 dias

Oficial Legislativo, Classe "N"
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Outra Repartição

Franklin Palmeira ............................................................................

1 ano 5 meses
e 3 dias

27 anos 0 meses
e 0 dias

—

27 anos 0 meses
e 0 dias

Vitor Midosi Chermont ......................................................................

1 ano 0 meses
e 28 dias

22 anos 8 meses
e 27 dias

1 ano 5 meses
e 16 dias

24 anos 2 meses
e 13 dias

Ary Kerner Veiga de Castro .............................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

12 ano 8 meses
e 1 dia

8 anos 1 mês
e 11 dias

20 anos 9 meses
e 12 dias

Aurora de Sousa Costa ....................................................................

1 ano 6 meses
e 17 dias

20 anos 11 meses
e 29 dias

0 anos 1 mês
e 25 dias

21 anos 1 mês
e 24 dias

Dulce Barbosa da Cruz ....................................................................

1 ano 6 meses
e 0 dias

11 anos 7 meses
e 21 dias

1 ano 2 meses
e 9 dias

12 anos 10 meses
e 0 dia

Ninon Borges Seal ......................................…………………............

1 ano 6 meses
e 0 dias

12 anos 2 meses
e 24 dias

—

12 anos 2 meses
e 24 dias

1 ano 5 meses
e 6 dias

20 anos 2 meses
e 0 dia

0 ano 8 meses
e 9 dias

20 anos 10 meses
e 9 dias

0 ano 9 meses
e 3 dias

29 anos 9 meses
e 8 dias

—

29 anos 9 meses
e 8 dias

0 ano 8 meses
e 21 dias

12 anos 1 mês
e 22 dias

—

12 anos 1 mês
e 22 dias

Maria Tavares Barreto Coelho (*) ....................................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

12 anos 2 meses
e 24 dias

—

12 anos 2 meses
e 24 dias

Julieta Ribeiro dos Santos ...............................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

11 anos 10 meses
e 21 dias

6 anos 2 meses
e 21 dias

18 anos 1 mês
e 12 dias

Oficial Administrativo, Classe "M"

.
Lafaiete Alves Ferreira .....................................................................
Clarice Sobral Ribeiro Gonçalves ....................................................

Oficial Administrativo, Classe "L"

__________________

(*) Ocupando, interinamente, cargo da classe M.
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.
Am.lia da Costa Côrtes ...................................................................

TEMPO
CLASSE
Na Classe

No Senado

Outra Repartição

Total

Rubens Pinto Duarte..............................................................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

10 anos 8 meses
e 19 dias

–

10 anos 8 meses
e 19 dias

Aroldo Moreira........................................................................................................

1 ano 6 meses
e 1 dia

11 anos 1 mês
e 2 dias

–

11 anos 1 mês
e 2 dias

Edite Balassini........................................................................................................

1 ano 6 meses
e 1 dia

1 ano 7 meses
e 1 dia

–

1 ano 7 meses
e 1 dia

Italina Cruz Alves....................................................................................................

1 ano 2 meses
e 1 dia

9 anos 10 meses
e 3 dias

3 anos 4 meses
e 27 dias

13 anos 3 meses
e 0 dia

Paulo Barbosa........................................................................................................

0 ano 8 meses
e 20 dias

1 ano 7 meses
e 2 dias

21 anos 8 meses
e 19 dias

23 anos 3 meses
e 21 dias

José Geraldo da Cunha..........................................................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

12 anos 8 meses
e 2 dias

3 anos 5 meses
e 2 dias

16 anos 1 mês
e 4 dias

Aderbal Távora de Albuquerque.............................................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

12 anos 7 meses
e 9 dias

–

12 anos 7 meses
e 19 dias

Arlete de Medeiros Alvim (**).................................................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

–

1 ano 11 meses
e 11 dias

Eurico Costa Macedo.............................................................................................

1 ano 6 meses
e 1 dia

1 ano 11 meses
e 9 dias

3 anos 8 meses
e 12 dias

7 anos 7 meses
e 21 dias

Oficial Legislativo, Classe “J”

__________________

(*) Ocupando, inteiramente, cargo da classe L.
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Oficial Administrativo, Classe “K”

1 ano 4 meses
e 10 dias

1 ano 11 meses
e 10 dias

2 anos 11 meses
e 15 dias

4 anos 10 meses
e 25 dias

Irene Macedo Ludolf......................................................................................

0 ano 8 meses
e 20 dias

1 ano 11 meses
e 1 dia

–

1 ano 11 meses
e 1 dia

Aurea de Barros Rêgo...................................................................................

0 ano 8 meses
e 8 dias

1 ano 8 meses
e 10 dias

3 anos 4 meses
e 7 dias

5 anos 3 meses
e 17 dias

João Alfredo Ravasco de Andrade (*)............................................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 11 meses
e 6 dias

13 anos 5 meses
e 24 dias

15 anos 5 meses
e 0 dia

Romilda Duarte..............................................................................................

1 ano 7 meses
e 2 dias

1 ano 7 meses
e 2 dias

–

1 ano 7 meses
e 2 dias

Erzila Luiza de Sousa Mendonça...................................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

1 ano 10 meses
e 7 dias

7 anos 10 meses
e 1 dia

9 anos 8 meses
e 8 dias

Elsa da Purificação José................................................................................

1 ano 6 meses
e 0 dia

1 ano 6 meses
e 0 dia

–

1 ano 6 meses
e 0 dia

Francisco Soares de Arruda..........................................................................

1 ano 5 meses
e 14 dias

1 ano 6 meses
e 6 dias

–

1 ano 6 meses
e 6 dias

Cirene Carneiro de Freitas.............................................................................

0 ano 8 meses
e 21 dias

1 ano 11 meses
e 1 dias

–

1 ano 11 meses
e 11 dias

Nair Brown.....................................................................................................

0 ano 8 meses
e 8 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

7 anos 10 meses
e 29 dias

9 anos 11 meses
e 10 dias

Arlete Bretas do Nascimento.........................................................................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

–

1 ano 11 meses
e 11 dias

Marion Austregésilo de Ataíde.......................................................................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

7 anos 11 meses
e 15 dias

9 anos 10 meses
e 25 dias

Auxiliar de Secretaria, Padrão "I"

__________________

(*) Ocupando, interinamente, cargo da classe K
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Miécio dos Santos Andrade...........................................................................

TEMPO
CLASSE

No Senado

Outra Repartição

Total

Gilda Leal Costa........................................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

5 anos 5 meses
e 14 dias

7 anos 4 meses
e 26 dias

Nair Cardoso.............................................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

-

1 ano 11 meses
e 11 dias

Benedita Pinto de Arruda...........................

0 ano 9 meses
e 21 dias

0 ano 9 meses
e 21 dias

-

0 ano 9 meses
e 21 dias

Maria Brito dos Reis...................................

0 ano 9 meses
e 21 dias

0 ano 9 meses
e 21 dias

-

0 ano 9 meses
e 21 dias

Elsa Gallotti Schoroeder......................…...

0 ano 7 meses
e 19 dias

0 ano 7 meses
e 19 dias

-

0 ano 7 meses
e 19 dias

1 ano 7 meses
e 4 dias
1 ano 7 meses
e 4 dias
1 ano 7 meses
e 4 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias
1 ano 11 meses
e 11 dias
1 ano 11 meses
e 11 dias

5 anos 11 meses
e 12 dias
2 anos 8 meses
e 21 dias
-

7 anos 10 meses
e 23 dias
4 anos 8 meses
e 2 dias
1 ano 11 meses
e 11 dias

Oficial Administrativo, Classe “I”
Dinorah Correia de Sá (**).........................
Marília Pinto Amando................................
Marieta Jaci de Oliveira.............................
__________________

(**) Ocupando, inteiramente, cargo da classe J.
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Na Classe

0 ano 8 meses
e 21 dias

1 ano e 6 meses e
21 dias

–

1 ano 6 meses e
21 dias

Maria do Carmo Rondon Ribeiro.......

0 ano 8 meses e
8 dias

1 ano 11 meses e
11 dias

–

1 ano 11 meses e
11 dias

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 10 dias

5 anos 3 meses
e 19 dias

7 anos 2 meses
e 29 dias

Stela Reis Mendonça...............................

1 ano 7 meses e
5 dias

1 ano 11 meses
e 10 dias

2 anos 7 meses
e 13 dais

4 anos 6 meses
e 23 dais

Almerinda Viana Baker............................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 10 dias

5 anos 10 meses
e 16 dias

7 anos 9 meses
e 10 dias

Maria de Maracajá Daltro.........................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 10 dias

–

1 ano 11 meses
e 10 dais

Amélia de Figueiredo Mello Vianna.........

1 ano 6 meses
e 20 dias

1 ano 6 meses
e 20 dias

–

1 ano 6 meses
e 20 dias

Ivan Ponte e Souza Palmeira...................

1 anos 5 meses
e 12 dias

1 ano 5 meses
e 12 dias

–

1 ano 5 meses
e 12 dais

Isnard Sarres............................................

1 ano 5 meses
e 8 dias

1 ano 11 meses
e 0 dia

–

1 ano 11 meses
e 0 dia

Maria Stela Duarte Caldeira.....................

1 ano 5 meses
e 1 dia

1 ano 5 meses
e 1 dia

–

1 ano 5 meses
e 1 dia

Luís do Nascimento Monteiro..................

0 ano 8 meses
e 22 dias

0 ano 8 meses
e 22 dias

–

0 ano 8 meses
e 22 dias

José Euvaldo Peixoto...............................

0 ano 8 meses
e 9 dias

0 ano 8 meses
e 9 dias

–

0 ano 8 meses
e 9 dias

Renato de Almeida Chermont..................

0 ano 3 meses
e 23 dias

0 ano 3 meses
e 23 dias

–

0 ano 3 meses
e 23 dias

Dactilógrafo,Classe “H”
Leopoldina Ferreira Neves (*)..................

__________________

(*) Ocupando, inteiramente, cargo da Classe I.
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Cláudia Adda Passarini.....................

TEMPO

CLASSE
Na Classe

No Senado

Outra Repartição

Total

Taquigrafo Revisor, Classe “O”
1 ano e 7
36 anos 0 mês e 0 0 ano 3 meses e
meses e 4 dias
dia
25 dias

36 anos 3 meses
e 25 dias

Braz Nicola Jordão..................................................

1 ano 7 meses 32 anos 0 mês e 0
e 4 dias
dia

–

32 anos 0 mês
e 0 dia

José Pereira de Carvalho........................................

1 ano 7 meses
e 4 dias

30 anos 10 meses
e 23 dias

–

30 anos 10 meses
e 23 dias

Aleixo Alves de Souza............................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

33 anos 2 meses
e 27 dias

1 ano 8 meses e
0 dia

34 anos 10 meses
e 27 dias

(2) Clemente Waltz.................................................. 1 ano 7 meses
e 4 dias

20 anos 11 meses
e 29 dias

8 anos 5 meses
e 0 dia

29 anos 3 meses
e 29 dias

Lourival Câmara……………………....................….. 1 ano 7 meses
e 4 dias

12 anos 8 meses
e 5 dias

–

12 anos 8 meses
e 5 dias

Luiza Berg Cabral...................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

12 anos 5 meses
e 22 dias

–

12 anos 5 meses
e 22 dias

José Campos Brício...............................................

1 ano 2 meses
e 8 dias

12 anos 8 meses
e 5 dias

–

12 anos 8 meses
e 5 dias

Taquígrafo, Classe “N”

__________________

(1) Aposentado em 28-1-1948.
(2) Promovido ao Cargo de Taquígrafo Revisor, Padrão “O”, em 29-1-1948.
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(1) Mário Pólo..........................................................

Taquígrafo, Classe “M”
Francisco Rodrigues Soares Pereira (1)............ 1 ano 11 meses e 10 anos 9 meses e
7 dias
0 dias

0 ano 9 meses
e 16 dias

11 anos 6 meses e
16 dias

Etb Vieira............................................................

1 ano 6 meses
e 24 dias

10 anos 9 meses e
1 dia

–

10 anos 9 meses e
1 dia

Alcinda Trivelino.................................................

1 ano 6 meses
e 21 dias

1 ano 6 meses
e 21 dias

14 anos 3 meses
e 19 dias

15 anos 10 meses
e 10 dias

Elena Simas.......................................................

0 ano 11 meses e
3 dias

0 ano 11 meses
e 3 dias

1 ano 6 meses
e 20 dias

2 anos 5 meses
e 23 dias

21 anos 4 meses
e 13 dias

27 anos 11 meses
e 29 dias

6 anos 3 meses e 34 anos 3 meses e
23 dias
22 dias

Hércules de Macedo Rocha............................... 1 ano 11 meses e
11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

8 anos 3 meses e 10 anos 2 meses e
1 dia
11 dias

Américo Facó.....................................................

1 ano 11 meses e
11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

–

1 ano 11 meses
e 11 dais

Artur da Rocha Ribeiro....................................... 1 ano 11 meses e
8 dias

1 ano 11 meses
e 8 dias

1 ano 11 meses e
1 dia

13 anos 10 meses
e 9 dias

1 ano meses
e 6 dias

–

1 ano 11 meses
e 6 dias

Vital Martins Ferreira.......................................... 1 ano 10 meses e
18 dias

1 ano 10 meses e
27 dias

–

1 ano 10 meses
e 27 dias

Raul Weguelin de Abreu (int.)............................

25 anos 11 meses
e 0 dias

–

25 anos 11 meses
e 0 dias

Redutor
de
Anais
e
Parlamentares, Padrão “M”

Documentos

Glória Fernandina Quintela................................

1 ano 11 meses e
6 dias

1 ano 7 meses
e 17 dias

1) Promovido ao cargo de Taquígrafo, padrão “N” em 21-1-1948.
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Auto de Sá..........................................................

TEMPO

CLASSE
Na Classe

No Senado

Outra Repartição

Total

Benvinda Maria Soares...............................................

1 ano 10 meses
e 16 dias

1 ano 10 meses
e 16 dias

10 anos 4 meses
e 26 dias

12 anos 3 meses
e 14 dais

Antônio Carlos Bandeira (int.).....................................

1 ano 7 meses
e 18 dias

1 ano 7 meses
e 18 dias

–

1 ano 7 meses
e 18 dias

0 ano 8 meses
e 9 dias

1 ano 6 meses
e 0 dia

11 anos 2 meses
e 22 dias

12 anos 8 meses
e 22 dias

1 ano 7 meses
e 5 dias

24 anos 2 meses
e 25 dias

4 anos 5 meses
e 9 dias

28 anos 8 meses
e 4 dias

1 ano 7 meses
e 4 dias

43 anos 10 meses
e 10 dias

1 ano 5 meses
e 9 dais

45 anos 3 meses
e 19 dias

Redator
de
Anais
Parlamentares, Padrão

e

Documentos
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Zelador do Arquivo, Padrão “M”
Jaci de Souza Lima.....................................................

Zelador, Padrão “K
Galdino José da Silva..................................................

Chefe da Portaria, Padrão “M”
Claudionor Correia de Sá............................................

Porteiro, Padrão “L”
Luiz Gomes de Carvalho..............................

1 ano 7 meses
e 4 dias

22 anos 3 meses
e 22 dias

–

22 anos 3 meses
e 22 dais

1 ano 7 meses
e 4 dias

22 anos 0 mês
e 12 dias

1 ano 7 meses
e 4 dias

21 anos 4 meses
e 12 dias

–

21 anos 4 meses
e 12 dais

1 ano 7 meses
e 4 dias

1 ano 7 meses
e 4 dias

0 ano 4 meses
e 2 dais

1 ano 11 meses
e 6 dias

Miguel Caseli................................................

11 anos 0 mês
e 0 dia

30 anos 0 mês
e 0 dia

10 anos 7 meses
e 4 dias

40 anos 7 meses
e 4 dias

Lino da Silva.................................................

11 anos 0 mês
e 0 dia

23 anos 7 meses
e 1 dia

–

23 anos 7 meses
e 1 dia

Manuel Joaquim Rodrigues Júnior............... 10 anos 6 meses 26 anos 8 meses
e 0 dia
e 0 dia

–

26 anos 8 meses
e 0 dia

–

22 anos 2 meses
e 14 dias

Ajudante de Chefe de Portaria. Padrão “K”
Deoclécio de Araújo Silva............................

11 anos 7 meses 33 anos 10 meses
e 25 dias
e 8 dias

Eletricista Chefe, Padrão ”J”
Gastão de Albuquerque...............................

Herédio Del Giuce........................................

Auxiliar de Portaria, Padrão “J”

José Soares de Oliveira...............................

1 ano 11 meses
e 15 dias

22 anos 2 meses
e 14 dias
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Eletricista, Padrão “I”

TEMPO

CLASSE
No Senado

Outra Repartição

total

Arnaldo Batista de Paulo.....................

1 ano 11 meses
e 16 dias

22 anos e 1 mês
e 16 dias

–

22 anos e 1 mês
e 16 dais

Manuel Rebelo.....................................

1 ano 11 meses
e 15 dais

21 anos 4 meses
e 13 dias

–

21 anos 4 meses
e 13 dias

Vicente Costa......................................

1 ano 11 meses
e 15 dias

18 anos 6 meses
e 14 dais

–

18 anos 6 meses
e 14 dias

Antônio Machado da Cunha Rangel....

1 ano 11 meses
e 15 dias

13 anos 5 meses
e 21 dias

–

13 anos 5 meses
e 21 dias

Juventino Afonso da Silveira...............

1 ano 11 meses
e 15 dias

12 anos 8 meses
e 2 dias

–

12 anos 8 meses
e 6 dias

Djalma Pereira Madruga......................

1 ano 11 meses
e 15 dias

12 anos 6 meses
e 4 dias

–

12 anos 6 meses
e 4 dias

João da Mata Flaviano de Souza........

1 ano 11 meses
e 11 dias

11 anos 4 meses
e 17 dias

18 anos 7 meses
e 7 dias

29 anos 11
meses e 24 dias

Manuel José da Silva..........................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

24 anos 10 meses 26 anos 9 meses
e 4 dias
e 15 dias

Simão Antônio da Costa......................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

22 anos 7 meses
e 8 dias

24 anos 6 meses
e 19 dias

Manuel Veríssimo................................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

10 anos 7 meses
e 25 dias

12 anos 7 meses
e 6 dias

Auxiliar de Portaria (cont.), Padrão “J”
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Na Classe

Luís Galvão .....................................................................................

1 ano 7 meses
e 4 dias

21 anos 4 meses
e 14 dias

–

21 anos 4 meses
e 14 dias

Albino dos Santos Lopes .................................................................

1 ano 7 meses
e 4 dias

21 anos 4 meses
e 12 dias.

–

21 anos 4 meses
e 12 dias

João Carlos da Cunha (1) ...............................................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

21 anos 4 meses
3 dias

–

21 anos 4 meses
e 3 dias

Ernesto Alves da Silva .....................................................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

15 anos 1 mês
e 27 dias

0 ano 9 meses
e 4 dias

15 anos 11 meses
e 1 dia

Teotônio Francisco Dutra ................................................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

11 anos 4 meses
e 23 dias

–

11 anos 4 meses
e 23 dias

Orlando Pinto de Sousa ..................................................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e '11 dias

12 anos 3 meses
e 8 dias

14 anos 2 meses
e 19 dias

Gonçalo Farias de Oliveira ..............................................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 2 dias

4 anos 9 meses
e 2 dias

6 anos 8 meses
e 3 dias

Newton Cleanto de Campos ............................................................

1 ano 6 meses
e 26 dias

1 ano 6 meses
e 26 dias

5 anos 1 mês
e 16 dias

6 anos 8 meses
e 11 dias

Joaquim Bastos ...............................................................................

0 ano 8 meses
e 22 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

18 anos 11 meses
e 9 dias

20 anos 10 meses
e 20 dias

Elpídio Viana ...................................................................................

O ano 8 meses
e 22 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

11 anos 11 meses
e 12 dias

13 anos 10 meses
e 24 dias

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

21 anos 11 meses
e 19 dias

23 anos 11 meses
e 0 dia

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

20 anos 8 meses
e 24 dias

22 anos 8 meses
e 5 dias

Contínuo, Classe "1"

Cesário Manuel da Silva ..................................................................
__________________

(1) designado para cargo de Auxiliar de Portaria, padrão J, em 10-12-1947
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Contínuo, Classe "H"
José Inocêncio Cavalcante ..............................................................

TEMPO
CLASSE
No Senado

Outra Repartição

Total

João Ribeiro de Sousa (2)......................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

20 anos 7 meses
e 5 dias

22 anos 6 meses
e 16 dias

Joaquim de Araujo Pinho........................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1amp 11 meses
e 11 dias

15 anos 6 meses
e 12 dias

17 anos 5 meses
e 23 dias

José Brasil Nunes...................................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

14 anos 8 meses
e 9 dias

16 anos 7 meses
e 20 dias

César Marins..........................................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

12 anos 6 meses
e 5 dias

14 anos 5 meses
e 16 dias

Orlando de Sá Cavalcante......................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses e 11
dias

12 anos 2 meses
e 15 dias

Joaquim dos santos...............................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

3 anos 10 meses
e 25 dias

Francisco Lopes Aréas...........................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 1 mês
e 9 dias

José de Feritas.......................................................

1 ano 7 meses
e 5 dias

1 ano 11 meses
e 9 dias

1 ano 2 meses
e 1 dia

3 anos 1 mês
e 10 dias

José Celestino Pessoas.........................................

1 ano 7 meses e
3 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

11 ano 2 mese
e 29 dias

13 anos 2 meses
e 10 dias

14 anos 1 mês
e 26 dias
5 anos 10 meses
e 6 dias
3 anos 0 mês
e 20 dias

Continuo (continuação), classe "H"

__________________

(2) Designado para o cargo de Contínuo, classe I, em 10-12-1947.
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Na Classe

1 ano 6 meses
e 20 dias

1 ano 10 meses
e 26 dias

17 anos 9 meses
e 18 dias

19 anos 8 meses
e 14 dias

Oscar Alves da Silva............................................................................

1 ano 6 meses
e 3 dias

1 ano 10 meses
e 11 dias

7 anos 10 meses
e 13 dias

9 anos 8 meses
e 24 dias

Otávio José de Almeida.......................................................................

0 ano 6 meses
e 1 dia

1 ano 11 meses
e 11 dias

8 anos 6 meses
e 28 dias

10 anos 5 meses
e 9 dias

João Aureliano Filho............................................................................

0 ano 6 meses
e 1 dia

1 ano 11 meses
e 11 dias

8 anos 5 meses
e 28 dias

10 anos 5 meses
e 9 dias

Pedro Rodrigues de Sousa..................................................................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

18 anos 6 meses
e 15 dias

20 anos 5 meses
e 25 dias

Roldão Pimentel Simas........................................................................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

10 anos 5 meses
e 6 dias

12 anos 4 meses
e 17 dias

Manuel José dos Santos......................................................................

1 ano 11 meses
e 11 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

5 anos 0 mês
e 21 dias

7 anos 0 mês
e 2 dias

Geraldo Gomes....................................................................................

1 ano 10 meses
e 19 dias

1 ano 10 meses
e 19 dias

–

1 ano 10 meses
e 10 dias

Virgilino José da Silva..........................................................................

1 ano 10 meses
e 12 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

4 anos 9 meses
e 9 dias

6 anos 8 meses
e 20 dias

Marciano José da Silva........................................................................

1 ano 10 meses
e 12 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

4 anos 9 meses
e 6 dias

6 anos 8 meses
e 17 dias

Alcides de Oliveira (1)..........................................................................

1 ano 10 meses
e 12 dias

1 ano 11 meses
e 1 dia

–

1 ano 11 meses
e 1 dia

__________________

(1) Designado para o cargo de Contínuo, classe H, em 10-12-1947.
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Alípio Ferreira Dias..............................................................................

TEMPO

CLASSE
No Sentido

Outra Repartição

Total

Djalma Magano (2)...................................................

1ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

16 anos 10 meses
e 27 dias

18 anos 10 meses
e 8 dias

Deusdedit de Araújo Silva........................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

16 anos 3 meses
e 15 dias

18 anos 7 meses
e 26 dias

Cláudio de Queirós...................................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

12 anos 6 meses
e 15 dias

14 anos 5 meses
e 25 dias

José Honoreto dos Santos.......................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

5 anos 8 meses
e 14 dias

7 anos 7 meses
e 13 dias

Mário Martins Neto...................................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

3 anos 0 mês
e 2 dias

4 anos 9 meses
e 16 dias

Propércio Xavier da Silva.........................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 11meses
e 11 dias

1 ano 2 meses
e 0 dia

3 anos 1 mês
e 12 dias

Carlos Braga............................................................

1 amo 7 meses
e 3 dias

1 ano 11 meses
e 11 dias

–

1 ano 11 meses
e 11dias

João Luís da Rocha.................................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 11 meses
e 2 dias

–

1 ano 11 meses
e 2 dias

__________________

(2) Designado para cargo de Contínuo, classe H, em 10-4-1948.
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Na Classe

Servente (Continuação), Pedro "F”
1 ano 7 meses
e 3 dias

1ano 10 meses
e 26 dias

–

1 ano 10 meses
e 26 dias

Paulo de Araújo Silva..........................................................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 10 meses
e 1 dia

2 anos 3 meses
e 9 dias

4 anos 1 mês
e 10 dias

Sílvio Manuel de Morais......................................................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 10 meses
e 1 dia

–

1 ano 10 meses
e 1 dia

Altamiro Cruz.......................................................................................

1 ano 7 meses
e 3 dias

1 ano 2 meses
e 27 dias

–

1 ano 10 meses
e 27 dias

Paulo da Silva Carneiro.......................................................................

1 ano 6 meses
e 20 dias

1 ano 6 meses
e 29 dias

27 anos 8 meses
e 3 dias

23 anos 3 meses
e 2 dias

José Manuel Gomes...........................................................................

1 ano 6 meses
e 3 dias

1 ano 6 meses
e 29 dias

–

1 ano 6 meses
e 20 dias

Antônio Machado Rosa........................................................................

1 ano 6 meses
e 3 dias

1 ano 10 meses
e 11 dias

0 ano 10 meses
e 6 dias

2 anos 8 meses
e 17 dias

Benedito Afonso de Araújo..................................................................

0 ano 6 meses
e 2 dias

1 ano 6 meses

1 ano 6 meses
e 29 dias

Antônio da Costa Bernardo..................................................................

0 ano 6 meses
e 2 dias

e 29 dias
1 ano 6 meses
e 29 dias

–
–

1 ano 6 meses
e 28 dias

Murilo Édson Coelho de Sousa (1)......................................................

1 ano 6 meses
e 26 dias

1 ano 6 meses
e 26 dias

–

1 ano 6 meses
e 26 dias

Felipe Baroud (2).................................................................................

1 ano 5 meses
e 3 dias

1 ano 5 meses
e 3 dias

–

1 ano 5 meses
e 3 dias

Ascensorista, Padrão "E"

__________________

(1) Designado para o cargo de Servente, padrão "F", em 10-12-1947.
(2) Designado para o cargo de Servente, padrão "F", em 10-4-1948.
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Mário Mendes da silva.........................................................................

TEMPO

CLASSE
No Senado

Outra Repartição

Total

Mercílio de Sousa...............................................................

1 ano 3 meses
e 17 dias

1 ano 3 meses
e 17 dias

2 anos 7 meses
e 21 dias

3 anos 10 meses
e 29 dias

Osvaldo Sampaio................................................................

0 ano 6 meses
e 2 dias

0 ano 6 meses
e 2 dias

–

0 ano 6 meses
e
2 dias

José Sales de Oliveira.........................................................

0 ano 6 meses
e 2 dias

0 ano 6 meses
e 2 dias

–

0 ano 6 meses
e
2 dias

Júlio Augusto de Matos.......................................................

0 ano 4 meses
e 0 dia

0 ano 4 meses
e 0 dia

–
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Na Classe

0 ano 4 meses
e 0 dias

Seção Administrativa do Serviço de Contabilidade e Pessoal, em 11 de maio de 1948. – Julieta Galathéa de Novaes, Chefe
da Seção Administrativa. – Visto. Flávio Goulart de Andrade, Diretor da Contabilidade e Pessoal.
Observação – Fica marcado aos funcionário, a partir da data da publicação, o prazo de 30 dias para reclamações, sob pena de se ter como prescrito o
direito de reclamação e permanecerem inalteráveis as menções referentes aos funcionários
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1948. – Fernando de Melo Vianna, Presidente da Comissão Diretora.

52.ª SESSÃO, EM 7 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO E
NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se
Senadores:
presente 44 Srs. Senadores. Havendo número
Alvaro Maia.
legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder à
Severiano Nunes.
leitura da ata.
Alvaro Adolpho.
SR. 2º SUPLENTE (Servindo de 2º
Magalhães Barata.
Secretário) procede à leitura da ata da sessão
Augusto Meira.
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
Victorino Freire.
aprovada.
José Neiva.
SR. 4º SECRETÁRIO (Servindo de 1º) lê o
Mathias Olympio.
seguinte.
Joaquim Pires.
Plinio Pompeu.
EXPEDIENTE
Fernandes Tavora.
Georgino Avelino.
MENSAGEM Nº 102, DE 1947
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Senhores Membros do Senado Federal.
Vergniaud Wanderley.
De acôrdo com o preceito, constitucional,
José Americo.
submeto à Vossa aprovação a seguinte
Etelvino Lins.
nomeação, que desejo fazer:
Apolonio Sales.
O Senhor Oscar Correia, Diplomata, classe
Cícero de Vasconcelos.
N, para exercer o cargo de Embaixador
Góes Monteiro.
Extraordinário e Plenipotenciário Junto ao
Maynard Gomes.
Govêrno do Equador.
Pinto Aleixo.
Rio de Janeiro, em 28 de abril de1948. –
Pereira Moacyr.
EURICO G. DUTRA.
Henrique de Novaes.
Nº 661 – Encaminha autógrafo do Projeto
Santos Neves.
de Lei nº 365, de 1946.
Hamilton Nogueira.
Senhor 1º Secretário:
Andrade Ramos.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Alfredo Neves.
Excelência, para os devidos fins, o incluso
Pereira Pinto.
autógrafo do Projeto de Lei nº 265-1948, que
Levindo Coelho.
aprova o registro, sob reserva, feito pelo
Marcondes Filho.
Tribunal de Contas, em sessão de 11 de
Pedro Ludovico.
novembro de 1947, de conformidade com o
Alfredo Nasser.
artigo 77, parágrafo 3º, da Constituição Federal.
Filinto Müller.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex.ª
João Villasbôas.
os protestos de meu mais alto aprêço.
Vespasiano Martins.
Rio, em 31 de maio de 1943.– Munhoz da
Flávio Guimarães.
Rocha, 1º Secretário.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Rodolfo Miranda.
Camilo Mércio (44)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5 – 1948

sentadoria a Trajano Alvim Saldanha, cobrador da
Divida Ativa da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º aprovado o registro, sob reserva,
feito pelo Tribunal de Contas, na sessão de 10,
de outubro de 1947, nos têrmos do artigo 14 do
Decreto-lei nº 426, de 12 de maio de 1938, e de
conformidade com o artigo 77, parágrafo 3º da
Constituição Federal, relativo á concessão de
aposentadoria a Trajano Alvim Saldanha,
cobrador da Divida Ativa da União, com
fundamento no artigo 197, ahnea a, do Decretolei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. Deve a
despesa da aposentadoria ser realizada nos
têrmos do artigo 40 do Decreto-lei número 426,
de 12 de maio de 1938, mantido .o cálculo do
Tesouro, com a adjudicação dos direitos e
vantagens
assegurados
nos
Decretos-leis
números 5.976, de 1910 de novembro de 1943 e
8.512, de 31 de dezembro de 1945.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Nº 630 – Encaminha autógrafo do Projeto
de Lei nº 36 A, de 1948. Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª
para os devidos fins, o incluso autógrafo do
Projeto de Lei número 86-A, de 1943, que torna
embargáveis as decisões das Turmas do
Supremo Tribunal Federal, quando divirjam entre
si, ou, de decisão tomada pelo Tribunal Pleno.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex.ª
os protestos de meu mais alto apreço.
Rio, em 25 de maio de 1948. – Munhoz; da
Rocha, 1º Secretário.

Aprova o registro, sob reserva, feito pelo
Tribunal de Contas, em sessão de 11 de novembro
de 1947, de conformidade com o artigo 7º, parágrafo
2º, da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º aprovado o registro, sob reserva, feito
pelo Tribunal de Contas, em sessão de 11 de
novembro de 1947, de conformidade com o artigo
77, parágrafo 2º, da Constituição Federal, referente
ao adiantamento de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros), requesitado pelo Ministério da Agricultura
em nome do Diretor, Padrão O, da Divisão do
Fomento da Produção Mineral, Alberto lldefonso
Erichsen, para atender ao pagamento das despesas
com a constituição dos; estudos das reservas de
carvão, nos Estados de Santa Catarina e Paraná, e
dos trabalhos necessários ao aproveitamento
racional dessas jazidas à conta da Verba 3 –
Serviços e Encargos – Consignação I –
Subconsignação 50-20-03-a, do Anexo 14, do
Orçamento Geral da República, para o exercício de
1947.
Art. 2º Revogam-se as disposições cm
contrário.
Nº 677 – Encaminha autógrafo do Projeto de
Lei nº 313, de 1948.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para
os devidos fins, incluso autógrafo do Projeto de Lei
número 313, de 1948, que aprova o registro sob
reserva, feito pelo Tribunal de Conte, na sessão de
ilegível a de outubro de 1947, de conformidade com
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
o artigo. 77, parágrafo 3º da Constituição Federal,
relativo á Concessão de aposentadoria a Trajano
Nº 95 – 1948
Alvim Saldanha, cobrador da Divida Ativa da União.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex.ª os
Torna embargáveis as decisões das
protestos de meu mais alto apreço.
Turmas do Supremo Tribunal Federal, quando
Rio, em 1º de junho de 1948. – Munhoz da divirjam entre si. ou, decisão tomada pelo
Rocha, 1º Secretário.
Tribunal Pleno.
O Congresso Nacional, decreta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º Ao artigo 833, Código do Processo
Civil, é acrescentado parágrafo único, com a
Nº 6 – 1943
seguinte redação: "Além de outros casos
admitidos; em lei, são embargáveis, no, Supremo
Aprova o registro, sob reserva. feito pelo tribunal Federal as decisões das Turmas, quando
Tribunal de Contas, na sessão de 10 de outubro de divirjam entre si. ou, de decisão tomada pelo
1947, de conformidade com o artigo 77, parágrafo 3º Tribunal Pleno".
da Constituição Federal, relativo à concessão de apoArt. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
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Nº 658 – Encaminha autógrafo do Projeto
de Lei nº 355, de 1948.
Senhor 1º Secretário:
Tendo
a
honra
de
encaminhar
a Vossa Excelência para os devidos fins, o
incluso autógrafo do Projeto de Lei nº 355,
de 1948, que mantém a decisão do
Tribunal de Contas, o qual recusou registro
ao
contrato
celebrado
com
Jorge
Bailly, pelo Ministério da Aeronáutica, em face
do Decreto nº22 469, de 18 de janeiro de 1947.
Aproveito
o
ensejo
para
renovar
a Vossa Excelência os protestos de meu mais
alto apreço.
Rio, em 31 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 96 – 1948.
Mantém a decisão do Tribunal de Contas,
o
qual
recusou
registro
ao
contrato celebrado com Jorge Bailly, pelo
Ministério da Aeronáutica, em face do Decreto
nº 22.480, de 18 de janeiro de 1947.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Publicado no Diário do Congresso
Nacional de 3 de junho de 1948.
Nº 659 – Encaminha autógrafo do Projeto
nº 336, de 1948.
Senhor.1º Secretário:
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a Vossa Excelência, para os devidos
fins, o incluso autógrafo do Projeto de
Lei nº 355, de 1948, que mantém a decisão
do
Tribunal
de
Contas,
que
recusa
registro ao contrato, em que se concede
à, V.A.S.D. S.A. os favores do Decreto-lei nº
300, de 24 ded fevereiro de 1938.
Aproveito o ensejo para renovar a
Vossa. Excelência os protestos de meu
mais alto aprêço.
Rio, em 31 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMADA
Nº 97 – 1948
Mantém a decisão do Tribunal de Contas que
recusa registro ao contrato em que concerte a V. A. S. D.
S. A. os favores do Decreto lei nº 300, de 24 de fevereiro
de 1938.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantida a decisão do Tribunal de Contas
que recusa registro ao têrmo de contrato assinado nela
Viação Aérea Santos Dument S. A., com a Fazenda
Nacional da República dos Estados Unidos do Brasil, para
gozar dos favores do Decrete-lei n. 300, de 24 de
fevereiro de 1938.
Art. 2° Revegam-se as disposições era contrário.
Nº 676 – Encaminha autógrafo do Projeto de Lei nº
382, de 1948.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra do encaminhar a Vossa Excelência,
para es devidos fins, o incluso autógrafo do ,Projeto de Lei
nº 382 de 1948, que dispõe
sôbre o complemento das congregações das Escolas e
Faculdades da Universidade.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, me 31 de maio ele 1948. – Munhoz da Rocha,
1° Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98 – 1943
Dispõe sôbre o complemento das congregações
das Escolas e Faculdades da Universidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Congregação de institutos de ensino
superior de Universidade que tiver menos de dois têrços
de professôres catedráticos, indicará, para completar êsse
número, professôres catedráticos, eeftivos, de
estabelecimentos congêneres, oficiais ou reconhecidos,
de preferência, entre os que lecionem a mesma matéria,
ou afim, de cadeira posta em concurso.
Parágrafo único. Os professôres escolhidos, na
forma dêste artigo, participarão, com direito de voto, das
sessões da Congregação; concernentes ao concurso, e
submeter-se-á à aprovação desta, o parecer da comissão
julgadora.
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Art. 2.º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
N.º 673 – Encaminha autógrafo do Projeto de
Lei n.º 133-A, de 1948. Senhor 1.º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei n.º 133-A, de 1948, que conta
tempo de serviço o para efeito de aposentadoria.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 1.º de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.º 99, de 1948
Conta tempo de serviço público, para efeito de
aposentadoria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º E' considerado tempo de serviço
público, para efeito de contagem para aposentadoria,
o período de 36 anos, de 1895 a 1931 em que o
funcionário do Instituto Nacional do Livro, do
Ministério da Educação e Saúde, Antônio Joaquim
de Castilho, exerceu sua atividade como editorlivreiro.
Art. 2.º Revogam-se as disposições em
contrário.
Da Câmara do Distrito Federal: Senhor
Presidente.
Em nome da Câmara do Distrito Federal tenho
a honra de me dirigir a Vossa Excelência, a fim de
solicitar a gentileza da valiosa intercessão da
Presidência dessa Casa do Congresso Nacional, no
sentido de que seja abreviado, no máximo possível,
o andamento do projeto de lei que dispõe sôbre o
preenchimento das vagas verificadas nas câmaras
legislativas do País, com a cassação dos mandatos
dos representantes do extinto Partido Comunista do
Brasil, precìpuamente a benefício dos trabalhos
desta Câmara, cuja composição legal, é de 50
Vereadores, sendo, portanto, o "quorum" de 26 anos,
mas que presentemente, em consequência daquela
medida de defesa nacional, ficou reduzida a 32
Vereadores, com a existência assim, de 18 vagas.
Em tais condições, esta Câmara se vê na
impossibilidade de deliberar sôbre diversos casos,
que exigem para apurar a voto de 40 ou de 33
Vereadores como os seguintes:
1.
convocação
extraordinária,
na
forma
legal,
cuja
aprovação
exige
o

voto de 4/5 da composição da Câmara, isto é, 40
Vereadores (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 13,
§ 1.º).
2. convocação de Secretário Geral do Distrito
Federal, para prestar esclarecimentos, sôbre
questões prévias e expressamente determinadas,
atinentes a sua Secretaria, providência que requer o
voto de 2/3 da composição da Câmara, isto é, 33
Vereadores (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 27,
signa V, combinado com o Regimento Interno, art.
128, § 1.º).
3. urgência para discussão e votação de
matéria de interêsse público, cujos efeitos não
comportam demora, exigindo imediatas deliberações
e execução, medida que exige a assinatura de 2/3 da
composição da Câmara, isto 33 Vereadores
(Regimento Interno, art. 102 parágrafo único,
sigla I);
4. redução dos prazos regimentais, mediante
o voto de 2/3 da composição da Câmara,
isto é, 33 Vereadores (Regimento Interno, art. 96 §
3.º).
5. exoneração de funcionário, nos casos de
condenação judicial, passada em julgado o que
requer o voto de 2/3 da composição da Câmara, isto
é, 33 Vereadores (Regimento da Secretaria, art. 28).
Certo de que acolherá com simpatia o apélo
que dirijo a Vossa Excelência, na qualidade de
Presidente dessa Casa do Poder Legislativo da
República, valho-me do ensejo para reiterar o
testemunho do meu mais elevado apreço.
Em 2 de junho de 1948. – Jorge de Lima,
Presidente.
Oficio:
Do Sr. Presidente da Comissão Mista de Leis
Complementares, devolvendo o Projeto n.º 4.48, que
regula a suspensão e a apreensão de jornais e de
outros periódicos, e comunicando haver sido o
mesmo devidamente considerado, ao ser elaborado
o projeto que regula a liberalidade de imprensa. – A
Comissão de Constituição e Justiça.
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando que o autógrafo remetido
ao Senado, por ofício n.º 626, contém a emenda
substitutiva daquela Casa ao Projeto que
manda estender aos servidores civís, não
funcionários públicos, que servem na Comissão
Brasileira Demarcadora de Limites, as vantagens
do artigo 23 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. – A Comissão de Constituição e
Justiça.
Do
Sr.
Ministro
da
Fazenda,
agra
detendo
a
comunicação
de
haver
sido
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enviado à sanção o decreto legislativo que autoriza a
abertura de crédito para pagamento de gratificação dos
membros do Tribunal Eleitoral de Sergipe,
correspondentes a 1947. – Inteirado.
Do Sr. Presidente da Comissão Mista de Leis
Complementares, solicitando a designação de
substituto do Senador Roberto Simonsen no mesmo
órgão. – Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 340, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre a
Proposição número 23 de 1948.
Relator: Senhor Filinto Müller
A 28 de novembro de 1946 e, posteriormente, a
10 de abril de 1947, dirigiu-se ao Poder Legislativo o
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
solicitando, nos têrmos do dispôsto no art. 97, inciso II
da Constituição da República a criação do quadro do
pessoal da Justiça do Trabalho. A segundo das citadas
mensagens visou a suprir as missões de que se
ressentia-o primitivo ante-projeto, submetido ao elevado
exame do Congresso e ainda não transformado em lei.
Impunham-se,
igualmente,
modificações
naquêle anteprojeto em virtude de promoções havidas
no quadro Permanente do Ministério do Trabalho e que
abrangeram funcionários lotados nos diversos Órgãos
da Justiça do Trabalho.
Submetido o assunto ao exame das Comissões
de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de
Finanças da Câmara dos Deputados, sofreu acurado
exame por parte dos Srs. Deputados vindo a ser, afinal,
aprovado naquela Casa do Congresso o substitutivo
encaminhado ao Senado a 28 de janeiro do corrente
ano, como Projeto de Lei nº 1.102-A, de 1947-1948.
Posteriormente, a 22 de março de 1948, o
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região, Minas Gerais, encaminhou ao Sr. Presidente,
do Senado Federal uma exposição de motivos,
acompanhada de processo, versando assunto relativo à
criação do quadro do pessoal da Justiça do Trabalho e
solicitando a “substituição do quadro do pessoal votado
para a 3ª Região “pelo que propõe, aprovado

êste unânimemente pelo citado Tribunal Regional.
Invoca, êste Tribunal em favor de sua atitude,
a competência deferida aos Tribunais pela
Constituição de 18 de setembro no já citado inciso
II do artigo 97 e justifica o fato de se dirigir ao
Senado e não à Câmara dos Deputados pela
circunstância de haver a solução de causas
trabalhistas determinado o retardamento da
manifestação do plenário sobre a exposição feita
pelo Presidente do Tribunal a 7 de janeiro de 1948.
Após fazer um exame comparativo entre as
tabelas aprovadas pela Câmara dos Deputados e o
atual quadro de pessoal do Tribunal Regional da 3ª
Região, termina o Presidente do referido Tribunal
sua exposição, solicitando a aprovação do novo
quadro que, segundo se depreende das conclusões,
melhor
satisfação
dá
as
aspirações
do
funcionalismo não so pelo acréscimo de cargo,
como também porque trará maiores facilidades de
promoção.
Ao emitirmos nosso parecer sôbre o Projeto
de Lei nº 1.202-A de 1947, 1948, julgamos
necessário esclarecer, preliminarmente, dois
pontos, a saber:
I – Tem competência o Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho para solicitar ao Poder
Legislativo a criação dos quadros do Pessoal da
Justiça do Trabalho?
II – Têm competência os Presidentes dos
Tribunais Regionais do Trabalho para solicitarem ao
Poder Legislativo a criação dos quadros de pessoal
dos respectivos Tribunais?
Quanto à primeira indagação, parece-nos
claro, em face do texto constitucional que é da
competência do Tribunal Superior do Trabalho
propor ao Poder Legislativo a criação do quadro do
Pessoal da sua Secretaria.
De fato, estabelece a nossa Carta Magna:
Art. 97. Compete aos Tribunais:
I – .................................................................
II – elaborar seus regimentos internos e
organizar os serviços auxiliares, provendo-lhes os
cargos na forma da lei; e bem assim propôr ao Poder
Legislativo competente a criação ou a extinção dos
cargos e a fixação dos respectivos vencimentos.
O dispositivo constitucional é claro não
deixando lugar a dúvida ou interpretações.
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É da nossa tradição, aliás, que os Tribunais
organizem suas secretarias.
A Constituição de 1891, prescrevia no seu
artigo 58:
Art. 58. Os Tribunais Federais elegerão de seu
seio os seus presidentes e organizarão as respectivas
Secretarias.
A de 1934 determinava no seu artigo 67:
Art. 67. Compete aos Tribunais:
a ) elaborar os seus regimentos internos,
organizar as suas secretarias, os seus cartórios e
mais serviços auxiliares e propor ao Poder Legislativo
a criação, ou a supressão de empregos e a fixação
dos vencimentos respectivos.
Compete, pois, fora de dúvida, aos Tribunais, a
organização das respectivas Secretarias. O que não
lhes compete é a criação ou supressão de empregos
e a fixação de vencimentos respectivos.
Para isso devem propôr ao Poder Legislativo as
medidas necessárias e devem fazê-lo diretamente,
sem intermediação do Poder Executivo.
Esta é a regra quanto aos Tribunais, Órgãos do
Poder Judiciário, tornada extensiva ao Tribunal de
Contas, expressamente, pelo art. 76 § 2º da
Constituição. Examinemos a posição da Justiça do
Trabalho no quadro constitucional vigente.
A Justiça do Trabalho teve o seu embrião no
Decreto nº 22.132 de 25 de novembro de 1932 que
criou as juntas de Conciliação e Julgamento. Sua
composição era paritária e de suas decisões cabia
recurso para o Departamento Nacional do Trabalho.
Tratava-se, pois, de um órgão administrativo.
A Constituição de 1934 criou a Justiça do
Trabalho estatuindo no seu artigo 122; “Para dirimir
questões entre empregados e empregadores regidas
pela legislação social, fica instituída a Justiça do
Trabalho..." Mas, ao instituir a Justiça do Trabalho a
Constituição de 1934 não a incluiu no capítulo relativo
ao Poder Judiciário e sim, na parte referente à ordem
econômica e social.
Pelo Decreto-lei nº 1.237, de 2 de maio de
1939 foi organizada a Justiça do Trabalho, com
características próprias e funções claramente
judiciárias. De suas decisões não havia
recurso, como anteriormente, para órgãos do
Ministério do Trabalho ou para o Ministro.
E mais, o colendo Supremo Tribunal Federal
entendeu por muito tempo não dever tomar co-

nhecimento dos recursos extraordinários interpostos
das decisões do Conselho Nacional do Trabalho por
julgá-lo última e definitiva instância daquela Justiça
especial e só recentemente veio a modificar sua
jurisprudência para conhecer daquêles recursos
extraordinários.
Era esta a situação quando foi promulgada a
Constituição de 18 de setembro de 1946, que, ao
discriminar os órgãos do Poder Judiciário incluiu entre
êles, expressamente, a Justiça do Trabalho.
De fato, estatui o artigo 94 da Constituição.
Art. 94. O Poder Judiciário é exercido pelos
seguintes órgãos:
I) Supremo Tribunal Federal;
II) Tribunal Federal de Recursos;
III) Juízes e Tribunais Militares;
IV) Juízes e Tribunais Eleitorais;
V) Juízes e Tribunais do Trabalho.
O item V acima citado deu lugar, na Grande
Comissão Constitucional, a acalorados e brilhantes
debates, defendendo sua inclusão no Capítulo
reservado ao “Poder Judiciário”, entre outros
constituintes, o eminente Senador Attílio Vivacqua e
combatendo-o o eminente Senador Ferreira de
Souza. Não cabe aqui abrir debate sôbre êsse
importante tema. Seria até impertinente fazê-lo. A
Constituição foi promulgada, está em pleno vigor e
nosso dever é cumprí-la. Assim, em face dos
dispositivos constitucionais citados – artigo 94 e inciso
I I do artigo 97 – não podemos deixar de reconhecer
ao Superior Tribunal do Trabalho competência para
dirigir-se ao poder Legislativo, propondo a criação do
quadro do pessoal e sua Secretaria.
Passemos a examinar a segunda preliminar,
isto é, se tem competência os tribunais regionais para,
como o Superior Tribunal do Trabalho, dirigirem-se ao
Poder Legislativo, propondo a “criação ou extinção de
cargos e a fixação dos respectivos vencimentos” no
que tange à organização das próprias secretarias. Em
tese, parece-nos ser inegável essa competência. A
Constituição não distingue, no particular, não faz
restrições.
A norma, contida no art. 97, inciso II,
é ampla: Compete aos tribunais, diz ela,
enumera os casos dessa privativa competência.
Entre os Tribunais regionais e o Superior
Tribunal do Trabalho, não há subordinação ad-
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ministrativa. Das decisões dos tribunais regionais
cabe, em certos casos, recurso para o Superior
Tribunal. Quanto ao mais – “constituição,
envestidura, jurisdição, competência, garantias e
condições de exercício dos órgãos da Justiça do
Trabalho” – deixou a Constituição ao legislador
ordinário o dever de regular.
Em face do expôsto, entendemos terem os
tribunais regionais do trabalho competência para
organizarem suas secretarias, propondo ao poder
Legislativo “a criação ou a extinção de cargos e a
fixação dos respectivos vencimentos”.
Não podemos, no entretanto, deixar de
reconhecer que a Justiça do Trabalho deve constituir
– e constitui de fato – um todo harmônico, sendo da
mais alta conveniência que a organização das
Secretarias dos Tribunais regionais obedeça a um
plano de conjunto. Para tanto deve o Superior
Tribunal do Trabalho – como fez aliás em relação ao
Projeto ora em estudo – coordenador as sugestões
dos Tribunais Regionais, antes de propor ao Poder
Legislativo as medidas julgadas necessárias. Foi
êste, aliás, o critério adotado em relação à Justiça
Eleitoral, já aceito pela Câmara dos Deputados e
pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças do Senado.
Tal orientação pode e deve, ao nosso ver, ser
estabelecida em lei ordinária, sem desrespeito à
Constituição, em face da latitude dada ao número 5
do artigo 122, já citado.
No projeto da organização da Justiça do
Trabalho, em andamento na Câmara dos Deputados,
já se encontra consubstânciada essa providência,
conforme se verifica do avulso que acompanha o
projeto 1.202-A.
Por assim entender e pela circunstância de
haver sido dirigido ao Senado e não à Câmara dos
Deputados entendemos deva ser arquivado o Ofício
S/34, de 1948 do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região que fizemos pensar à Proposição nº 23 de
1948, por versar o assunto nesta já tratado.
Esclarecidos êstes pontos, passamos a
examinar o Projeto de Lei número 1.202-A.
Nas duas exposições que dirigiu ao
Poder Legislativo, o Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho esclareceu bem a
necessidade de se organizar o quadro próprio do
pessoal
da
Justiça
do
Trabalho,
cujos
servidores atuais pertencem ao Quadro Perma-

nente do Ministério do Trabalho. E' fóra de dúvida que
tal providência é constitucional, necessária e urgente.
Não se justifica, em face da Constituição de 18 de
setembro, que os serviços auxiliares do órgão do
Poder Judiciário continuem sendo provido Judiciário
continuem sendo providos de um Ministério ao qual,
lògicamente, devem estar subordinados.
Ao elaborar o ante-projeto encaminhado à
Câmara dos Deputados, o Tribunal Superior do
Trabalho estudou meticulosamente as sugestões
apresentadas pelos tribunais regionais, com relação
às respectivas secretarias, e teve a preocupação de
atender às necessidades do serviço, sem descurar
dos legítimos interêsses do funcionalismo. O
substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados, a
nosso ver, satisfaz plenamente.
Os cargos, quer da Secretaria do Tribunal
Superior, quer das Secretarias dos Tribunais
regionais, são agrupados em: “Cargos isolados de
provimento efetivo” “cargos isolados de provimento
em comissão” “cargos de carreira” e “funções
gratificadas”. Os tribunais regionais são divididos em
três grupos, A – B – C, dentro dos quais os padrões
de vencimentos são idênticos, mas o número de
funcionários de cada classe varia de acôrdo com as
necessidades do serviço, verificadas em face das
estatísticas do trabalho dos últimos anos.
Os padrões de vencimentos propostos são, em
geral, inferiores aos já aprovados pela Lei nº 160 de
29 de novembro de 1947, para o Tribunal Federal de
Recursos.
O projeto estabelece normas para a
nomeação, demissão e promoção de funcionários,
assegurando o direito de opção àquêles que
pertencem ao quadro do Ministério do Trabalho,
desde que o requeiram dentro de trinta dias da
aprovação da presente lei.
Assegura aos funcionários o direito ao gôzo de
trinta dias de férias anuais, suprime vários cargos do
Quadro Permanente do Ministério do Trabalho, atuais
funções gratificadas dos órgãos Indústria e Comércio
e bem assim as da Justiça do Trabalho e as tabelas
numéricas de extranumerários mensalistas e
diaristas.
Além destas providências determina outras de
caráter financeiro, cujo exame mais acurado compete
à ilustrada e douta Comissão de Finanças.
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Entendemos deva ser suprimido o artigo 7º e
seu parágrafo por inconstitucional visto serem as
secretarias dos tribunais serviços autônomos sem
nenhuma relação de dependência entre si.
Para melhor clareza do Projeto, propomos
igualmente sejam acrescentadas ao final do art. 12 as
palavras “bem como as que vagarem em virtude da
preferência prevista no artigo 5º.
Isto pôsto, opinamos seja o Projeto aprovado
pelo plenário, com as seguintes emendas da Comissão
de Constituição e Justiça.
EMENDA Nº 1
Ao art. 12.
Acrescente-se:
“... bem como os que vagarem em virtude da
preferência prevista no artigo 5º”.
EMENDA Nº 2
Suprima-se o artigo 7º.
Sala das Comissões, em 13 de maio de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müler, Relator. –
Ferreira de Souza. – Waldemar Pedrosa. – Etelvino
Lins. – Lúcio Corrêa. – Vergniaud Wanderley. – Aloysio
de Carvalho.
PARECER
Nº 341 – 1948
Da Comissão de Trabalho e Previdência Social,
sôbre a Proposição nº 23, de 1948.
Relator: – Senador Filinto Müller.
A Proposição nº 23 de 1948, que cria os quadros
do pessoal da Justiça do Trabalho, foi distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, do Trabalho e
Previdência Social e de Finanças.
Parece-nos, em face do que estatui o artigo 70
do Regimento Interno, que não se enquadra entre as
atribuições desta Comissão de Trabalho e Previdência
Social, emitir parecer sôbre a matéria do Projeto de Lei
nº 1.102-A de 1947-48.
De fato, não cogita êste Projeto de assunto
pertinente especificamente à Justiça do Trabalho – que
seria aquêle disciplinado pelos artigos 122 e 123, e
respectivos parágrafos, da Constituição – e assim de
dar aplicação à regra geral do artigo 97, item II,
atinente a todos os Tribunais, órgãos do Poder
Judiciário.
Preliminarmente,
portanto,
somos
de
opinião
que
se
deva
remeter
o

Projeto à Comissão de Finanças, visto sôbre êle já
se haver manifestado a de Constituição e Justiça.
Na hipótese de não ser aceita esta
preliminar, entendemos, no mérito, que o Projeto
está em condições de ser aprovado pelo Plenário.
Do seu exame se verifica que os quadros de
pessoal, quer do Tribunal Superior, quer dos
Regionais, foram organizados, tendo em vista as
necessidades
dos
referidos
Tribunais,
atendendo-se ao volume de trabalho dos últimos
anos.
Os quadros não apresentam excesso de
pessoal, antes, pode dizer-se que foram
organizados com bastante parcimônia, nêsse
particular, tendo-se em consideração a tendência
para o aumento de litígios trabaIhistas.
Quanto à remuneração prevista para as
diferentes carreiras é ela razoável e está abaixo da
que foi aprovada pelo Congresso para os
funcionários do Tribunal Federal de Recursos, já
transformada em lei e equivale à que votou a
Câmara dos Deputados para os funcionários do
Tribunal Superior e Tribunais Regionais Eleitorais.
O Projeto se enquadra, em linhas gerais,
dentro das prescrições que regem o assunto no
que tange ao funcionalismo federal.
Em face do expôsto, somos de parecer que
deve ser aprovado.
Sala das Sessões do Senado Federal, em 24
de maio de 1948. – Marcondes Filho, Presidente. –
Filinto Müller, Relator. – Fernandes Tavora. –
Hamilton Nogueira. – Lucio Corrêa.
PARECER
Nº 342 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a
Proposição nº 23-1948.
Relator: Senador Mathias Olympio.
O presente Projeto de Lei, que tomou o
número 1.102-A, de 1947-48, resultou de três
Mensagens: duas do Presidente do Superior
Tribunal do Trabalho, uma de 28 de novembro de
1946 e outra de 10 de abril de 1947 e a terceira, de
22 de março de 1948, do Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região, sediado no
Estado de Minas Gerais, que se dirigiu ao Sr.
Presidente do Senado, em longa exposição de
motivos, acompanhada do processo relativo à
criação de quadros do pessoal da Justiça do
Trabalho, solicitando a substituição do pessoal de-
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signado para àquela região, pelo que propõe, com
aprovação unânime do respectivo tribunal.
O assunto foi cuidadosamente tratado na
Câmara, onde o Deputado Edgard Arruda declara
que a criação dos quadros é uma imposição vigente
da Constituição, em seus artigos 94 e 97, alínea II.
Aliás, é êle mesmo quem o afirma com acerto, antes
dêsse dispositivo constitucional, já a Justiça do
Trabalho se integrava no Poder Juriciário, mas todos
os seus funcionários e juízes, com exceção dos
classistas, eram lotados no Quadro permanente do
Ministério do Trabalho.
"Esta situação foi, porém, profundamente
modificada pelo citado artigo da Constituição, de
acôrdo com o qual os juízes e tribunais do trabalho
passaram a ser também órgãos do Poder Judiciário
e, assim, nessa nova situação jurídica no mecanismo
judiciário do País, cumpre-lhes, a êles próprios, tomar
as providências que lhes são facultadas pelo artigo
97, alínea II da mesma Constituição".
Nesta conformidade, torna-se indiscutível a
competência dos Presidentes do Tribunal Superior,
bem assim do Tribunal da 3ª região, sediada em
Minas Gerais, com a aprovação de todos os seus
membros, para proporem as medidas necessárias à
criação dos quadros do pessoal da Justiça, de
conformidade com as tabelas anexas às Exposições
feitas.
Na do Presidente do Tribunal Superior, vem
expostos os motivos constitucionais, justificativos das
razões do pedido encaminhado ao Poder Legislativo:
"Consoante o expôsto no artigo 97, nº II, da
Constituição, cabe aos Tribunais elaborar seus
regimentos internos e organizar os serviços
auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei; e
bem assim propor ao Poder Legislativo competente a
criação ou a extinção de cargos e fixação dos
respectivos vencimentos.
Anteriormente à Constituição todos os
funcionários da Justiça do Trabalho, entre os quais os
seus Juízes, excluídos os vogais respresentantes de
empregados e empregadores, pertenciam ao Quadro
Permanente do Ministério do Trabalho Indústria e
Comércio.
Tal
fato,
até
então
compreensível,
pela
situação
especial
em

que se encontrava a Justiça do Trabalho no
mecanismo judiciário do País, não obstante, justifica,
em face da inclusão definitiva dos Tribunais
trabalhistas no Poder judiciário, por fôrça do
estabelecido no artigo 94 da Contituição, e tendo em
vista o artigo 36, que consagra independência entre
os Poderes da União.
Faz-se necessário, assim, a organização de
um quadro próprio do pessoal para a Justiça do
Trabalho, abrangendo todos os funcionários
integrantes do Quadro Permanente do Ministério
do Trabalho, atualmente lotados nos diversos
tribunais do Trabalho, atribuindo-se ao Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho a movimentação
dos funcionários administrativos conforme a
lotação adotada para cada órgão pelo referido
Tribunal".
O critério com que foram organizados pelos
dois tribunais os quadros e tabelas, trazidas pelos
respectivos
Presidentes,
à
apreciação
do
Congresso, foi devidamente assinalado pelo
deputado Aloysio de Castro, quando diz que se
funda no movimento judiciário de cada uma das
Regiões. De acôrdo com os dados estatísticos,
anexados ao processado em aprêço, verifica-se que
o número de funcionários, em cada uma das regiões
em que o País se divide, está de acòrdo com o
número de feitos submetidos a julgamento.
Votado o Projeto na Câmara, de acôrdo com
as sugestões recebidas, foi o mesmo encaminhado
ao Senado, onde já foram ouvidas as Comissões do
Trabalho e Previdência Social e de Justiça.
A primeira, embora reconhecendo que, pelo
artigo 70 do Regimento Interno, não se enquadra
entre as suas atribuições emitir parecer sôbre a
matéria, porque não cogita o Projeto do
assunto pertinente especificadamente à Justiça do
Trabalho – que seria aquêle disciplinado pelos
artigos 122 e 123, e respectivos parágrafos, da
Constituição – e sim de dar aplicação à regra geral
do artigo 97, item II, atinente a todos os
Tribunais, órgãos do Poder Judiciário, opina que,
"quanto à remuneração prevista, para as diferentes
carreiras, é ela razoável e está abaixo da que foi
aprovada pelo Congresso para os funcionários do
Tribunal Federal de Recursos, já transformada
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em lei e equivale à que votou a Câmara dos
Deputados para os funcionários do Tribunal Superior
e Tribunais Regionais Eleitorais".
A Comissão de Justiça, em minucioso
trabalho de nosso eminente colega senador Filinto
Müller, opina pela constitucionalidade do Projeto,
propondo, apenas, duas emendas que, me parece,
não devem ter acolhida desta Comissão, que, por
sua vez, para corrigir um lapso de redação,
apresenta também a emenda, que vai em separado.
Feita a presente exposição, nada tenho a opôr
que esta Comissão aprove o Projeto em discussão.
Sala das Comissões, em 2 de junho de 1948.
– Ivo d'Aquino, Presidente. – Mathias Olympio,
Relator. – Santos Neves. – Salgado Filho. – Durval
Cruz. – Vespasiano Martins. – Victorino Freire. –
José Américo.
EMENDA
Nº 1
Substitua-se pelo seguinte o art. 2º
Art. 2º Compete aos Tribunais Regionais do
Trabalho, através dos seus presidentes, 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 Tribunal
Superior do Trabalho pelo seu presidente igual
competência em referência ao pessoal de sua
Secretaria.
Justificação
Substitui as expressões "Presidente dos
Tribunais Regionais do Trabalho" e "Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho respectivamente,
pelas expressões "Tribunais Regionais do Trabalho
através dos seus presidentes" e "Tribunal Superior
do Trabalho pelo seu presidente", a fim de
harmonizar o texto com o artigo 97, inciso II, da
Carta Magna vigente, que assim dispõe. in verbis.
"Art. 97. Compete aos Tribunais:
I – .....................................................................
II – elaborar seus regimentos internos e
organizar os seus serviços auxiliares, provendo-lhes
os cargos na forma da lei, etc. ...................................
Como se vê, a competência para prover os
cargos é dos tribunais e não dos presidentes, embora
êstes possam assinalar os atos de nomeação,
individualmente, aprovados antes pelos
tri-

bunais respectivos. A presente emenda, portanto,
além de estar em consonância com o preceito
constitucional, correspondente à praxe adotada
pelos demais tribunais integrantes do Poder
Judiciário em relação ao provimento dos cargos de
suas Secretarias.
PARECER
Nº 343, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1948.
Relator: Sen.l Olavo Oliveira.
1) Pela Resolução nº 1.841, de 7 de maio de
1947, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu
determinar o cancelamento do registro do Partido
Comunista do Brasil (Diário da Justiça de 7 de junho
de 1947).
2) Em face da perplexidade sôbre o poder
competente para decretá-la, assentou também o
Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 2.122
de 1947, que "a Constituição que considera
deputados e senadores "representantes do povo",
não cogitou de "extinguir" ou de "cassar" mandatos,
nem da situação em que ficariam parlamentares
eleitos por um partido que viesse a ter cancelado o
respectivo registro. Fala sim, em perda de mandato,
enumerando como é quando ocorrerá e atribuindo
ao próprio Legislativo decretá-la (Diário da Justiça
de
de outubro de 1947).
3) Daí a lei nº 211 de 7 de janeiro de 1948, em
virtude da qual foram declarados extintos os
mandatos dos delegados eleitos sob a legenda do
Partido Comunista do Brasil, aos vários órgãos
legislativos do País.
4) No tocante ao preenchimento das vagas
resultantes do aludido ato nos nossos diversos
corpos legislativos, ainda deliberou o aludido
Tribunal na Resolução nº 2.674, de 16 de março de
1948, que "é incompetente o Tribunal Superior
Eleitoral para determinar que se proceda a novas
eleições para preenchimento das vagas dos
deputados e vereadores e seus suplentes, eleitos
sob a legenda do extinto Partido Comunista
Brasileiro) (Diário da Justiça de 18 de maio de
1948).
5) Vale o mencionado pronunciamento do
Tribunal Superior Eleitoral como a confissão
plena da parte do mais alto órgão da
Justiça Eleitoral – onde pontificam magistrados
de subido valor intelectual e moral – de
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que não se aplica à espécie o art. 52, parágrafo
único da Constituição Federal.
Por êle não se trata de preenchimento de
vaga ocasional em dada representação partidária,
pela ausência e suplente, conjuntura em que caberia
à Justiça Eleitoral marcar a eleição (Constituição
Federal, art. 119, nº IV).
6) Cogita-se do desaparecimento total das
bancadas do determinado partido, nas nossas
assembléias legislativas, de diversos graus, desde o
Senado Federal até às camadas municipais, pelo
cancelamento do seu respectivo registro, hipótese
inteiramente nova, para cuja solução reconnheceu
expressamente o Tribunal Superior Eleitoral a
competência do Congresso Nacional.
7) E a autoridade do Parlamento para fazê-lo
está na sua explícita atribuição para legislar sôbre
direito eleitoral (Constituição Federal, art. 5º, nº XV,
A).
8) "E' direito eleitoral – qualquer que seja é
feito pela União" Pontes de Miranda, Comentário à
Constituição de 1946, vol. 1, nº 26 e nele se "inclui
tôda a matéria de conteúdo eleitoral", cujo âmbito é
o "mecanismo ativo e passivo da apresentação
como instrumento do sistema democrático
Temístocles B. Cavalcante, Constituição Federal
Comentada, vol. 1, pág. 96).
9. Frente ao expôsto, escapa claramente à
eiva de inconstitucionalidade o Projeto nº 17 – de
1948, do ilustre Senador Etelvino Lins, regulando o
preenchimento dos claros verificados nos diversos
corpos legislativos do País, em virtude da Cassação
do mandato dos representantes comunistas.
10) A medida proposta pelo projeto acarreta a
distribuição das vagas em aprêço tão sòmente entre
os dois grandes partidos, beneficiando mais a um ou
a outro, conforme a futura decisão da justiça eleitoral
sôbre a natureza dos votos comunistas – se brancos
ou nulos – para os efeitos do quociente diretor da
partilha a ser realizada.
11) Não obstante, é preferível a uma eleição.
Os inconvenientes dessa solução estão
admiràvelmente retroativados no voto do provecto
Ministro Ribeiro da Costa, na Resolução nº 2.674, do
Tribunal Superior Eleitoral "verificada a conseqüência
resultante
dessa
cassação
de
mandatos,
viu-se o Parlamento desfalcado de vários de seus

membros e, como a Constituição prescreve que só
não se substituirão os representantes do povo
quando a vaga se der depois dos nove meses
anteriores à terminação da legislatura, surgiu a
cogitação em tôrno do processo a adotar para
preencher tais vagas existentes.
Opinaram os entendidos de vários modos:
acharam que no caso era de se mandar proceder a
novas eleições, devolvendo ao Povo o direito que a
Constituição, pelo menos na sua letra estrita, lhe dá
de escolher os seus representantes: Opinaram
outros que o espólio valioso deixado pelos
comunistas deveria ser distribuído entre os partidos
que trataram tão depressa de eliminar do seio do
Parlamento os representantes que ali se
encontravam.
Objetavam, porém, os que vêem o problema
de um ângulo objetivo – e, a meu ver, objetam com
muita segurança, uma vez que todos nós, cidadãos,
devemos levar as nossas cautelas, primeiro, para o
interêsse econômico que ora nos assoberba – que,
a se proceder a novas eleições o País teria de arcar
com uma despesa calculada em trinta milhões de
cruzeiros: e, ao mesmo passo, que os partidos
interessados na disputa eleitoral teriam também de
sofrer um grande ônus pecuniário.
Ao lado dêsse problema, outro surge, ainda
mais grave: o Govêrno instituído com a eleição de 2
de dezembro, e que já agora, entra no terceiro ano
de administração pública, a braços com questões de
ordem geral, cuja solução se adia mais uma vez,
com o processo de eleições, agitando o País,
justificaria os braços cruzados perante a Nação.
Aguardando a solução dêsse problema, de certo
modo contribuiria o novo pleito, para que, ainda
agora, se lançasse à precariedade do regime
democrático uma nova falência." (Diário da Justiça,
18 de maio de 1948).
12. Em conclusão, somos pela aprovação do
Projeto, que em plenário poderá receber das luzes
dos Srs. Senadores sugestões que ainda melhor
traduzam o sentimento democrático do nosso povo.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente vencido de acôrdo
com o voto do Senador Ferreira de Souza. –
Olavo de Oliveira, Relator. – Augusto Meira. –
Ferreira
de
Souza,
vencido
com
voto
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em separado. – Filinto Müller. – Lucio Corrêa. – Arthur
Santos, vencido. – Waldemar Pedrosa. – Aloysio de
Carvalho, vencido. – Vergniaud Wanderley, vencido de
acôrdo com o voto do Senador Ferreira de Souza.
EMENDA ADITIVA Nº 1
Acrescente-se ao art. 2º:
"Parágrafo único. Se fôr fixado novo quociente,
será ressalvada a situação dos representantes
definitivamente diplomados e já no exercício do
mandato".
Sala das Comissões, 24 de maio de 1948. –
Lucio Corrêa.
EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 2
Diga-se:
Art. 1º As vagas existentes nos diversos corpos
legislativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios em conseqüência da extinção de
mandatos determinada no artigo 1º, letra "e", da Lei nº
211, de 7 de janeiro de 1948, serão preenchidas
mediante eleição, garantida, tanto quanto possível, em
relação à Câmara dos Deputados, às Assembléias
Legislativas dos Estados e às Câmara de Vereadores a
representação proporcional dos partidos nacionais.
Art. 2º Para o fim previsto no artigo anterior, a
corporação legislativa em que houver vaga comunicará
imediatamente o fato ao órgão da Justiça Eleitoral
competente para marcar a data da eleição.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1948. –
Ferreira de Souza.
Parecer sôbre a emenda nº 1 aditiva ao Projeto
nº 17, de 1948.
A emenda choca-se com o princípio diretor do
parecer sôbre o projeto, motivo por que sou pela sua
rejeição.
Sala das Comissões, em 3 de junho de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente, pela aprovação, ressalvado,
porém, meu ponto de vista no tocante ao projeto. –
Olavo Oliveira, Relator. – Vergniaud Wanderley,
pela aprovação da emenda. – Arthur Santos, pela
emenda. – Ferreira de Souza, pela emenda. –
Aloysio de Carvalho, pela emenda. – Lucio Corrêa,
mantendo a emenda. – Etevino Lins, pela emenda.

Parecer sôbre a emenda nº 2 substitutiva
ao Projeto nº 17, de 1948.
Parte o seu ilustrado autor do princípio de
que a Constituição é clara no tocante à
necessidade de eleição para qualquer vaga.
E' uma questão opinativa.
O projeto baseia-se no cumprimento a uma
resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
Pelos motivos da aceitação do projeto, sou
pela rejeição da emenda.
Sala das Comissões, em 3 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Olavo
Oliveira, Relator. – Vergniaud Wanderley,
vencido. – Arthur Santos, vencido. – Ferreira de
Souza, vencido. – Aloysio de Carvalho, vencido.
– Lucio Corrêa. – Etelvino Lins.
Voto em separado o Sr. Ferreira de Souza
1. A solução proposta pelo eminente
Senador Etelvino Lins e aconselhada pelo digno
relator Senador Olavo Oliveira é, ao meu ver, e
digo-o sem quebra do meu respeito pelos dois
honrados
parlamentares,
inconstitucional,
inconveniente e anti-democrática.
2. E' de boa técnica jurídica procurar na
Constituição, sobretudo nela, tôdas as regras
disciplinares da formação dos órgãos de poder.
O
assunto
é
de
natureza
tìpicamente
constitucional, não sendo mesmo compreensível
dêle trate a lei ordinária, a menos que a Lei
Magna, nada dizendo a respeito, não possibilite
sequer ilações.
Foi esta a minha principal preocupação ao
estudar o projeto em fóco.
E dêsse estudo resultou uma convicção
profundamente contrária às providências nêle
determinadas.
3. Com efeito.
O artigo 52, da referida Constituição,
determina se preencham as vagas por ventura
verificadas nos órgãos legislativos federais
pela convocação dos suplentes. Está assim
redigido:
No caso do artigo antecedente (deputado
ou senador que aceitarem os lugares de
ministros de Estado, de interventor federal ou
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secretário de um govêrno estadual), e no de licença,
conforme estabelecer o regimento interno, ou de
vaga de deputado ou senador, será convocado o
respectivo suplente.
Completando a providência, e prevendo a
hipótese de inexistir suplente, ordena imediatamente
o parágrafo único se proceda à eleição salvo
faltando simplesmente nove meses para o término
do mandato. E o que está escrito:
Não havendo suplente para preencher a vaga,
o presidente da Câmara interessada comunicará o
fato ao Tribunal Superior Eleitoral para providenciar
a eleição, salvo se faltarem menos de nove meses
para o término do período.
4. Não encontro outra regra a respeito. E
sòmente em face dela seria possível pensar em
solução diversa, como a do projeto, dada a
generalidade evidente da norma transcrita: Sempre
que houver vaga e não houver suplente, há que
fazer nova consulta ao eleitorado, há que provocar
os cidadãos em geral.
A linguagem é clara. A frase é segura. Não há
por onde sair.
Fora daí o texto será torturado e o direito
desprezado.
5. Não importa o motivo da vaga, ou o da
inexistência de suplentes. Tudo está em que haja a
primeira e não exista o último. E não importa porque
o artigo 52 da Constituição não se prende a nenhum
caso de vaga, nem a qualquer causa de ausência de
suplentes. Para êle tanto faz resulte a perda de
mandato das hipóteses previstas no art. 48, §§ 1º e
2º, combinado com o art. 49 e no art. 136 como de
qualquer outra, inclusive de morte ou de renúncia, a
que nenhuma referência faz nos passos citados. E
ainda para êle é indiferente saber porque inexistem
os suplentes.
Nunca tenham êstes existidos, por ter o
partido conseguido ver eleitos todos os seus
candidatos, ou já estejam todos em exercício do
mandato, ou tenham morrido, ou sobrevenha em
relação a êles incapacidade, ou prefiram não
atender à convocação, renunciando, expressa ou
tàcitamente, à investidura parlamentar, ou
faltem
por
ocupar
outro
mandato
da
mesma natureza como se se trata de um
suplente de senador eleito deputado ou que

já assumiu o outro mandato como suplente, que era,
concomitantemente, de deputados e de senador, ou
desempenhem função compatível com a legislativa,
como ministro de Estado, interventor federal ou
secretário de govêrno estadual, ou se anulem pelo
desaparecimento legal do próprio partido em face do
art. 141, § 13, da mesma Constituição, não o diz a
norma invocada. Para ela, repitamo-lo, basta que a
vaga não possa ser preenchida por suplentes em
virtude de falta dêstes, e o caso é de eleição.
Não há distinguir, onde distinguir não é
preciso. Se nem o citado artigo 52, nem o seu
parágrafo classficam as vagas ou separam as
razões de ausência de suplentes, fazê-lo o intérprete
é demasia evidente, é querer superpor-se à própria
regra, à vista de cujos têrmos o único processo para
criar suplentes, em virtude da inexistência das listas
válidas resultantes da eleição geral, é outra eleição.
Fôsse possivel fazê-la e ligar, em
conseqüência, o art. 52 e o seu parágrafo aos arts.
48 e 136, ou seja, aos casos de perda de mandato
claramente definidos, e fora do seu alcance estariam
as vagas por morte ou renúncia, a que nenhum
artigo da Constituição faz referência muito
acertadamente constante do artigo 1º da lei nº 211,
deste ano. Nem há qualquer viso de lógica no
atribuir feição sui generis às consequencias da
cassação de registro de um partido, ex vi do cit. art.
141 § 13, da mesma Constituição.
6. Quando se travou a discussão em tôrno da
constitucionalidade do projeto hoje transformado na
lei número 211, enfileirei-me entre os que a
negaram. Assim procedendo, corri o risco das
interpretações levianas, possibilitei os golpes da
deslealdade contra mim e meu partido, pus de lado
as
minhas
profundíssimas
e
substanciais
divergências com os comunistas, esqueci os
agravos constantes e as prevenções das hostes
stalinanas contra a U.D.N., para defender o que me
pareceu pureza do regime e a incolumindade da Lei
Mágna.
Agora, porém, tenho de partir da lei, sem lhe
discutir o acêrto ou a constitucionalidade, que a
maioria do Tribunal Superior Eleitoral proclamou.
Mas para assim proceder, devo recordar alguns dos
argumentos substanciais com que a apadrinhavam
os seus pardários. Quando lhes objetavamos que
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a perda, extinção ou cassação de mandato só
poderia resultar da Constituição ou do fato natural
da morte, retrucavam-nos com o argumento, afinal
vitorioso, de que o caso estava na primeira
implicitamente previsto, pois não se compreenderia
tivesse a Constituição determinado a cassação do
registro de um partido, continuando as investiduras
de origem partidárias nos indivíduos escolhidos.
Se,
portanto,
se
trata
de
simples
conseqüência da norma do art. 141, § 13, da
Constituição, não há como deixar de concluir tratarse de uma cassação de mandato, prevista. Logo
quando o art. 52. parágrafo único, aludindo à falta de
suplentes, ordenou nova eleição, referiu-se a
qualquer hipótese de vaga sem suplente, inclusive à
consequente à cassação do registro do partido.
Quer isso dizer que o preenchimento das
vagas do senador e dos deputados comunistas só
pode ser constitucionalmente feito por via de
eleições.
7. Que o constituinte não admitiu qualquer
outra forma de preencher vagas, mostra-o a sua
atitude quanto ao provimento dos lugares de
deputados e de senadores, resultantes dos
aumentos nos respectivos números.
Repelindo emenda expressa no sentido de
serem êles retirados dos suplentes de deputados,
preferiu expressamente a eleição consoante se lê
nos arts. 11, I, "a", II e III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
8. Os que, como eu, consideram que os
senadores e deputados não são pròpriamente
representantes, nem do povo, nem dos Estados,
porém membros de órgãos do Poder Leigslativo,
sendo a eleição simples forma democrática de
escolha; e os que se apegam às noções de
representação ou de mandato no sentido político indo
até à tese de que todos somos representantes da
Nação, êstes ainda poderiam admitir certas
concessões nêsse particular. Mas aquêles que,
convencidos da constitucionalidade da cassação dos
mandatos, sustentaram, com largo apôio em certo
setor da opinião, sermos todos representantes de
partidos, eleitos em face dos seus programas aceitos
pelos votantes (Donde à cassação do registro do
partido deve corresponder necessàriamente a extinção
das investiduras eleitorais sob a sua legenda), êstes
não podem compreender outro processo de pro-

vimento das vagas, distinto da nova eleição.
9. Com efeito.
Se os eleitores dos congressistas assim
excluídos votaram num partido, preferiram o seu
programa ou o seu plano de ação, evidentemente
repeliram as demais organizações partidárias. E
estas não podem, anulando-lhes os votos, apropriarse das cadeiras que não lhes foram dadas.
10. Há ainda o aspecto político.
Numa democracia, tôdas as investiduras
políticas devem ter origem popular. Quando a
Constituição assim não quer, di-lo expressamente,
pois a escolha por outro processo tem caráter
excepcional. A própria instituição do suplente,
evidentemente còmoda e aceitável, já é um
arranhão no sistema.
Os regimes populares são incompatíveis com
outra maneira de agir.
11. Depois, se, por fatos posteriores à eleição,
a estabilidade do regime, a ordem pública, o próprio
teor da nossa civilização exigiram a repulsa legal a
um partido e determinaram essa espécie de "capitis
deminutio" política dos que êle conseguir ver eleitos,
êsses mesmos fatos não repelem, antes
aconselham, atribuir-se ao povo a correção final.
12. Quando, porém, não fôsse tão clara a
regra constitucional e se pudesse sustentar referirse ela a todos os casos previstos nos citados artigos
48 e 136, afastado o decorrente do artigo 141, § 13,
na interpretação que lhe deu a lei nº 211, quando se
proclamasse ser omissa a própria Constituição,
apesar de se dizer decorrer de uma norma sua a
extinção dos mandatos, o resultado não seria
diverso.
E' principio universal que a lei não esgota o
conteúdo do direito e que a sua falta ou omissão não
cria o cáos jurídico. Há as fontes subsidiárias. Em
todos os países vigora a regra de que o juiz não
pode deixar de julgar sob o pretexto de falha ou
omissão na lei. Há de o jurista invocar a analogia, o
costume, os princípios gerais de direito, a eqüidade,
as normas institucionais, etc., etc. Isso está escrito
na Lei de Introdução ao C. Civil, Decreto-lei nº
4.657, de 1942, artigos 3º e 4º na primitiva
Introdução, artigos 5º e 7º, e já se admite no direito
anterior (Cfr. Carlos de Carvalho – "Nova
Consolidação das Leis Civis", arts. 58 e 62, § 8º a
12, sob a invocação das velhas Ordenações, 3,
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64; 3, 25, 5; 3, 69 pr. e outras leis; Iê-se no
Reg. nº 737, de 1850, artigo 2º e se inscreve
em todos os códigos civis e comerciais do
mundo. E' mesmo um truismo que ninguém
desconhece.
13. Seria aqui de invocar, assim, a
"analogia legis", que muitos juristas, e do
melhor quilate, consideram não fonte supletiva,
senão simples método de interpretação. Por
ela, "ubi eadem est legis ratio eadem deb. esse
legis dispositio".
Dessa forma, chegar-se-ia ao mesmo
resultado. Pois nada mais parecido com um
caso de extinção de mandato que outro caso de
extinção de mandato e nada mais semelhante a
uma vaga sem suplente que outra vaga sem
suplente.
14. Não creio tenha sido essa tese
repelida pelo Tribunal Superior Eleitoral,
quando decidiu haver mistér de lei especial a
respeito. Outra ilação é absurdo tirar dos
diversos ali proferidos, quatro dos quais fazem
expressa referência à eleição. Não seria
mesmo possível partisse de juízes, todos
profissionais do direito, homens probos e
avinhados na técnica jurídica, a declaração de
não poderem julgar de lhes não ser lícito agir
por
omissão
na
lei.
Impressionaram-se
evidentemente, os eminentes magistrados com
o processo eleitoral, no tocante ao critério na
proclamação dos eleitos. O que êles solicitaram
foi a orientação legal por evitar a quebra do
princípio da participação proporcional dos
partidos nacionais na composição dos órgãos
legislativos. Tratando-se de lugares atribuídos a
um partido regularmente registrado no momento
da eleição, de votos válidos conferidos a
candidatos contra os quais nada era possível
naquêle tempo, de manifestação da vontade do
eleitorado na forma da Lei do tempo poderia o
legislador querer ditar normas especiais quanto
ao referido critério, por forma a guardar a
proporcionalidade constitucional e a assegurar
aos eleitores cujos votos se anularam pela
cassação posterior do registro do partido, a
possibilidade de, como cidadãos, influir na nova
escolha.
E isso é tanto mais verdadeiro, quanto
entre os juízes que preferiram não decidir a
hipótese se acham os dois que julgaram
inconstitucional a lei nº 211.
15. Por todos êsses motivos, que não
empanam as minhas homenagens ao

eminente autor do projeto e ao ser digno relator
nesta Comissão, não lhe posso dar o meu
apôio,
preferindo
formular
a
emenda
substitutiva que vai adiante.
Sala das Comissões, em 3 de junho de
1943. – Ferreira de Souza.
E' lido e deferido pelo Senador Presidente o
seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 71, de 1948
Sr. Presidente:
Os
jornais
divulgaram
ontem
um
balancete da Receita e Despesa da União,
organizado pela Contadoria Geral da República
e referente aos meses de janeiro a abril do
corrente ano.
Nêsse balancete, na parte da Despesa,
figura a seguinte rubrica:
" D . A. S. P.", Conselho, etc. Cr$
42.238.000,00".
Para esclarecimento, requeiro sejam
pedidas informações ao Poder Executivo no
sentido de detalhar as despesas englobadas
nessa rubrica, especificando qual a soma
correspondente ao D. A. S. P. e qual a
referente a cada uma das entidades incluídas
naquela designação – "Conselho, etc."
Sala das Sessões, em 7 de julho de 1948.
– Vespasiano Martins.
O SR. PRESIDENTE: – Está minda a
leitura do expediente.
Designo para a vaga existente na
Comissão Mista de Leis Complementares à
Constituição o Sr. Senador Ivo d'Aquino.
Tem a palavra o Sr. Senador Ferreira de
Souza, orador inscrito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, quando, em dias da semana
passada, ocupei a tribuna do Senado para dar
explicações sôbre um caso referente à vida
administrativa do Rio Grande do Norte, longe
estava de acreditar pudesse o meu discurso
despertar a atenção dos a l t o s
meios
judiciários do Brasil, Julguei que, como sempre
acontece, fôsse o assunto discutido apenas
entre aquêles que nêle tinham parte direta ou
indireta, que o debate só interessasse aos mais
ligados à vida pública e administrativa do meu
Estado. Entretanto, verifico com algum prazer e
até certa vaidade que isso não ocorreu. As
minhas palavras despertaram a atenção de
meios
normalmente
afastados
daquêles
assuntos. Agora, o meu pedido final de perdão
ao Senado por discu-
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tir tal matéria, não tem mais razão de ser. O assunto
foi levado por eminente Ministro, membro do Tribunal
Superior Eleitoral – não direi ao debate – mas ao
conhecimento dos seus pares. E foi levado, Sr.
Presidente,
segundo
soube,
um
tanto
entusiàsticamente, com expressões candentes,
reveladoras de certa indignação.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exª permite
um aparte? (Assentimento do orador) – Li a
declaração do Ministro Ribeiro da Costa, aliás, dos
mais íntegros juízes do Tribunal. Pelo que li, as suas
palavras foram de apêlo no sentido de que não
fôssem julgadas as instituições, ou os seus
dirigentes, sem conhecimento de causa. Assim
entendi; e não como indignação ou revolta por V. Exª
ter tratado do assunto.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Ao dar
conhecimento do ocorrido a seus pares, fê-lo aquêle
Ministro em têrmos absolutamente correspondentes
aos do nobre Senador Fererira de Souza.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os meus
nobres aparteantes anteciparam-se. Realmente, ao
que me informaram, as palavras do ilustre ministro
Ribeiro da Costa – cujo nome não pretendia citar –
foram um tanto vivas, pronunciadas em tom de certo
modo forte, mas no final, manifestaram um apêlo e
um protesto...
O SR GEORGINO AVELINO: – Não apoiado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...contra a
minha atitude e a do eminente Deputado Olinto da
Fonseca, perante a Câmara dos Deputados.
O SR GEORGINO AVELINO: – Não o fêz em
têrmos de protesto; mas de exortação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Deixei, Sr.
Presidente, de me dirigir ao Senado, no mesmo dia,
apesar de miudamente informado, porque nada vi
publicado, e não queria sair a campo para combater
moinhos de vento ou rebanhos imaginários, mais
tarde li nos jornais ter o probo magistrado formulado
um protesto – parece-me mesmo que o têrmo
protesto foi usado nas publicações – e um apêlo aos
homens de responsabilidade política, no sentido de
melhor compreensão, acatamento e consideração
aos magistrados.
Nenhuma dúvida tenho em atender àquela
observação. Atendo ao apêlo, aliás, desnecessário.
E faço-o proclamando ao Senado – para
conhecimento de todo o Brasil – que nunca

partiu da minha boca qualquer expressão, visando
desrespeitar ou desmoralizar os órgãos do Poder
Judiciário ou a deixar de dar plena execução às suas
deliberações.
O SR HAMILTON NOGUEIRA: – V. Exª
permite um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com muito
prazer.
O SR HAMILTON NOGUEIRA: – Posso dar
testemunho disso. Quando da decisão favorável ao
fechamento do Partido Comunista V. Exª, que era
contrário a essa medida, como também eu era,
várias vêzes disse: – Não vamos atacar juiz algum,
dado o respeito que nos merece a magistratura.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Agradeço o
apoio de V. Exª
Homem do direito, tendo feito tôda a minha
vida como profissional do direito, advogado cem por
cento, jamais me tendo afastado da profissão, ainda
quando exercí, como agora, mandato legislativo,
poderia ser eu, que erguesse a minha voz para
depreciar, para desconsiderar e procurar quebrar o
respeito ao Poder Judiciário da República.
Entretanto, o respeito às suas decisões, o
defender a sua incolumidade; o colocar-me ao lado
de seus membros para que sejam cercados de tôdas
as condições de independência para bem julgar as
causas a êles entregues, não significa, não traduz
uma conformidade absoluta e irrestrita às suas
decisões. Jurista, guardo a minha liberdade de
discordar das opiniões dos juízes.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Reservo-me
o direito de criticá-los, num aspecto alto, sob um
ponto de vista elevado.
O SR JOÃO VILLASBÔAS: – Os atos do
Poder Judiciário, como atos políticos, estão sujeitos
a crítica.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E também
aceito aquela sentença do inegualável Rui Barbosa,
quando aconselhou aos jovens bacharéis de São
Paulo, em 1920, que se nos convencermos de haver
o Juiz falhado dolosamente aos seus deveres,
prevaricado,
mentido
devemos
zurzi-lo
impiedosamente. A expressão não é minha, nem se
refere ao incidente. E' de Rui.
Respeito ao Poder Judiciário não significa
covardia
intelectual,
em
face
dos
seus
pronunciamentos; respeito ao poder Judiciário não
quer dizer
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demissão de si mesmo demissão da inteligência e da
sensibilidade diante do que se nos afigura êrro ou
simples errônio; respeito ao Poder Judiciário não
significa silêncio sepulcral. O Judiciário é poder
político, órgão de soberania. Essa feição política
apresenta-a, mais marcada, o próprio Tribunal
Superior Eleitoral. Tratando constantemente de
questões políticas, mesmo político-partidárias, de
questões de interesse do povo, não pode pretender
escapar à crítica dêsse povo, Por outro lado, a
consideração que devemos aos juízes não assenta
exclusivamente no formalismo legal. Êles mesmos a
conquistariam pelo acêrto pela serenidade dos
julgamentos:
O SR. ARTHUR SANTOS: – Nêsse particular,
o Ministro Ribeiro da Costa passou em julgado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Como disse
de início, não está em discussão a personalidade
dêsse Ministro.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Para esclarecer
o conceito por mim externado de que o Ministro
Ribeiro da Costa passou em julgado, devo
acrescentar que S. Exª, na verdade, é uma das
grandes expressões da independência e cultura do
Poder Judiciário Brasileiro.
O
SR.
GEORGINO
AVELINO:
–
Demonstradas em momentos difíceis.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Tenho respeito
ao Tribunal Eleitoral e, ainda maior, ao Ministro
Ribeiro da Costa: porque, se não fôsse a integridade
dêsse órgão do Poder Judiciário, eu teria sido vítima,
no Maranhão – posso dizer – da maior chantage
eleitoral. Meus adversários queriam "churrasquear"
30 mandatos: 11 mil votos lhes cabiam em 70 mil! O
Ministro Ribeiro da Costa, com quem nunca troquei
palavra e a quem jamais procurei, em relatório
brilhante, não permitiu fôssem anuladas as eleições
lisas e limpas do Maranhão.
O SR. GEORGINO AVELINO: – O mesmo
posso dizer da liberdade de voto do Rio Grande do
Norte, reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, não pretendo personificar: não vim à
tribuna para examinar a atitude dêste ou daquele juiz
do Tribunal Superior Eleitoral. Não me proponho
fazer classificações. Tenho naquela colenda
corporação juizes amigos, que me honram com a
sua amizade e a quem

coloco no mais alto ponto do saber jurídico e da
integridade; ligam-me a diversos dos seus
componentes as melhores relações pessoais e não
canso de Ihes demonstrar respeito à sua dignidade e
ao seu valor. Isto, porém, não significa, não pode
significar – como dizia de início – passividade ante
os julgamentos. Não os tenho por isentos de erros;
não Ihes atribuo infalibilidade; não Ihes aceito as
opiniões como dogmas intransponíveis e invencíveis.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Se fôssem
dogmas, não haveria recursos das suas decisões.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se alguma
vez, me convenço de que erram, então, Sr.
Presidente, eu Ihes proclamo o êrro...
O SR. VITORINO FREIRE: – Por isso se
admite o êrro judiciário que não implica má fé.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...enfrentolhes as fraquezas que são humanas. E tenho
coragem suficiente para Ihes reconhecer e proclamar
a existência.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Grande
coragem!
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nem
mesmo, Sr. Presidente, quando há interêsses meus,
subordinados aos seus votos, nem mesmo quando
recursos de interêsse do meu partido vão ser
julgados, nem mesmo ai se me entibia a palavra ou
me falha essa própria coragem.
Que disse eu, perante o Senado, a respeito da
Justiça Federal?
Com a minha responsabilidade profissional,
afirmei – e disso estou convencido – que o Tribunal
Superior Eleitoral, ao julgar o caso político do meu
Estado, dispensou a Constituição. Posso estar em
êrro, mas será êste de entendimento, e não de
vontade.
Declarei
mais
que,
manifestando
acatamento ao grande órgão, cheguei a ter um gesto
de conformação absoluta, não trazendo ao
conhecimento da Casa e do País o que me parecera
um êrro fatal.
Que mais afirmei?
Que os juízes do Tribunal Regional do meu
Estado tiveram o seu nome e a sua honra arrastadas
na lama, discutidas aqui e ali, sem o amparo da sua
própria Justiça.
O SR. DARIO CARDOSO: – Permite V. Exª
um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Permito-o a
V. Exª, como advogado
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contrário ao meu partido perante o Tribunal Superior
Eleitoral.
O SR. DARIO CARDOSO: – E' por isso
mesmo que tomo a liberdade de apartear.
V. Exª acabou de dizer que o nome dos Juízes
do Tribunal Regional do Rio Grande do Norte foi
arrastado na lama. Devo, entretanto, declarar a V.
Exª que eu, como advogado do P. S. D. nêsse caso,
jamais levantei qualquer suspeita, jamais injuriei, ao
menos de leve, a qualquer magistrado do Rio
Grande do Norte.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Exª
poderia dar o aparte com menos entusiasmo. Eu não
me referi a V. Exª e nunca ouvi dizer que tivesse
partido da sua boca qualquer dessas injúrias, que V.
Exª bem conhece.
O SR. DARIO CARDOSO: – V. Exª não fêz
exceções, de modo que se tornava necessária a
retificação, a fim de que não pairasse dúvidas sôbre
minha conduta a respeito dos juízes no caso do Rio
Grande do Norte, cujas decisões combati, mas sem
atacá-las.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Foi uma
campanha da opinião pública.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Êsses
ataques, Sr. Presidente, agora, em aparte,
confirmados pelo Senador Georgino Avelino, como
partindo dessa coisa impalpável e abstrata, como é a
opinião pública. E não procuravam do Tribunal
Superior Eleitoral a menor reação.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Defendi a
tese que V. Exª defende agora.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Será, Sr.
Presidente, que aqui menti ao afirmar isso?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Ninguém
acusou os juízes do Rio Grande do Norte perante o
Senado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se menti, se
faltei à verdade, que cumpria ao eminente e probo
Senhor Ministro Ribeiro da Costa?
O SR. GEORGINO AVELINO: – Eminente e
notável.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Exª deve
evitar êsses leigos. Em vez de protestos veementes,
bastar-lhe-ia indicar onde, em que momento, quando
e de que forma a mais alta Côrte brasileira acorreu
em socôrro da dignidade dos modestos e dignos
magistrados do Tribunal Regional do Rio Grande do
Norte.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aí, V. Exª não
tem razão.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Entretanto,
êles se ouviram dentro no seu recinto.
O SR. DARIO CARDOSO: – Posso declarar a
V. Exª que eu não fui o atacante.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Jamais
afirmei isso. V. Exª, como advogado, agiu, pelo
menos na parte de que posso dar testemunho, com a
mais alta e absoluta correção.
O SR. BERNARDES FILHO: – Permite V. Exª
um aparte? (Assentimento do orador) – Sou também
amigo pessoal e admirador do Ministro Ribeiro da
Costa e as minhas palavras não se referirão em
absoluto ao incidente de agora. Devo entretanto,
declarar a V. Exª que o Tribunal Eleitoral é uma
corporação política: o Poder Judiciário do mesmo
modo, como o Executivo, está sujeito a crítica como
estamos nós, do Poder Legislativo. E devo dizer a V.
Exª que eu mesmo, da tribuna, estranhei a
passividade do Poder Judiciário, durante os 15 anos
de ditadura, em que decisões de sua última instância
foram, às vêzes, reformadas pelo arbítrio do
Executivo, sem que tivesse havido um protesto
sequer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E ninguém
poderá dizer que V. Exª se rebelou contra a
dignidade do Poder Judiciário Brasileiro.
O SR. SALGADO FILHO: – Aliás, todos os
govêrnos têm desrespeitado decisões do Supremo
Tribunal, sem que haja protestos: todos os govêrnos
infringiram flagrantemente decisões do Supremo
Tribunal, sem ao menos justificar essa atitude.
O SR. BERNARDES FILHO: – Mas, meu caro
Ministro, jamais chegaram a êsse ponto do arbítrio,
jamais anularam decisões daquêle Tribunal.
O SR. SALGADO FILHO: – Foram muito
alem. Depende, talvez, da interpretação de cada
qual.
O SR. BERNARDES FILHO: – Depende,
talvez, da posição em que cada um esteja.
O SR. DARIO CARDOSO: – Os Tribunais,
durante a Ditadura, nada mais fizeram que aplicar as
leis vigentes àquêle tempo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Que mais
disse eu, Sr. Presidente? Que em certos momentos,
o Tribunal Regional do Rio Grande do Norte
concedeu a mim e aos Deputados Café Filho e
Aluízio Alves um mandado de segurança para
passar, livremente, telegramas pelo Telégrafo
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Nacional e pela Western Telegraph", impedidos
de fazê-lo por determinação do Diretor Regional dos
Telégrafos segundo me narrou o próprio gerente do
Western. Estávamos em plena Ditadura.
Disse que o Tribunal concedeu êsse mandado
e que as autoridades incumbidas de executá-lo não o
fizeram.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Não apoiado.
Foi o mandado do Comandante da guarnição militar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ainda pior
muito pior.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Isso foi feito em
vésperas de eleição, com o intuito de garantir a ordem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ai está a
confissão. E o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que no
Rio Grande do Norte houve liberdade. Bela liberdade.
Disse mais, S. Presidente, que uma vez constatada a
inexecução, pelas autoridades responsáveis desse
mandado de segurança, o Tribunal Regional Eleitoral
solicitou do Interventor Federal, no Estado, então
General Orestes da Rocha Lima, fôrça para faze-lo
cumprir. Disse, também, que o General Orestes da
Rocha Lima respondeu aquela corporação de juizes,
negando-lhes a fôrca, criticando a decisão e declarando
que o Diretor Regional dos Telégrafos estava certo no
impedir e no policiar os nossos telegramas.
Afirmei, depois, Sr. Presidente, que todos
êsses fatos vieram ao conhecimento do Tribunal
Superior Eleitoral e sustentei que esse órgão, por
este ou aquele motivo, foi insensível a êsse respeito
claro da Constituição, das leis e da ordem.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Por
conseqüência são fatos concretos; não é opinião
sem base.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente. Do Diário da Justiça da época não
consta qualquer ato, nenhum ofício ou simples voto
do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do caso.
Nada, Sr. Presidente.
Poderia acrescentar que os juízes do meu
Estado foram baixa e torpemente insultados em
artigos assinados por determinado jornalista do
Estado, sem que conste contra êle agisse a
Procuradoria do Estado, ou daqui partisse pelo
menos um apelo como o que nos fêz o distinto e
respeitável ministro Ribeiro da Costa
Sr. Presidente, onde o protesto do

Superior Tribunal Eleitoral contra isso?
Aditaria, ainda, Sr. Presidente: corriam os
trabalhos de apuração da eleição potiguar entregues
ao Tribunal Regional Eleitoral, de cuja decisão
haveria recursos como houve, a final provindos pelo
Tribunal Superior Eleitoral. Que foi o que se viu?
Cousa original mesmo nos tempos para mim
ignominosos do Estado Novo Ministro da Justiça ou
a Procuradoria Geral da República, enviando ao Rio
Grande do Norte um emissário, um distinto
Procurador da Republica para verificar a situação.
Verificar o que Sr. Presidente?
A eleição havia passado, nem sequer existia
possibilidade dessa figura de observador capaz de
exercer, por ato de presença, função paziguadora e
ordenadora em relação ao pleito.
Para que o emissário? Para fiscalizar o
Tribunal Regional Eleitoral que estava aqui sendo
atacado. Contra isso ergueu-se a voz magnífica do
eminente, do culto, do brilhante e digno juiz Sá Filho.
Terei mentido, Sr. Presidente? Se falei
verdade, por que protestos?
Melhor seria apontar fatos contra as minhas
afirmações. Mas êles não existem.
Não indago, Sr. Presidente, não examino
casos, não analiso culturas, não distingo juizes, não
procuro reacender neste debate as discussões já
vencidas. Apenas reafirmo que, no meu sentir, a
Constituição não saiu muito bem na prova da eleição
de 1947, no Rio Grande do Norte.
E' possível esteja em êrro e o acêrto seja dos
eminentes juizes daquêle areópago: mas teria, em
meu favor, decisões dele próprio, antes e mesmo
depois de debatido o caso do Rio Grande do Norte.
Não desmerecem com isso no meu conceito
os que assim decidiram. No mundo do direito, são
muitas as divergências. E no apreciar as questões,
de fato, só os que sentiram lhes avaliam a
importância.
Todos são homens e, em virtude de sua
condição humana, sujeitos a êrros e até paixões,
embora honestas. As boas paixões não deixam de
ser paixões. Depois, há, a sensibilidade.
Não podem êles trancar as portas das suas casas,
nem
furtar-se
aos
ambientes
preparados
a essa opinião pública de que falou o Senador
Georgino Avelino, quando bem dirigida. A
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Função judiciária – como qualquer outra – não
transforma o homem num outro animal, dêle não
afasta as fraquezas humanas, não lhes transmuda a
natureza.
O SR. DARIO CARDOSO: – PermIte V. Ex.ª
um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com prazer.
O SR. DARIO CARDOSO: – V. Excelência
alega que os juizes estão sujeitos as paixões, pois são
homens, coma os demais. Estou de acordo com essa
afirmação. V. Ex.ª, porém, não tem receio de estar
sendo injusto com os juizes? V. Ex.ª, que é político e
não juiz, e que está falando em causa própria?
O SR. GEORGINO AVELINO: – Está cedendo
a paixão política.?
SR. FERREIRA DE SOUZA: – O ilustre colega
Senador Dario Cardoso não está acompanhando o
meu raciocínio. Não estou tratando dêste ou daquêle
caso. Não há um Senador que não saiba onde reside
minha divergência em relação ao Tribunal Superior
Eleitoral.
O SR. DARIO CARDOSO: – V. Excelência
acaba de dizer que os juízes violaram a Constituição.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Declarou que
a Constituição foi pisada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Acho que
violaram.
O SR. DARIO CARDOSO: – V. Excelência
não tem razão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No meu
entender a Constituição não saiu bem da prova a
que foi submetida.
O SR. DARIO CARDOSO: – No entender de
V. Ex.ª Do outro lado. porem, se colocarem todos os
membros do Tribunal Superior Eleitoral, bom como
os do Supremo Tribunal Federal, aqueles dando
provimento aos recursos interpostos pelo P. S. D.
contra as decisões do Regional do Rio Grande do
Norte, e Êstes não tomando conhecimento dos
recursos extraordinários em que se alegava essa
violação da Constituição.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é preciso
que V. Ex.ª defenda o Tribunal Superior Eleitoral, que
deu provimento a todos os seus recursos.
O SR. DARIO CARDOSO: – Peço a V. Ex.ª
me explique o que significa a expressão "deu
provimento a todos os seus recursos".
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Deu
provimento
aos
recursos
nos
quais
V.
Ex.ª,
funcionava
como
advogado

O SR. DARIO CARDOSO: – Devo informal.
a V. Ex.ª, quE ninguém fala do Tribunal Superior
Eleitoral com mais isenções do ânimo do que eu.
Perdi, naquela Casa da Justiça, o recurso que
mais diretamente me interessava, que era de
fundamental interesse para o meu partido
político no Estado a que pertenço. No entretanto
respeito cada dia mais, os juízes daquela
Egrégia Côrte, os quais pela sua cultura,
dignidade e independência honrar a magistratura
brasileira.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não discuto
êste ponto.
O SR. BERNARDES FILHO: – Os juizes
merecem todo o nosso aprêço.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O nobre
colega, todavia, confessou que êles às vezes erram.
O SR. DARIO CARDOSO: – Perdi o recurso
porque o Tribunal Superior não o considerou
suficientemente instruído. Conformei-me com a
decisão, jamais tecendo qualquer comentário
desairoso para os juizes.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A razão
estava, portanto, com a outra parte.
O SR. DARIO CARDOSO: – Assim decidiram
os julgadores, porque, como disse, o recurso não foi
suficientemente instruÍdo. Conformei-me com a
decisão sem recalques, tanto que nem tentei lançar
mão do recurso extraordinário.
O SR. GEORGINO AVELINA: – Nem caiu no
inconformismo eleitoral Como acontece no Rio
Grande do Norte,
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Desde que
não
se
empreguem
métodos
menos
aconselháveis, desde que não se use de prestigio
pessoal para solicitar determinadas situações o
inconformismo eleitoral, no interpor os recursos
necessários, e prova de civilização, de acatamento
a lei, de respeito à Constituição. Se não me
conformo com certa decisão dela, interponho
recurso que me parece legal e consta de
disposição de lei. Inconformismo condenável seria,
por qualquer outra forma, falsear o julgamento com
intrigas, pedidos, informações, artigos de jornais,
etc. Não sou um inconformado. Sou um homem
que pleiteia os seus direitos ate onde eles podem
ser defendidos.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Vossas
Excelências falsearam os resultados da eleição do
Rio Grande do Norte com o recurso da coação.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E outros os
falsearam negando a coação e a fraude.
Bemaventurado o inconformismo dos partidos que,
não tendo a grata do poder, não dispondo das
arenas que só êste oferece, recorrem ao Judiciário e
nele procuram o remédio para o seu direito.
Bemaventurado
inconformismo,
Senhor
Presidente.
A expressão não nos desagrada Estamos
satisfeitíssimos com ela.
Nós, do Rio Grande do Norte, corremos tôdas
as instâncias, procuramos todos os recursos dentro
da lei. Jamais procedemos de maneira diversa,
jamais usamos de outro método; desprovidos de
apoio govemamental, sem outro prestígio e outro
argumento que o do nosso direito, limitam-nos a ir ao
Tribunal. Não acham os colegas que essa atitude
mostra confiança nos juizes? Não lhes parece e não
parece ao eminente ministro Ribeiro da Costa que
isso é respeitar o Tribunal?
Respondo agora ao aparte, formulado pelo
nobre Senador Dario Cardoso, que esqueceu ter sido
advogado da causa: quando fomos até ao Supremo
Tribunal, defendíamos aquilo que parecia o nosso
direito, certos de que poderíamos encontrar, naquela
mais alto, Corte de Justiça, a defesa da Constituição,
que entendíamos violada.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
numa
interpretação não unânime...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Apenas com
um voto discordante.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... deixou de
conhecer dos nossos recursos extraordinários. Do
contrário a situação seria outra. Devotou–nos a
preliminar do não conhecimento.
O SR. DARIO CARDOSO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com grande
prazer.
O SR. DARIO CARDOSO: – Não esqueci,
absolutamente, de que fui advogado no caso do Rio
Grande do Norte. Mas é preciso que V. Ex.ª
concorde que não sou apenas advogado do grande
Estado berço do nobre colega. Também o sou do P.
S. D. e, nessa qualidade, tenho defendido perante o
Tribunal Superior Eleitoral interesses de quase todos
os Estados da Federação, empregando sempre o
mesmo esforço e a mesma combatividade com que
defendi a causa do Rio Grande do Norte. E de-

vo dizer que defenderei de crítica injustas, assim, as
decisões do Tribunal Superior, proferimos nos casos
do Rio Grande do Norte, como as prolatadas nos
recursos oriundos de outros Estados, inclusive o
meu.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nessa
véspera de julgamento de meu novo recurso do Rio
Grande cio Norte, o seu oferecimento não é próprio
V. Ex.ª há de reconhecer que nós, da União
Democrática Nacional, também respeitamos essas
decisões. A única vez que destoamos foi quando da
caricata revolução de saias contra o Governador, na
qual nenhum dos eminente Senadores acreditou.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Houve,
também, o caso da mina de Bodó, do SR. Sérvulo
Pereira,
que
depois
de
reclamar
contra
arbitrariedades, prestou, na delegacia local, em
pranto copioso, declarações que desmentiam as
anteriormente feitas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: Já pedi a V.
Ex.ª para não tratar nesta Casa, de assuntos
particulares. Não é próprio do Senado.
Se volto, agora, à tribuna, é atendendo ao
apêlo honesto do digno Ministro Ribeiro da Costa.
Até agora, não trouxe ao Senado, nem uma
vez, qualquer discusão relativa ao caso do Rio
Grande da Norte, Atendo às provocações como a de
V. Ex.ª, na semana passada.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Li apenas
dois telegramas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Era do meu
dever ocupar a tribuna, mas depois disso não
acrescentei palavra. Se retornei, foi porque o
Excelentíssimo Sr. Ministro Ribeiro da Costa me
citou nominalmente, reclamando contra a maneira de
tratar o Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Fazendo uma
exortação a um homem de responsabilidade e
cultura política de V. Ex.ª e de contribuição para o
revigoramento das instituições ainda mal nascidas no
Brasil, nada mais belo, nada mais alto, nada mais
nobre e impessoal, que esse apêlo do Sr. Ministro
Ribeiro da Costa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, nada mais alto, nada mais belo, nada
mais nobre e impessoal do que o apelo do Sr.
Ministro Ribeiro da Costa. E estou eu, aqui, para a
êle corresponder com a afabilidade e o respeito com
que sempre nos tratamos.
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Minha palavra, minha ação no Senado, tem
sido, imperterritamente – perdôe-me o Senado a
imodéstia – corajosamente...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...
desveladamente, a de procurar cumprir a lei,
assegurar o império da Constituição e manter, entre
nós, o regime de legalidade, na sua mais absoluta
expressão.
De mim não parte uma palavra em contrário;
mas se chamado ao debate, a êle não fujo, nem
poderia fugir. Está na minha dignidade de homem
público aceitar a luva seja quem fôr que a atire e
onde quer que a joguem.
O SR. DARIO CARDOSO: – Todo o Senado
está de acôrdo com V. Ex.ª nesse particular. A
conduta de V. Ex ª tem sido irrepreensível. E foi por
isso mesmo que causou estranheza ao Senhor
Ministro Ribeiro da Costa a linguagem do último
discurso de Vossa Excelência.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O apêlo do Sr.
Ministro honra V. Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – De pleno
acôrdo, Sinto-me envaidecido com o incidente. Até
agora não fiz nenhuma referência desrespeitosa ao
probo magistrado. A personalização até agora tentada
não por mim mesmo, sem intuito direto, não me
desviou para a crítica pessoal. Tenho pelo Sr. Ministro
Ribeiro da Costa tôda a consideração possível. Se
temos divergido, nada quebrou a cordialidade e o
respeito que sempre devem existir entre advogado e
juiz. As vezes, êle e eu podemos ter sido mais vivos.
Mas nunca lhe desrespeitei a figura.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o
prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª foi um
pouco injusto para com este seu amigo, ao dizer que
eu estava tentando levar V. Ex.ª por caminhos que
não desejava trilhar. Em primeiro lugar, se o
tentasse, V. Ex.ª não os seguiria. Em segundo lugar,
eu não o tentaria, pois V. Ex.ª sabe que sempre
prestei as homenagens de minha admiração pela
sua cultura e honradez nesta Casa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sou muito
grato a V. Ex.ª e peço-lhe as precisas e possíveis
excusas pelas expressões de que usei. Não quis,
absolutamente, dizer que V. Ex.ª tivesse
qualquer
intuito
de
encaminhar
a
dis-

cussão para o terreno pessoal. Reconheço a
nobreza de suas intenções e proclamo a honestidade
como que V. Ex.ª tem agido.
O SR. PRESIDENTE: (Fazendo soar os
tímpanos) Está finda a hora do expediente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Senhor
Presidente, peço a V. Ex.ª consulte à Casa sôbre se
concede prorrogação da hora do expediente, por dez
minutos, a fim de que o Senador Ferreira de Souza
possa concluir seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. que
concordam com a prorrogação da hora do
expediente, nos termos formulados pelo Senador
Victorino Freire, queiram permanecer sentados.
(Pausa) .
Está concedida.
Continua com a palavra o Sr. Senador Ferreira
de Souza.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sou grato ao
Senado e ao Senador Victorino Freire pela gentileza.
São poucas, porém, as palavras com que pretendo
terminar a minha oração.
Venho, como dizia, afirmar, independente do
apelo do Sr. Ministro Ribeiro da Costa, que aqui e
fora daqui estarei sempre pugnando pelo respeito ao
Poder Judiciário. Mas essa forma de agir não importa
em promessa de que me absterei, daqui por diante,
de criticar, da tribuna do Senado ou fora dela, as
decisões do Judiciário. Se mistér fôr, ela não me
entibiará a ação e a palavra, mesmo para acusar
pessoalmente juízes de cuja conduta tenha razão
suficiente para duvidar.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Estranha
forma de coação que V. Ex.ª está daqui ascendendo
sôbre o Tribunal Superior Eleitoral!
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os tempos
que passaram deixaram nos homens, entre nós, uma
espécie de sabor do poder, uma convicção de
inacensibilidade à, crítica, uma sensibilidade especial
quando as suas opiniões são postas em dúvida ou
sequer lançadas, à discussão. Eu, porém, nunca me
acostumei com esse regime, nunca me convenci da
minha ou da infalibilidade de quem, quer que seja.
Continuo a sustentar que é de nosso dever apontar o
erro, criticar a solução em qualquer lugar que ela se
manifeste.
Para findar, valho-me do inolvidável Rui.
Examinando, cm discurso célebre, as razões da
queda do regime entre nós, proclamava o mestre
que o regime presidencial falhara no Brasil
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porque falhara o Poder Judiciário; não satisfizera à,
mentalidade brasileira, porque os juízes não o
compreenderam; não fêz a nossa felicidade, porque
as primeiras autoridades a quem se confiou a
execução, a defesa dos direitos, não tiveram, ou por
fôrça de convicção ou qualquer outro motivo, base
para defendé-lo.
E Rui nunca foi acusado pelos tribunais; e
êsse discurso de Rui jamais foi objeto de qualquer
crítica nos pretórios, Rui, o insigne, Rui o expoente
dos expoentes. Rui o orador sem par, cuja voz
ribombava como os trovões, Rui apostrofou o Poder
Judiciário. E ninguém se sentiu diminuído.
E porque será, Sr. Presidente, que nos
devemos agora curvar, deixar de apontar as falhas
dêsse Poder, mesmo quando composto de homens
de bem? Não será essa uma das formas de
correção? (Muito bem; muito bem. Palmas).
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Ribeiro Gonçalves.
Aloysio de Carvalho.
Daria Cardoso.
Ismar de Góes.
Bernardes Filho.
Salgado Filho.
Durval Cruz.
Attilio Vivacqua (8).
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Clodomir Cardoso.
Novaes Filho.
Sá Tinoco.
Walter Franco.
Olavo Oliveira.
Roberto Glasser.
Euclydes Vieira
Marcelo Vianna (9) .
O SR PRESIDENTE: – Esgotada a
prorrogação da hora do expediente, passa-se

dente. – Aloysio de Carvalho. – Ferreira de Souza. –
Artbur Santos. – Vergniaud Wanderley. – Etelvino
Lins. – Lucio Corrêa.
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência
ao voto do plenário, ponho em discussão o Projeto
de Lei da Câmara n° 33, de 1948, que abre
o
crédito
de
Cr$
200.000,00
para
custear
as
despesas
de
viagem
e
tratamento,
nos
Estados
Unidos,
do
Professor João Bruno Alípio Lôbo.
Peço o parecer verbal das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças sôbre a
matéria.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr.
Presidente,
designado,
que
fui,
pelo
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
para examinar o projeto em debate, que tem o n° 83,
deste ano, mandando abrir o crédito de Cr$
200.000,00, para o fim que especifica (viagem e
tratamento do professor João Bruno Alípio Lobo)
venho declarar ao Senado que a Comissão nada tem
a objetar á proposição, seja sob o ponto de vista
constitucional, :seja sob o ponto de vista legal. Ela se
apresenta escorreita qualquer vicio e se
examinarmos
–
o
que
não
é
nossa
função
sua
conveniência,
teremos
que
concluir
que
atende
a
um
movimento
de equidade, de justiça, a quase urna espécie de
reparação que a pátria confere a um seu filho
sacrificado na luta pela saúde humana.(Muito bem;
muito bem).
O SR. IVO D' AQUINO (*): – Sr, Presidente,
na qualidade de presidente Comissão de finanças,
avoquei a mim o relatório e parecer a respeito
projeto para, o qual se pede urgência e sôbre o
qual pe Comissão de justiça, acabou de dar
parecer favorável, o nobre, Senador Ferreira de
Souza
Tendo sido sempre, em rigor, contra os nos
pedidos de urgência para votação de projeto nesta
ORDEM DO DIA
Casa, mas o que se requerer justifica-se de tal
modo pelos fins a que se destina – dar amparo
E’ sem debate aprovado o seguinte
imediato e urgente a um dos mais beneméritos
cientistas brasileiros – que abro uma exceção.
REQUERIMENTO
Meu parecer, Sr. Presidente, acompanhando o do
nobre Senador Sr. Ferreira de Souza, é a favor do
N° 70 de 1948
projeto e pela sua aprovação, dado o seu
conteúdo e dada a excepcional medida que nele
Requeremos urgência, na forma regimental, se pede com tôda a justiça. (Muito bem; muito
para o Projeto de Lei número 83-43, da Câmara dos bem).
Deputados,
Sala das Sessões, em 4 de junho __________________
de
1948.
–
Attilio
Vivacqua,
Presi- ( ) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão
(Pausa).
Não. havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Vai-se proceder a votação.
E' aprovado o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÁMÁRA
Nº 83 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art 1.° E aberto, pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial até Cr$ 200.0.00 (duzentos
mil cruzeiros) para custear as despesas de viagem e
tratamentos, nos Estados Unidos da América do
Norte, do professor João Bruno Alípio Lôbo, chefe do
serviço de Radioterapia do Hospital Moncorvo Filho.
Art. 2.° A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (pela ordem):
– Sr. Presidente, como se trata. de assunto urgente,
peço a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se dispensa
a publicação e o interstício regimental, para que a
redação final do projeto que acaba de ser aprovado
seja imediatamente discutido e votado.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Hamilton Nogueira requer seja adotada como
definitiva a redação final do Projeto, a fim de que a
mesma possa ser imediatamente discutida e votada.
Os Senhores que concordam com êsse
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Os Senhores que aprovam a redação do
projeto queiram conservar-se sentados. (Pausa).
O projeto vai .a sanção.
O SR. ARTHU. SANTOS (*) (para explicação
pessoal) – Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer
tina comentário sôbre fritos que, apesar de repetidas
reclamações do Senado, estão criando um caráter
de continuidade, de tal modo acentuado que revelam
sem dúvida nenhuma uma desconsideração a esta
Casa, por parte do Poder Executivo. Quero aludir
aos pedidos de informações
No dia 30 de janeiro dêste ano, solicitei do
Ministro da Fazenda informações sôbre o
Departamento Nacional do Café, constante de itens de
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Um requerimento que tive a honra de
submeter ao conhecimento do Senado.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Fato
idêntico deu-se quando eu era ainda Deputado. Fiz
requerimento com 21 itens, procurando saber o
que havia sido f
eito do dinheiro do Departamento Nacional
do Café, e até hoje o me responderam.
O
SR.
ARTHUR
SANTOS:
–
Posteriormente, no dia 3 de fevereiro de 1948,
reiterei o pedido de informações por meio de
requerimento que o Senado aprovou. Quer dizer,
portento, Sr. Presidente, que decorreram mais de
4 meses desde êsse requerimento, sem que o
Ministério da Fazenda, e, no caso, o Departamento
Nacional do Café, atendesse à nossa solicitação.
De sorte que, pela terceira vez, requeiro a V. Ex. a
sejam solicitadas informações do Ministério da
Fazenda no sentido de ser dada resposta ao
Requerimento, reservando-me a faculdade de
requerer ao Senado, oportunamente, o comparecimento do Sr. Ministro a esta Casa, para prestar
informações sobre o assunto, em face da
desconsideração – porque outro nome não pode
ter – por parte do Poder Executivo, do
Departamento Nacional do Café, seja de que
repartição for a uma solicitação reiterada do
Senado, no sentido de esclarecer assunto de alta
relevância nacional, como o de destino de
dinheiros públicos, provenientes da liquidação
daquela autarquia.
Requeiro, portento, a V. Ex. a Sr. Presidente,
solicite novamente do Ministério da Fazenda
resposta ao requerimento de 30 de janeiro,
reiterado em 3 de fevereiro de 1948. E no caso do
titular daquela Pasta mais uma vez deixar de
responder, serei forcado a pedir o seu
comparecimento ao Senado, para prestar
esclarecimentos que não lhe foram fornecidos no
devido tempo. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa, atendendo à
solicitação do nobre Senador, reiterará o pedido de
informações.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
O SR. ALFREDO NASSER (para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, na qualidade de
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre o abastecimento da carne, venho prestar
alguns esclarecimentos sobre a marcha dos seus
trabalhos.
Constituída
com
objetivo
de
apurar,
junto
aos
centros
criadores
de
Goiás,
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Mato Grosso e Triângulo Mineiro, bem como junto
aos frigoríficos, as causas determinantes da crise do
abastecimento de carne às cidades do Rio de janeiro
e São Paulo, a Comissão, preliminarmente, resolveu
adotar o critério de só se transportar Qquelas
regiões, depois de proceder ao levantamento de
numerosos dados sôbre o assunto – tarefa realmente
penosa, já brilhantemente executada pelo Deputado
Vandoni de Barros – e também ao estudo de
importantíssimos aspectos da relevante questão,
indispensável ao bom êxito da investigação local.
As reuniões, realizadas com êste objetivo – e
foram muitas – não poderiam ter, como é
perfeitamente
compreensível,
a
costumeira
publicidade, pois a Comissão não iria cometer a
ingenuidade de revelar, aos que tivessem qualquer
interêsse na sonegação dos fatos, que determinados
esclarecimentos, além dos manifestadamente
necessários, lhe deverão prestar.
Dentro de alguns dias, entretanto, a Nação irá
sendo cientificada, pelo noticiário dos jornais, da
marcha do inquérito. Pode o Senado estar certo de
que, convencida embora de não poder oferecer as
suas conclusões sôbre tão extenso, complexo e
delicado problema, antes, pelo menos, de 60 dias – e
pretender o contrário seria desconhecer a seriedade
de sua tarefa – a Comissão não ficará com o seu
inquérito (como infelizmente tem acontecido com
vários outros, a meio do camnnho sejam quais
forem as dificuldades que surgirem – e já são muitas
– ela cumprira inflexivelmente com o seu dever.
Como
seu
Presidente
e
autor
do requerimento que a motivou, folgo em

declarar, pois outra não é a convicção que trago das
reuniões já realizadas, que da Comissão
participaram homens cotados de grande senso de
responsabilidade, perfeitamente côncios do seu
dever perante a Nação. Não é preciso mais que êsse
senso de responsabilidade para que o Parlamento
venha a conhecer, em tôda a sua extensão, a
verdade sôbre as crises periódicas do abastecimento
de carne aos dois centros mais populosos do país, e
quais medidas que devem ser adotadas para impedir
a sua repetição. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA.
Continuação da 1ª discussão do Projeto nº 11,
de 1947, que dispõe sôbre o Plano Rodoviário
Nacional (Com parecer nºs. 257, 258 e 338, das
Comissões de Constituição e Justiça, de Viação e
Obras Públicas e de Finanças, o primeiro
manifestando-se pela constitucionalidade da medida,
o segundo, propondo substitutivo e o terceiro,
oferecendo emendas).
Discussão única da Proposição número 316,
de 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial
de Cr$ 34.000.000,00 para ocorrer às despesas com
a imigração intensiva. (Com pareceres favoráveis ns.
336 e 337, das Comissões de Relações Exteriores e
de Finanças).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 minutos.

53ª SESSÃO, EM 8 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
José Neiva.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Fernandes Távora.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Atílio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Pedro Ludovico
Alfredo Nasser.
Filinto Müller
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti
Lucio Corrêa.
Salgado Filho.
Rodolpho Miranda (40).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
40 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ala.

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:
EXPEDINTE
Telegramas:
– Dos presidentes das Câmaras Municipais de
Santos, Baturité e Caçapava, Estado de São Paulo,
manifestando apôio ao movimento pela elaboração
de uma lei especial concedendo imunidades aos
vereadores municipais. – Inteirado.
– Do Presidente da Câmara Municipal de
Joazeiro do Norte, Ceará, solicitando elaboração de
uma lei que conceda imunidades aos vereadores
municipais. – Inteirado.
– Do Sr. Prefeito de Erexim, Estado do Rio
Grande do Sul, e outros, solicitando a remoção de
fiscal federal do lmpôsto de Consumo local. –
Inteirado.
– Do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Ceará, solicitando seja dado
conhecimento às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças do Senado ter aquela
circunscrição atingido a cifra eleitoral exigida para a
sua inclusão no grupo das que são estabelecidas no
projeto 5.637, em andamento na Câmara dos
Deputados. – Inteirado.
– Do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado da Paraíba, comunicando ter-se realizado a
sessão solene de instalação de seus trabalhos no
presente ano. – Inteirado.
– Do Presidente da Assembléia Legislativa de
Pernambuco, transmitindo apêlo no sentido de ser
aprovado o projeto que dispõe sôbre os débitos
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dos pecuaristas nacionais. – Inteirado.
– Do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, manifestando-se no
sentido de ser o petróleo nacional explorado pelo
Govêrno sob o regime do monopólio estadual –
Inteirado.
– De José de Lima Peixoto, farmacêutico
de Aracajú, Sergipe, protestando contra o
projeto que dispõe sôbre os práticos de farmácia –
Inteirado.
– De Clóvis Negreiros e outros práticos
de farmácia das cidades de Valparaíso e
Araçatuba, solicitando apôio ao projeto que
dispõe sôbre os práticos de farmácia. –
Inteirado.
– Do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, comunicando
haver a mesma aprovado requerimento de
inserção, em ata, de um voto de pesar pelo
falecimento do Senador Roberto Simonsen. –
Inteirado.
– Do Presidente da Câmara Municipal de
Prudente, Estado de São Paulo, apresentando
condolências pelo falecimento do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
– Do Presidente do Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura, do Estado da Bahia
apresentando condolências pelo passamento do
Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
– Do Presidente da Assembléia Legislativa da
Bahia, do Conselho de Tarifas e Transportes do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Chapéus de São Paulo e do Presidente da Delegacia
Regional do Trabalho da Bahia apresentando
condolências pelo falecimento do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
Ofícios:
– Dos presidentes das Câmaras Municipais de
Potirendaba, Borborema e Guarujá, manifestando
apôio ao movimento pela elaboração de uma lei que
outorgue imunidades aos vereadores municipais. –
Inteirado.
– Do Presidente da Associação Cívica
Beneficente dos Aposentados e Pensionistas de
Santos, São Vicente e Guarujá, solicitando
majoração de pensões. – Inteirado.
– Do Secretário da União Carioca dos
Estudantes de Comércio, dando conhecimento de
seu registro no Cartório de Pessoas Jurídicas
e Naturais e enviando estatutos em anexo. –
Inteirado.

– Dos Presidentes das Câmaras Municipais de
Rio Claro, Itirapina e Juiz de Fora, e do Presidente
do Instituto Central de Fomento Econômico da Bahia,
apresentando condolências pelo passamento do
Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 344, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei do Senado
Federal nº 26, de 1948, que dispõe sôbre os crimes
contra a economia popular, nos contratos de locação
de imóveis.
A Comissão é de parecer que seja aprovada a
redação final dada em anexo ao projeto de lei do
Senado número 26, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 3
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Cícero de Vasconcelos, Relator. – Augusto Meira. –
Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O dispôsto no art. 2º e nº IV, de
decreto-lei nº 9.840, de 11 de setembro de 1946,
compreende todo recebimento, além do permitido em
lei, pelo aluguel ou pelos encargos e garantias do
locatário ou sublocatário, efetuado em dinheiro ou
por outro meio, inclusive nota promissória duplicata
de fatura, cheque, letra de câmbio ou qualquer outro
título, emitido ou endossado em favor do locador, do
sublocador ou terceiro.
Art. 2º O título considerar-se-á vinculado ao
contrato de locação ou sublocação podendo a sua
nulidade ser pedida, em ação ou defesa por qualquer
dos responsáveis pelo pagamento.
Art. 3º Contra terceiro a nulidade só poderá
ser declarada se provada a sua má fé.
Art. 4º O locador ou soblocador que receber
do locatário ou sublocatário pagamento excedente
da obrigação legal, ficará sujeito à repetição do
indébito a quem o tiver feito, ou aos seus sucessores
causa mortis.
§ 1º Também poderá ser pedida a restituição do
título, enquanto não pago, desde que a sua nulidade seja
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arguível nos têrmos elas disposições anteriores.
§ 2º Pago o título a terceiro, porque se
achasse em seu poder, poderá a importância ser
reavida do locador ou sublocador.
§ Art. 5º A ação para anular o título, ou
receber do locador ou sublocador e que houver sido
pago indevidamente prescreverá em um ano.
Art. 6º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
N.º 345, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de lei da Câmara nº 51, de 1948.
Relator: Aloysio de Carvalho.
O projeto de lei nº 40-1948, vindo da Câmara
dos Srs. Deputados, organiza o quadro da Secretaria
e Serviços Auxiliares do Superior Tribunal Militar,
observado o disposto no artigo 97 nº II, da
Constituição Federal.
No Senado, foram apresentadas três
emendas, sendo que a de número 1, do Sr. Senador
Bernardes Filho, iguala os vencimentos dos
advogados de ofício da segunda entrância aos dos
promotores da primeira entrância, ficando os
vencimentos dos advogados de ofício de primeira
entrância no padrão imediatamente abaixe ao dos
promotores da mesma entrância, assegurado, a uns
e outros, o direito de contribuirem para o montepio
militar; a de número 2, dos Senadores Pereira
Moacyr e Francisco Gallotti, acrescenta ao quadro da
Secretaria e Serviços Auxiliares do Tribunal Militar,
11 escrivães de primeira entrância e 6 de segunda,
com o padrão de vencimentos L e N,
respectivamente; a de número 3, finalmente, do
Senador Plínio Pompeu, acrescenta, onde convier,
um preceito garantidor da efetividade no cargo de
Secretário da Procuradoria Geral da Justiça Militar
do seu atual titular, que o exerce, em comissão,
ficando classificado na letra O.
O projeto da Câmara organiza o quadro próprio
da Secretaria do Superior Tribunal Militar em duas
seções, a Secretaria, que compreende a "seção
judiciária" e a "seção administrativa", e os "Serviços
Auxiliares", que compreendem o Serviço de
Contabilidade, o de arquivo e protocolo e a portaria.

É parte integrante do projeto o quadro do
"Pessoal" com a indicação de cargos e funções, e
respectivo padrões de vencimentos. Observa-se, aí,
a referência a um "secretário do Procurador Geral",
como "cargo isolado de provimento em comissão".
Parece, entretanto, haver equívoco na denominação
porque o vigente Código da justiça Militar, no seu no
seu artigo 393, relativo ao quadro dos funcionários
da secretaria da Procuradoria Geral da Justiça
Militar, dispõe no parágrafo 2º, que a procuradoria
geral terá um secretário, designado em comissão,
pelo
procurador
geral
dentre
os
oficiais
administrativos. E o próprio projeto, no artigo 5º faz
menção ao Secretário da Procuradoria Geral e não
ao Secretário do Procurador Geral. Há que corrigir,
portanto, o engano, para uniformidade do texto em
elaboração e sua conformidade com o disposto
Código de Justiça Militar.
Outro engano, talvez de cópia, parece
existir no decreto, quando, no seu artigo 5º
se declara que "os cargos de Diretor Geral,
Diretor do Serviço de Contabilidade, Secretário
do Tribunal, Secretário do Presidente e Secretário
da Procuradoria Geral serão exercidos em
comissão, e seus titulares, de livre nomeação e
demissão do Presidente do Tribunal, e o último
mediante proposta do Procurador Geral" (sic)
Compreende-se a idéia, mas o enunciado está
incompleto, senão incorreto.
Feitas essas emendas, o projeto pode ser
aprovado, por sua constitucionalidade.
Quanto às emendas que lhe foram aqui
apresentadas, somos pela sua total rejeição, uma
vez que não se relacionam com matéria do projeto.
A emenda de nº 1 propugna melhoria de
vencimentos para os advogados de ofício da
segunda e primeira entrâncias, na Justiça Militar,
tomando-se por base o padrão dos promotores de
uma e outra entrâncias. A providência pode ser justa,
e não estamos longe de assim considerá-la, pelas
razões expostas na justificação, mas escapa,
evidentemente, ao projeto, que só cogita da
organização da secretaria e serviços auxiliares do
Tribunal Militar, em que não estão compreendidos os
advogados de ofício e promotores militares,
componentes do Ministério Público, na conformidade
do artigo 125 da Constituição Federal.
Ainda
a
emenda
estende
o
beneficio do montepio militar aos "advogados de
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oficio", considerando que o código de justiça militar,
pelo artigo 400, não os contemplou. Os fundamentos
da justificação convencem da procedência da
medida, não, porém, no presente projeto, onde
ficaria deslocada.
A emenda de nº 2 é inaceitável, por igual,
desde que o projeto, referindo-se, exclusivamente, à
Secretaria do Tribunal e aos serviços auxiliares, não
alcança os escrivães, e muito menos os de primeira
entrância. A emenda, entretanto, a uns e outros, isto
é, aos de primeira e segunda entrância, manda
incluir no quadro anexo ao projeto, atribuindo-lhes
vencimentos. O Código de Justiça Militar (Decreto-lei
nº 925, de 2 de dezembro de 1948), decretou como
"órgãos" da Justiça Militar, o Supremo Tribunal
Militar, hoje pela Constituição denominado "Superior
Tribunal Militar" e os Conselhos de Justiça e
Auditores, nas respectivas Regiões e Auditorias. No
pessoal componente de cada auditoria está o
"escrivão" (art. 6º), como estão o auditor, o promotor,
o advogado, os escreventes, o oficial de justiça e um
servente. Os "escrivães" são nomeados pelo
Presidente da República por proposta dos auditores,
dentre os escreventes com exercício efetivo nos
cartórios das respectivas auditorias (art. 39) Os
"escrivães" compõem, assim, um dos órgãos da
Justiça Militar, a "auditoria", não sendo de legislar
sôbre êles, ainda menos como o faz a emenda, num
projeto que se limita a organizar a secretaria e
serviços auxiliares do Superior Tribunal Militar",
dentro da competência expressa que a êste
reconhece, para tal fim, a Constituição Federal.
A emenda de número 3 – deve, também, ser
rejeitada, pelos mesmos motivos de exclusão da
matéria. Trata-se de dispositivo pertinente ao
Ministério Público, junto à Justiça Militar. Como a
justificação da emenda alega, o Ministério Público
Militar deverá ter "organização própria", e nessa
"organização" é que cabe a matéria consubstanciada
na emenda, cuja justiça ou procedência não estão,
aqui, em causa.
Pelo exposto opinamos:
Emendas ns. 1 – 2 e 3 – contràriamente.
E apresentamos duas emendas que,
aprovastes, serão:
Emendas de redação da Comissão
de

Ao artigo 5º Redija-se:
Diretor
Geral,
Diretor

"Os
do

viço de Contabilidade, Secretário do Tribunal,
Secretário do Presidente do Tribunal e Secretário da
Procuradoria Geral serão exercidos em comissão,
por livre nomeação e demissão do Presidente do
Tribunal e mediante proposta do Procurador Geral,
quanto ao último titular.
Emenda à Tabela do Pessoal
Onde se lê "Secretário do Procurador Geral"
leia-se "Secretário da Procuradoria Geral".
Sala das Comissões, em 3 de junho
de 1948. – Atilio Vivacqua, Presidente, vencido
em parte. – Aloisio de Carvalho, Relator. –
Olavo Oliveira, vencido em parte. – Augusto
Meira. – Lúcio Corrêa. – Verginaud Wanderley.
– Etelvino Lins. – Filinto Muller, vencido em
parte.–
Waldemar
Pedrosa,
vencido
em
parte.
EMENDAS A QUE SE REFERE O PROJETO
SUPRA
Nº 1
Onde convier:
Art. ... Na Justiça Militar os Advogados de
Ofício da segunda entrância continuam com os
vencimentos iguais aos dos Promotores da primeira
entrância, e os desta ficarão no padrão
imediatamente abaixo, devendo contribuir para o
montepio militar.
Justificação

Pelo Decreto-lei nº 9.584, de 14 de agôsto
de 1946, publicado com a respectiva tabela,
no dia 29 os Advogados de Ofício da Justiça
Militar de segunda entrância tiveram seus
vencimentos igualados aos dos Promotores da
primeira entrância.
Agora, entretanto, no projeto número 1.018, já
aprovado pela Câmara, e atualmente em curso no
Senado, foram elevados os vencimentos daqueles
Promotores sem que os advogados tivessem sido
contemplados.
O objetivo da emenda é simplesmente manter
a atual situação de igualdade.
cargos
E'
de
tôda
justiça
que
os
Ser- Advogados de Ofício de primeira entrância
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também sejam contemplados, ficando, assim,
com os vencimentos num padrão imediatamente
abaixo.
E' o critério da igualdade posto em prática pelo
Sr. Presidente da República, que vetando a lei que
favorecia únicamente funcionários do Ministério da
Educação, frizou que cargos semelhantes devem ser
igualmente tratados.
Esta emenda trata também do montepio
militar, beneficío de que, na justiça Militar,
sómente as famílias dos Advogados de Ofício
não podem gozar porque êles, e únicamente eles,
não têm direito à respectiva contribuição. E' o que se
vê do Código da Justiça Militar, Decreto-lei, nº 925,
de 2 de dezembro de 1938, que, no art. 400
estabelece:
"Os atuais ministros, auditores, representantes
do ministério público e escrivães nomeados até a
presente data, terão direito à contribuição para o
montepio militar, de acôrdo com os respectivos
postos honoríficos, ou, se os não tiverem, de acôrdo
com os postos anteriormente atribuídos aos
respectivos cargos".
E' mais uma injustiça que deve ser
reparada. A dificuldade era saber como poderiam
contribuir, porque o critério único era do pôsto
honorífico, que os Advogados nunca tiveram.
Mas esta dificuldade já desapareceu, porque
foi removida pelo govêrno atual no Decreto-lei
número 9.789, de 9 de setembro de 1948, que,
publicado no dia 11, determina no art. 1º: "Os
contribuintes civis do montepio militar concorrerão
para a referida contribuição para a importância
mensal igual a dois têrços (2/3) de um dia de
vencimentos".
E
o
parágrafo
único
acrescenta."O
cálculo da importância será sempre na base dos
vencimentos a que efetivamente fizer jús o
funcionário.
Por tôdas estas razões, que são justas, a
presente emenda merece aprovação integral.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1948 –
Bernardes Filho.
Nº 2
Acrescente-se, onde convier.
11 escrivães de 1ª entrância – padrão "L".
8 escrivães de 2ª entrância – padrão "N".

Justificação
Os escrivães da Justiça Militar têm sôbre os
ombros a responsabilidade do andamento dos
processos criminais em trânsito nos respectivos
cartórios, além de tôdas as providências de caráter
administrativo, sendo os chefes dos cartórios.
São auxiliares diretos do Superior Tribunal
Militar, pois preparam os processos que, em grau de
apelação, tenham de subir àquela Corte de Justiça
Especial.
Todos os cargos de chefia e direção
pertencem, em regra geral, aos padrões de
vencimentos das letras "O"e "P".
Nada mais justo e procedente do que atribuirse aos escrivães de 1ª e 2ª entrância da Justiça
Militar os padrões "L" e "N", respectivamente.
Além disso, trata-se de cargos ocupados por
servidores especializados isolados, e sem horizonte
de qualquer acesso, pelo que, para não perderem o
estímulo, tão necessário em qualquer setor de
atividade humana devem ser bem remunerados, a
fim de se dedicarem inteiramente aos seus cartórios
sem a preocupação da procura de outros misteres
estranhos à função onde possam angariar vantagens
pecuniárias com visível prejuízo para o serviço.
Atente-se, também, que êsses escrivães não
recebem custas de qualquer espécie, de sorte que
são obrigados a viver dos minguados vencimentos, o
que não acontece aos seus colegas da Justiça Civil.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1948. –
Pereira Moacyr. – Francisco Gallotti.
Nº 3
Acrescente-se, onde convier:
O cargo de Secretário da Procuradoria Geral
da Justiça Militar será exercido, em caráter efetivo
pelo atual titular em comissão do Superior Tribunal
Militar, sendo classificado na letra "O".
O Ministério Público Militar deverá ter
organização própria de acôrdo com o que dispõe o
art. 126 da Constituição Federal e assim, não é
possível que sendo distintas as organizações das
secretarias do Ministério Público e do Superior
Tribunal Militar exista como Secretário da
Procuradoria Geral da Justiça Militar um funcionário
da Secretaria do Superior Tribunal Militar.
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Classificando-e na letra "O" ficará ele
equiparado, em vencimentos aos Chefes de Seção
da Secretaria do Superior Tribunal Militar.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1948. –
Plínio Pompeu.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acham-se sôbre a mesa para recebimento de
emendas nas duas próximas sessões as seguintes
matérias, cujos avulsos já foram distribuídos; Projeto
de Lei da Câmara nº 95, de 1948, que torna
embargáveis as decisões das Turmas do Supremo
Tribunal Federal, quando divirjam entre si, ou de
decisão tomada pelo Tribunal pleno; e projetos de
decretos legislativos ns. 5 e 6, também dêste ano,
aprovando registros sob reserva, feitas pelo Tribunal
de Contas, de conformidade com o artigo 77, § 3º, da
Constituição Federal.
Expirado
o
prazo
regimental
para
apresentação de emendas perante a Mesa, vão à
Comissão de Constituição e Justiça os projetos de lei
da Câmara ns. 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e
94. Dessas proposições, apenas duas receberam
emendas que vão ser lidas.
São lidas e apoiadas as seguintes emendas:
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1948.
Onde convier, acrescente-se:
Artigo – Os parágrafos 4º e ..º do artigo
4º do Decreto-lei nº 5.114, de 18 de dezembro
de 1942 passam a vigorar com a seguinte
redação:
§ 4º – Os professôres e assistentes não
compreendidos nos casos dos parágrafo 2º e
3º dêste artigo perceberão por hora de aula dada
ou de trabalho executado, até o limite de seis
horas semanais, honorários que lhes serão
arbitrados pelo Ministro do Estado de acôrdo com o
nível de cada curso e mediante proposta do
Conselho Técnico.
§ 5º – Em casos especiais, quando o professor
ou o assistente não residirem no Distrito Federal nem
no Distado do Rio de Janeiro, ou quando se tratar de
cursos avulsos de caráter intensivo, de que trata o §
4º dêste artigo poderá ser elevado ao máximo de
doze horas semanais.

Justificaçbo
De acôrdo com a redação atual dos
dispositivos, cuja alteração ora propomos, os
professôres e assistentes dos cursos de
Aperfeiçoamento
e Especialização
percebem
honorários, por aula de Cr$ 50,00 e Cr$ 25,00,
respectivamente.
Percebe-se a falta de acêrto que presidiu a
fixação de tais honorários, pois é evidente que a
responsabilidade do profissional varia de acôrdo com
a matéria e com a modalidade dos cursos. Não é
possível comparar-se um curso de nível elementar
com um secundário ou dêste com o superior ou de
especialização. A lei, por sua vez, não deverá
classificar os cursos com o simples objetivo de
estabelecer o honorário por hora de aula. E, se
assim o fizesse, viria dificultar a organização de
outras modalidades de curso porque deixaram de ser
previstos na lei.
Tais razões convencem de que a legislação,
nêsse porticular, deverá ser mais geral, deixando-se
às autoridades superiores da administração a função
de arbitrar os aludidos honorários, atendendo, de um
lado, às dificuldades da matéria a lecionar, e, de
outro, a natureza de cada trabalho ou o nível de cada
curso.
Acontece, ainda, que a escolha dos
professores e assistentes pode ser feita de acôrdo
com a legislação, entre Servidores do Ministério ou
não. Ora, é difícil que um técnico de nomeada,
nacional ou estrangeiro, estranho ao quadro do
Ministério, aceite o encargo para ganhar a quantia
irrisória de Cr$ 50,00 ou Cr$ 25,00 por aula. Além
disso, convém observar a disparidade entre os
honorários, pagos pelos Cursos de Aperfeiçoamento
e Especialização do Ministério da Agricultura e os
adotados para outros cursos do D. A. S. P e da
Universidade do Brasil, onde se retribui cada aula
com os limites de Cr$ 75,00 a Cr$ 100,00. A
presente emenda pois, encerra também o objetivo de
uniformizar a solução do assunto.
Atente-se também para o fato de que os
vencimentos foram elevados, o nível da vida
continua a crescer, enquanto se estabilisou, por
efeito do um dispositivo legal inadequado, o limite do
pagamento por hora de aula dos Cursos de
Aperfeiçoamento e Especialização.
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A nova redação sugerida para os parágrafos
Nenhum Senhor Senador pedindo palavra,
4º e 5º do artigo 4º do Decreto-lei nº 5.114, de 18 de passa-se à:
dezembro de 1942, virá facilitar o recrutamento dos
professores e assistentes possibilitando pagamento
ORDEM DO DIA
de honorários mais elevados, o que concorrera,
certamente, para maior eficiência do agronômico.
Continuação da 1ª discussão do Projeto n.º
Sala das sessões, em 7 de junho de 1948. – 11, de 1947, que dispõe sôbre o Plano Rodoviário
Lucio Corrêa.
Nacional, (Com pareceres nº 257, 258 e 338, das
Comissões de Constituição e Justiça, de Viação e
EMENDA
Obras Públicas e de Finanças, o primeiro
manifestando-se pela constitucionalidade da medida,
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 1948
e o segundo propondo substitutivo e o terceiro
oferecendo emendas).
Acrescente-se onde convier:
Antes de prosseguir na discussão do projeto
"Art. É igualmente o Poder Executivo nº 11, desejo esclarecer que a mesma foi adiada a
autorizando a abrir, pelo Ministério da Justiça e requerimento dos Srs. Senadores Ivo d’Aquino e
Negócios Interiores o crédito especial de Cr$ outros, no sentido de que a matéria fôsse
200.000,00 para indenizar o Estado de Mato Grosso encaminhada à Comissão de Finanças.
dos pagamentos feitos aos funcionários dispensados
Em discussão. (Pausa).
com a criação do Território de Ponta Porã, de acôrdo
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
com o que dispõe o Decreto-lei federal nº 626, de 24 encerrada.
de junho de 1944".
Passa-se à votação.
De acôrdo com o Regimento, a votação
Justificação
começar, pelas emendas.
A Comissão de Viação e Obras Públicas
Quando foi criado o Território de Ponta Porã, oferece um substitutivo e a Comissão de
os funcionários de Mato Grosso, que ali serviam, Finanças apresenta emendas ao Projeto, uma
foram mandados ficar em disponibilidade pelo delas supressiva. Surge, assim, a questão
Decreto-lei nº 626, de 24 de junho de 1944, de saber se se deve votar em primeiro lugar o
determinando nêle o Govêrno Federal que o Estado substitutivo ou a emenda supressiva na Comissão de
fizesse o pagamento de vencimentos daquêles Finanças.
funcionários até serem aproveitados noutros cargos,
O SR. IVO D'AQUINO (*) (Para encaminhar
assumindo a União a obrigação de o indenizar de a votação): – Sr. Presidente, a observação
tais despesas.
feita por V. Ex.ª é de todo procedente e deve
A emenda, portanto, visa apenas a abertura de ser tomada em consideração na votação do
crédito para pagamento de despesas previstas em projeto.
lei.
Como se verifica dos avulsos, a Comissão de
Sala das Sessões, em 7 de junho de 1948. – Viação e Obras Públicas apresenta um substitutivo
João Villasboas.
ao projeto: a Comissão de Finanças, posteriormente
Deixam de comparecer os Senhores ouvida, oferece duas emendas, uma supressiva do
Senadores:
art. 3º, e outra aditiva ao art. 2º.
Magalhães Barata.
O art. 3º do projeto consigna verba especial –
Cícero de Vasconcelos.
além da quantia já constante da lei – para, na
Walter Franco.
execução do Plano Rodoviário Nacional, serem
Pereira Moacyr.
construídas as estradas a que o projeto se refere.
Pereira Pinto.
O substitutivo modifica, êsse artigo 3º,
Sá Tinoco.
declarando que "a construção das estradas e pontes,
Mello Vianna.
a que se refere o artigo anterior, (art. 2º) será iniRoberto Glasser (8).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do __________________
expediente. Não há oradores inscritos. (Pausa).
(*) Não foi revisto pelo orador.
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ciada desde que, para isso, disponha o D.N.E.R
de recursos financeiros, sem recorrer aos nesta
data já destinados a obras atualmente em
execução".
Quer dizer. Sr. Presidente que diverjem o
substitutivo e o projeto. O substitutivo, no art 3º,
virtualmente, deixa que a matéria seja considerada
dentro do Plano Rodoviário.
A emenda da Comissão de Finanças é
supressiva do art. 3º do Projeto.
O SR JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª permite um
aparte? ( Assentimento do orador) – A supressão do
3º é proposto do acôrdo com a orientação do
Departamento de Estradas de Rodagem. A
Comissão de Finanças adotou o critério de corrente
das informações que lhe foram prestadas por êsse
Departamento.
O SR IVO D'AQUINO: – Diz V Ex.ª muito bem.
Foi a orientação do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem que influiu. Suprimindo-se,
primeiro, o art. 3º do projeto, apreciaremos depois o
art. 3º do substitutivo.
O intuito do substitutivo é realmente colocar a
execução dessas obras dentro do plano geral.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V.
Ex.ª permite um aparte? (Assentimento do
orador) – A Comissão de Viação ouviu, mais de
uma vez, o Diretor do Departamento de Estradas
de Rodagem que esteve presente às suas
reuniões. Penso que tanto o substitutivo como a
emenda da Comissão de Finanças têm o mesmo
intuito: colocar a execução dessas obras dentro do
plano.
O. SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª tem razão.
A emenda da Comissão de Finanças é radical.
Desde que seja suprimido o art. 3º do projeto fica ad
libitum do D.N.E.R. a aplicação da verba dentro do
plano.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª permite
outro aparte? (Assentimento do orador) – A
Comissão de Finanças, como já assinalei, adotou o
critério do Departamento, devendo, oportunamente,
as estradas previstas no art. 1º do Projeto ser
incluídas no plano de primeira urgência do mesmo
Departamento.
O SR IVO D'AQUINO: – Parece-me
que
devemos
votar,
em
pri-

meiro lugar, a emenda supressiva de art. 3º, porque,
na verdade, tanto a Comissão de Finanças, como a
de Viação e Obras Públicas, ao proporem supressão
ou a alteração da redação, estão de acôrdo em que
êsse artigo não deve existir tal qual está no projeto.
Se votarmos em primeiro lugar a emenda,
rejeitaremos o art. 3º do projeto. Depois de votadas as
emendas, apreciaremos, então, o substitutivo e o
Senado terá oportunidade de aceitá-lo ou não. É a
única ordem que me parece viável porque as duas
Comissões chegaram à conclusão de que o art. 3º é
inconveniente. Por isso, devemos votar em primeiro
lugar, a emenda supressiva da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – O Regimento Interno
estabelece que a votação do projeto será artigo por
artigo, e precederá à das emendas, exceto: a) se as
emendas forem supressivas de artigos; b) se o
Senado, a requerimento de qualquer Senador,
resolver o contrário.
O parágrafo 2º do art. 140 diz:
"As emendas substitutivas apresentadas pelas
Comissões terão precedência na votação".
Portanto, a emenda substitutiva tem
precedência, a não ser que haja requerimento em
sentido contrário.
Sendo assim tenho que submeter à votação,
em primeiro lugar, a emenda substitutiva da
Comissão.
O SR. IVO D'AQUINO (Pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado se
consente em que se votem, em primeiro lugar, as
emendas da Comissão de Finanças. Depois,
apreciaremos o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª terá a bondade
de formular o requerimento de preferência, por
escrito.
Vem à Mesa e é lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 72 – 1946
Requeiro preferência para a votação das
emendas oferecidas pela Comissão de Finanças (ns.
1 e 2) ao Projeto nº 11, de 1947.
Sala das Sessões em 3 de junho de 1948. –
Ivo d'Aquino.
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O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador Ivo
d'Aquino requer preferência para a votação das
emendas ns. 1 e 2, da Comissão de Finanças. Há
equívoco. O requerimento deve ser apenas para a
emenda nº 1, porque a de nº 2 é aditiva. O
requerimento independe de discussão.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda nº
1, mandando suprimir o art. 3º do projeto, queiram
ficar sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte:

Comissão de Finanças só se refere ao art. 3º.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Refere-se ao
art. 3º porque é o que proporciona cursos
para a construção. Uma vez que a estrada
não foi desde hoje incluída no plano rodoviário,
não há motivos para a concessão dêsses
recursos.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Aprovada a
emenda, o substitutivo torna-se desnecessário. O
objetivo visado é o mesmo.
O SR. IVO D'AQUINO: – O substitutivo difere
do projeto apenas no art. 3º.
O SR. PRESIDENTE: – Se o Senado aprovou
a supressão do art. 3º, é porque deseja que o projeto
EMENDA
seja votado. O substitutivo está evidentemente
prejudicado.
O SR. IVO D'AQUINO (Pela ordem): –
Ao Projeto nº 11, de 1947
Sr. Presidente, concordo com a interpretação
Nº 2
de V. Ex.ª. A diferença entre o substitutivo
e o projeto, está exatamente no art. 3º. Não
Suprima-se o art. 3º:
teria importância prática a distinção entre um e
É declarado prejudicado o seguinte:
outro.
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores
SUBSTITUTIVO
que aprovam o projeto, salvo as emendas já aceitas,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
É aprovado com a supressão determinada
Ao Projeto nº 11, de 1947
pela emenda nº 1, sem prejuízo da emenda nº 2,
Art. 1º Ficam incorporadas ao plano rodoviário seguinte:
nacional as rodovias Rio-Vitória e Vitória-Feira de
Santana.
PROJETO
Art. 2º No programa de construções e
melhoramentos de primeira urgência, dos troncos do
Nº 11 – 1947
Plano Rodoviário Nacional, a que se refere o art. 67,
do Decreto nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945,
Art. 1º Ficam incorporadas ao plano rodoviário
acrescente-se. a rodovia Vitória-Belo Horizonte, nacional, às rodovias Rio-Vitória e Vitória-Feira de
trecho do tronco Centro-Oeste do referido Plano e as Santana.
pontes sôbre os rios Doce, São Mateus e Itaúna, na
Art. 2º No programa de construções
rodovia Vitória-Belo Horizonte.
melhoramentos de primeira urgência, dos troncos
Art. 3º A construção das estradas e pontes, a do Plano Rodoviário Nacional, a que se refere o
que se refere o art. anterior, será iniciada desde que, art. 67, do Decreto nº 8.643, de 27 de dezembro
para isso, disponha o D.N.E.R. de recursos de 1946, acrescente-se a rodovia Vitória-Belo
financeiros, sem recorrer aos nesta data já Horizonte, trecho do tronco Centro-Oeste do referido
destinados a obras atualmente em execução.
plano.
O SR. IVO D'AQUINO (Pela ordem): –
Art. 3º Nas estradas de rodagem constantes
Sr. Presidente, V. Ex.ª acaba de anunciar dos artigos precedentes serão empregados,
que o substitutivo da Comissão de Viação e no exercício de 1943 – Cr$ 20.000.000.00
Obras Públicas, está prejudicado. Permita-me, (vinte
milhões
de
cruzeiros),
sendo
Cr$
entretanto,
dizer
que
essa
emenda
da 10.000.000,00 na rodovia Vitória-Belo Horizonte e
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Cr$ 10.000.000,00 nas pontes sôbre os rios Doce,
São Mateus e Itaúnas – da rodovia Vitória-Feira de
Santana, completando a ligação Vitória-Sul da Bahia.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de
Finanças_ ofereceu emenda aditiva, a cuja votação se
vai proceder.
É aprovada a seguinte
EMENDA
Ao Projeto nº 11, de 1947
Acrescente-se ao art. 2º: "ficando o início da
construção dependente dos recursos de que puder
dispôr o Departamento, sem. prejuízo do programa
constante do art. 67 do Decreto-lei nº 8.463, de 25 de
dezembro de 1946.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto nº 11, de
1947, vai à Comissão de Redação.
É sem debate aprovada e vai à Comissão de
Redação de Leis a seguinte
PROPOSIÇÃO
Nº 316, de 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Feder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito
especial de trinta e quatro milhões de cruzeiros( Cr$
34.000.000,00) para escrever às despesas com a
Imigração Intensiva, assim discriminada:
Cr$
a) Recrutamento e seleção de
imigrante.....................................
4.000.000,00
b) Transportes.................................. 20.000.000,00
distribuição,
c) Hospedagem
localização
e
Instalações
permanentes............................... 10.000.000,00

dio Gonçalves, concernentemente à "batida"
dada numa casa de jôgo em Copacabana, recebi
muitos telegramas de patrícios nossos. Dentre
êles um que peço permissão para ler ao Senado,
do Desembargador José Campos. Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás.
É o seguinte:
"Peço permissão apresentar Vossência
meus cumprimentos pela atitude desasombrada
tão bem soou aqui às primeiras atitudes
poderosos contra ação saneadora, policia
procura extirpar sociedade terrível cancro,
consubstanciado jôgo que, palavras Rui
Barbosa, entorpece, caleja e desnivela povos.
Como no Rio de Janeiro desenfreada, no
interior,
transferiu
seus
quartéis
casas
estabelecimentos particulares, fraudando assim
obliquamente êxitos lei na suposição enganosa
estar
acobertado
mandado
constitucional
protege inviolabilidade domicílio. Sds. Cds.
Desembargador
Jose
Campos
Presidente
Tribunal Regional Eleitoral Goiás".
O
SR.
PEDRO
LADOVICO:
–
V. Ex.ª permite um aparte? (Assentimento
do orador) – O telegrama exprime grande
verdade.
O
jôgo
campeia
livremente
ostensivamente em Goiânia, e em todo o
Estado
de
Goiás.
Durante
o
meu
tempo de govêrno combati-o implacavelmente,
tanto que o "Diário de Notícias", certa feita, deu
um grande tópico sôbre a minha ojerisa ao jôgo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O meu
desejo, Sr Presidente é deixar registrado nos
Anais do Senado opinião tão valiosa, qual a do
eminente Desembargador José Campos.(Muito
bem).
O SR PRESIDENTE: – Nada mais
havendo que tratar, encerro a sessão,
designando para a de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

Continuação
da
discução
única
da
Proposição
nº
164,
de
1947,
que
Art. 2º lei entrara em vigor na data de sua
aprova
o
Convênio
Cultural
Brasil-China.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a (Com pareceres favoráveis ns. 327,328
e
329,
das
Comissões
de
Constimatéria da Ordem do Dia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*) (Para
explicação pessoal): – Senhor Presidente, após o __________________
pequeno discurso que pronunciei há dias, com
(*) Não foi revisto pelo orador.
relação a atitude do Delegado Dulcí-
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tuiição e Justiça, (de Educação e Cultura e de
Relações Exteriores),
Discussão preliminar do Projeto de lei do Senado
nº 17, de 1948, que dispõe sôbre o preenchimento das
vagas resultantes da cassação do registro de partido
político e extinção de mandato dos respectivos
representantes (Com parecer nº 343, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
favorável, quanto ao mérito, à medida, e contrário às
emendas apresentadas no seio a Comissão – com voto
em separado do Senador Ferreira de Souza).
Discussão única da Proposição número 25, de
1948, que torna reservistas os pilotos civis. (Com
pareceres favoráveis, ns. 330 e 331, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas, êste último
com substitutivo).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A
MESA
Nas sessões de hoje e amanhã:
Projeto de Lei da Câmara nº 95. de 1948, que
torna embargáveis as decisões das Turmas do
Supremo Tribunal Federal, quando divirjam entre si,
ou, de decisão tomada pelo Tribunal Pleno;
Projeto de decreto legislativo nº 5, de 1943,
que aprova o registro sob reserva, feito pelo Tribunal
de Contas, em sessão de 11 de novembro de 1947,
de conformidade com o art. 77, parágrafo 3º da
Constituição Federal;
Projeto de decreto legislativo nº 6, de 1943,
que aprova o registro sob reserva, feito pelo Tribunal
de Contas, na sessão de 10 de outubro de 1947, de
conformidade com o art. 77, parágrafo 3º da
Constituição Federal, relativo à concessão de
aposentado-ria a Trajano Alvim Saldanha, cobrador
da Divida Ativa da União.
RESENHA DAS MATÉRIAS
VOTADAS NO MÊS DE MAIO
ENVIADAS À CÂMADA

Projeto de Lei nº 49, de 1948 – Faz doação de
um terreno ao Paulistano Esporte Clube na cidade
de Campina Grande, do Estado da. Paraíba.
Proposição nº 10, de 1943. – Abre, ao
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$... 30.000.000,00, como contribuição
para o desenvolvimento econômico dos Estados do
Maranhão, Paraíba e Piauí.
Projeto de Lei nº 55, de 1948 – Modifica a
redação do artigo 1º do Decreto nº 5.481, de 25 de
junho de 1923, e revoga o Decreto-lei nº 5.234, de 8
de fevereiro de 1943.
Do Senado:
Projeto de Lei nº 18, de 1947 – Altera
disposições da Lei de Introdução do Código Civil –
Decreto-lei nº 4.657, de 1942.
ENVIADAS À SANÇÃO
Da Câmara:
Proposição nº 2, de 1948. – Melhora a
situação dos capitães remanescentes do antigo
Quadro de Contadores do Exército.
Proposição nº 40, de 1948 – Autoriza a
abertura do crédito espacial de Cr$ 84.000,00, para
ocorrer a despesas do pessoal do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe.
Proposição nº 43, de 1948 – Abre crédito
(especial de Cr$ 100.000,00, pelo Ministério da
Educação e Saúde, para. ocorrer a despesas feitas
pela
Comissão
Organizadora
da
Primeira
Conferência Pan-Americana de Criminologia.
Proposição nº 12, de 1948 – Reorganiza o
Departamento Nacional da Criança do Ministério da
Educação e Saúde, e dá outras providências.
Proposição nº 9, de 1948 – Isenta de taxas
postais e telegráficas a correspondência do Decano
do Corpo Diplomático.
TRECHO DO DISCURSO PROFERIDO PELO
SENADOR, FERREIRA DE SOUZA NA SESSÃO DE
7 DE JULHO DE 1948 QUE SE REPRODUZ POR
TER SIDO PUBLICADO COM INCORREÇÕES

Da Câmara:
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E, ninguém
Proposição nº 309, de 1947 – Mantém, na poderá dizer que V. Ex.ª se rebelou contra a
cidade de Botucatú, Estado de São Paulo, a Diretoria dignidade do Poder Judiciário Brasileiro.
Regional dos Correios e Telégrafos, e dá outras
O
SR.
SALGADO
FILHO:
–
providências.
Aliás, outros governos tem desrespeitado de-
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cisões do
Supremo Tribunal, sem que haja
protestos; outros governos infringiram mais
flagrantemente decisões do Supremo Tribunal, sem
ao menos justificarem essa atitude.
O SR. BERNARDES FILHO: – Mas meu caro
Ministro, jamais chegaram a esse ponto de arbítrio,
jamais anularam decisões daquele Tribunal.
O SR.SALGADO FILHO: – Foram muito além.
Depende, talvez, da interpretação de cada qual.
O SR. BERNARDES FILHO: – Depende.
Talvez, da posição em que cada um esteja.
O SR. DARIO CARDOSO: – Os Tri-

bunais durante a Ditadura, nada mais fizeram que
aplicar as leis vigentes áquele tempo.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Que mais
disse eu, Sr. Presidente? Que em certos momentos,
o Tribunal Regional do Rio Grande do Norte
concedeu a mim e nos Deputados Café Filho e
Aluísio Alves um mandado de segurança para
passar, livremente, telegramas pelo Telegrafo
Nacional e pela "Western Telegraph" impedidos de
fazê-los por determinação do Diretor Regional dos
Telégrafos segundo me narrou o próprio gerente da
Western. Estávamos em plena Ditadura.

54ª SESSÃO, EM 9 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE E JOÃO
VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO
À 14,30 horas compareceram Os. Srs.
Senadores:
Avaro Maia.
Severiano Nunes.
Augusto Meira.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Fernandes Távora.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Filho.
Cícero de Vasconcellos.
Góes Monteiro.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr
Henrique de Novaes.
Santos Nevas.
Hamilton Nogueira
Andrade Ramos.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Dário Cardoso.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Correia.
Olavo Oliveira.
Rodolpho Miranda.
Camilo Mércio (34).
O SR.PRESIDENTE: – Acham-se presente 24
Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta
a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º) – Procede
à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário – Lê o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 103 – 1943
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional, que modifica a redação .do artigo 1º do
Decreto nº 5.481,de 25 de junho de 1928, e revoga o
Decreto-lei nº 5.234, de 8 de fevereiro de 1943,
tenho a honra de restituir a Vossa Excelência dois
dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1948.Eurico
G Dutra.
Telegrama:
Do Presidente da Câmara Municipal de
Recife, Estado de Pernambuco participando que, por
motivo da aprovação de se Regimento Interno, foi
considerado extinto o mandato da Comissão
Executiva dirigida pelos elementos comunistas
eleitos sob legenda do Partido Social Progressista. –
Inteirado.
Memorial:
Do Presidente e demais membros do Diretório
Municipal do P.S. D., secção de Santa Cruz do Rio
Pardo, apoiando o projeto que dispõe sôbre as
práticas de farmácia. – Inteirado.
Ofícios:
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados (2), encaminhando autógrafos dos
decretos legislativos, já sancionados, abrindo crédito
especial de Cr$ 50.469.500,00 para aquisição de
unidades destinadas ao Serviço de Navegação da
Bacia do Prata e assegurando licença especial aos
funcionários públicos civis e militares. – Ao arquivo.
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Do Sr. Ministro da Viação. agradecendo a
comunicação de haver sido enviado à sanção o
decreto legislativo que modifica a. redação do artigo
1º do Decreto nº 5. 481, de 25 de junho de 1928 e
revoga o Decreto-lei nº 5.234, de 8 de fevereiro de
1943.– Inteirado.
Do Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria encaminhando memorial
de suas filiadas no Estado de São Paulo,
manifestando-se em relação ao projeto de lei
referente ao congelamento de salários. – Â
Comissão de Constituição e Justiça para anexar ao
Projeto nº 7, de 1948.
Do Presidente da Associação Comercial de
Marília, São Paulo, comunicando ter sido transcrito
num órgão da imprensa local boletim intitulado
"Homenagem Póstuma ao Senador Roberto
Simonsen e Deputado Bento de Abreu Sampaio
Vidal".– Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro, comunicando
ter a mesma aprovado moção de confiança no
sentido de que o Govêrno daquêle Estado seja
levado a promover a elaboração de lei que
conceda imunidades aos vereadores municipais.
– Inteirado.
Do Presidente Câmara Municipal de
Ourinhos, São Paulo, apelando no sentido de ser
elaborada lei concedendo imunidades aos
vereadores municipais. Inteirado.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 393, de 1948, que
autoriza o Tribunal de Contas a registrar o têrmo
de contrato de cooperação celebrado entre o
Govêrno Federal e o Sr. José Rodrigues Lima e
sua mulher, o qual regula a execução e
pagamento das obras de irrigação de terras de
propriedades dos mesmos no Município de Santa
Sé, no Estado da Bahia.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de meu mais alto
aprêço.
Rio, em 1 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9 – 1948
Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o
têrmo de contrato de cooperação celebrado entre o
Govêrno Federal e o Sr. José Rodrigues Lima e sua
mulher, o qual regula a execução e pagamento das
obras de irrigação de terras de propriedade dos
mesmos no Município de Santa Sé, no Estado da
Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Congresso Nacional autoriza o
Tribunal .de Contas a registrar o têrmo de contrato
de cooperação celebrado entre o Govêrno Federal.
por intermédio do Ministro da Agricultura, e o Sr.
José Rodrigues Lima e sua. mulher, D. Nanci Reis
de Sousa Lima. o qual regula a execução e
pagamento das obras necessárias à irrigação das
terras de sua propriedade, no Município de Santa Fé,
Estado da Bahia, orçados em Cr$ 125.000,00 (cento
e vinte cinco mil cruzeiros).
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa.
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 384, de 1948, que torna sem
efeito a desapropriação de que trata o Decreto-lei nº
8.796, de 23 de janeiro de 1946.
Rio. em 1 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98-A – 1948
Torna sem efeito a desapropriação de que
trata o Decreto-lei nº 8.796, de 23 de janeiro de
1946.
O Congresso Nacional decreta.
Art. único. São consideradas sem efeito as
desapropriações de que trata o Decreto-lei nº 8.796,
de 23 de janeiro de 1946, relativamente a terrenos e
prédios de propriedade .da Imobiliária Pedro
Filomeno Limitada. de Fortaleza, Estado do Ceará,
revogadas as disposições em contrário.
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Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para
os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de lei
número 392, de 1948, que dispõe sôbre a inclusão
de práticos de engenharia na carreira de Oficial
Administrativo.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, 1º de junho de 1948. – Munhoz da Rocha,
1º Secretário.

acôrdo com a legislação vigente, será
computado todo o tempo de serviço público prestado
no magistério federal, 'estadual ou municipal, anterior
à efetivação na cátedra.
Art. 2º Revogam-se as disposições: em
contrário.
Senhor 1º .Secretário.:
Tenho a honra de encaminhar a. Vossa
Fxcelência, para os devidos. fins, o incluso autógrafo
do Projeto, de Lei nº 386, de 1948, que extingue. a
Delegacia Geral de Portos e Litoral, transferindo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
suas atribuições para a Fiscalização Aduaneira, e dá
outras providências.
Nº 99-A –1948
Aproveito o ensejo paia renovar a. Vossa
Excelência os protestos do meu mais alto apreço.
Rio, em 1. de junho de 1948. – Munhoz da
Dispõe sôbre a inclusão de práticos de
Rocha, 1º Secretário.
engenharia na carreira de Oficial Administrativo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São incluídos, com os mesmos padrões
PROJETO DE LEI DA CÂMARA.
de vencimentos, nas classes correspondentes da
carreira de Oficial Administrativo da Parte
Nº 101 – 1948
Permanente do Quadro VI – Rêde de Viação
Cearense – do Ministério da Viação e Obras Públicas
Extingue a Delegacia Geral de Portos e Litoral,
os cargos dos funcionários transferidos para a transferindo.suas atribuições para a Fiscalização
carreira de Prático de Engenharia, da Parte Aduaneira e dá outras providências.
Suplementar do mesmo Quadro, pelo Decreto-lei nº
O Congresso Nacional decreta:
5.955, de 1º de novembro de 1943.
Art. 1º A Polícia dos ancoradouros; navios,
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua portos, cais, docas, praias e lugares próximos das
publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfândegas, Mesas de Rendas Alfandegadas e suas
Senhor 1º Secretário:
dependências, inclusive as instalações internas e
Tenho a honra de encaminhar a Vossa externas
dos
portos
organizados,
cabe,
Excelência, .para. os devidos fins. o incluso exclusivamente na. forma da Nova Consolidação das
autógrafo do Projeto de Lei nº 388, de 1948, que Leis das Anfândegas e Mesas de Rendas da
dispõe sôbre gratificação de magistério.
República ã corporação. fiscal aduaneira a qual
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa cumpre adotar providências destinadas a evitar e
Excelência os protestos do meu mais alto aprêço.
reprimir o contrabando e outros. delitos.
Rio, em 1 de junho de 1948. – Munhoz da
Art. 2º São revogados o Decreto–lei nº 8.806,
Rocha, 1º Secretario..
de 24- de janeiro de 1946 e o art. 6º do Decreto-lei nº
3.761, de 25 de outubro da 1941 e seus parágrafos.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 3º Os atuais servidores da Delegacia
Geral de Portos e Litoral, reassumirão. os cargos de
Nº 100, de 1948
que forem titulares efetivos no Departamento
Nacional de Segurança Publica, assegurada aos
Dispõe sôbre gratificação de magistério.
demais, desde que estáveis disponibilidade
O Congresso Nacional decreta:
remunerada até obrigatório aproveitamento em
Art.1º Para efeito da gratificação de cargos de natureza e vencimentos compatíveis com
magistério, concedida de
o que ocupava.
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Art.
4º
São
mantidas
diretamente
subordinadas à fiscalização aduaneira. as policias
internas das instalações portuárias que competirem
às administração dos portos, em face dos
regulamentos ou contratos aprovados pelo Govêrno.
Art. 5º No Distrito Federai e nas demais
cidades ou zonas onde funcionem repartições fiscais
da Fazenda Nacional, as
autoridades locais,
federais, estaduais e municipais, civis ou militares,
são obrigadas a prestar auxílio e cooperação à
fiscalização aduaneira, sempre que se fizer
necessário. para, a perfeita eficiência dos serviços a
ela subordinados e mediante requisição dos chefes
das respectivas repartições.
Art. 6º A presente lei entrará em vigor 15 dias
depois de sua publicação. revogadas as disposições
em contrário.
– Do Sr. Ministro da Fazenda.
Exmo. Sr. 3º Secretário do Senado Federal:
1. Acuso o recebimento do ofício nº 78, de 3
de fevereiro último, com o qual Vossa Excelência
enviou a êste Ministério cópia do requerimento
número 19, de 1948, em que o Senhor Senador
Arthur Santos solicita informações a respeito dos
estudos e projetos existentes sôbre o plano de
liquidação do Departamento Nacional do Café.
2. Em resposta, tenho a honra de transmitir a
Vossa Excelência cópia dos esclarecimentos
prestados sôbre o assunto pelo referido órgão.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos da minha alta estima
e distinta consideração. – Corrêa e Castro.
Requerimento nº 19, de 1948, do Senado
Federal.

a) Quais os Estudos e projetos existentes
sôbre o plano de liquidação do Departamento
Nacional do Café, elaborado nos têrmos do Decretolei nº 9.410, de 28 de junho de 1946?
Resposta: Parecer emitido pela Comissão
designada pela Junta Consultiva do D. N. C. sôbre o
"Plano de Liquidação do D. N. C.", sugerindo a
criação .de um órgão autônomo, denominado
Conselho Econômico do Café, a cuja propriedade
passaria o acêrvo daquêle Departamento e
oferecendo projetos do estatuto da nova entidade
(cópias anexas).
Parecer emitido em 24 de fevereiro de 1948 de
autoria da Comissão designada por aquela Junta,
relativamente à forma dos Cafés dos Estoques (cópa
anexa).
Parecer emitido em 10 de março de 1948 da
mesma autoria dos anteriores, relativo à liquidação
das dívidas ativas e passivas, à venda de bens
móveis, bem como à liquidação do empréstimo de £
20.000.000 (cópia anexa).
b) Quais os projetos ou pareceres oferecidos
sóbre 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?
Resposta: os mesmos pareceres mencionados
na resposta ao item a), e mais o de 3 de março de
1948 (cópia anexa).
c) Quais os estoques de café do D. N. C.,
nêles compreendidos os apenhados ao empréstimo
de £ 20.000.000?
Resposta: O total dos estoques de café
constam da demonstração abaixo, fornecida pelo
D.N.C.:

CAFÉS CONTABILIZADOS EM 30 DE DEZEMBRO DE 1947, NÊLES COMPREENDIDOS OS APENHADOS
AO EMPRÉSTIMO DE £ 20.000.000
Sede
81.807
3.338
–
1.152
–
–
86.297

4.405.885
467
64
132.937
999
8
4.540.360

4.487.692
3.805
64
135.088
999
8
4.627.656
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Café estoque geral ...............................................................................................................................
Café de mercado .................................................................................................................................
Café em trânsito varreduras ................................................................................................................
Estoque de varreduras .........................................................................................................................
Estoque de varreduras imprestáveis ...................................................................................................
Sobras no transporte de café ...............................................................................................................

Ag. Santos
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Saídas de café contabilizadas de pois de
30 fevereiro de 1947................................
Estoque . geral.......................................

(Sacas)
124.378
4.503.278

ci) Qual o saldo do referido empréstimo e o
montante dos depósitos feitos pelo D. N. C. ao Banco
do Brasil, vinculados ao serviço do mesmo
empréstimo?
Resposta: O saldo do empréstimo de £
20.000.000 (valor nominal, em 31 de dezembro de
1947, depois do último serviço (1-10-47 para o plano
"A" em Libras e Dólares e o plano
"B" em Libras; e 1 de dezembro de 1947 para o
plano "B" em. Dólares) ; é o seguinte

Em Libras:
Plano "A".............................................
Plano
"B"
(valor
reduzido
a 80%)...................................................

2.136.700
679.200
2.815.900

Em Dólares
Plano "A".............................................

7.899.500

Plano
"B"
(valor
reduzido
a 80%)...................................................

2.953.200
10.852.700

DEPÓSITOS FEITOS NO BANCO DO BRASIL EM NOME DO MINISTÉRIO DA FAZENDA PARA ATENDER AO SERVIÇO DO
EMPRÉSTIMO DE £ 20.000.000 ATÉ 1 DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO

1944

Dia

£

30
30

385.602-10-00

Março.................................................................
Marco.................................................................
Março ................................................................
Abril...................................................................
Junho.................................................................
Agosto................................................................
Agosto...............................................................
Setembro...........................................................
Outubro..............................................................
Outubro..............................................................
Outubro..............................................................
Novembro..........................................................
Dezembro..........................................................
Dezembro..........................................................

28
28
28
30
30
31
31
29
31
31
31
30
20
29

2.493-16-00
48.913-00-00
262.410-01-01
251-01-01
81.048-07-06
267.217-12-10
75.738-10-00

351.313,00
211.649 00
164.750,00
139.300,00
59.525,63

223.934,00
48.736,77
141,83
89.657,00

Equival. em Cr$
(inclusive imp. 5%)

Cr$

27.376.644 80
6.160.173,50
177.052,50
7.183.944,50
18.630.343,00
17.862,00
8.643.087,90
2.442.625,50
1.043.781,90
18.971.667 60
5.377.211,10
3.926.682,70
854.599,30
2.487,00
1.572.135,50
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Novembro..........................................................
Novembro..........................................................

US$

6.354.096,00

1946

Dia

£

Fevereiro............................................................

27

271.906-00-00

19.304.527,30

Abril.....................................................................

30

70.556-15-00

4.896.298 50

Abril....................................................................

30

221.046,00

Julho...................................................................

12

99 71

Julho...................................................................

30

113.011,00

Agôsto................................................................

22

289.685-00-00

Agôsto................................................................

22

67.455-00-00

Outubro...............................................................

10

227.020,00

5.088.913,10

Outubro...............................................................

10

163.630,00

4.249.814,40

Outubro..............................................................

24

117.060,00

3.063.153 60

Novembro...........................................................

28

Equival. em Cr$
(Inclusive imp. 5%)

Cr$

3.806.412,10
1.717,00

– 181 –

62.200-00-00

US$

1.946.049,40
2.422.269,00
19.519.438,80

2.191.363,20

Dia

Abril..............................................................
Abril..............................................................
Abril...............................................................
Julho.............................................................
Outubro.........................................................
Outubro.........................................................
Outubro........................................................
Dezembro.....................................................
Dezembro.....................................................

30
30
30
31
3
25
25
29
30

£

280.000-00-00
293.670-00-00
46.940-00-00

US$

227.020,00
117.060,00
212.000,00
117.060,00

Equival. em Cr$ (Inclusive
imp. 5%)
4.692.467,50
4.249.814,40
21.123.648,00
2.191.363,20
22.154.934,70
3.539.031,90
3.968.640,00
2.191.363,20
230.559.449,10

Cr$

– 182 –

1947

2.453.090 00
11.231.455,00
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US$ 2.804.013,94
Cr$
Total em Cr$......................

Cr$ 230.559.449,10
11.231.455,00
241.790.904 10

c) Quais as demais responsabilidades do D.
N. C. já apuradas ou previstas que, na forma do
dispôsto no art. 3º do Decreto-lei nº 9.410, deverão
ser atendidas pelo produto de realização do ativo da
autarquia extinta?
Resposta: As demais responsabilidade
acham-se
especificadas
abaixo
(cópia
da
demonstração fornecida pelo D. N. C.).
RESPONSABILIDADES DO D.N.C.
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1947
Arrecadação da Taxa de
15/A comprovar....................
Banco do E. de São Paulo –
C/ Financiamento.............(a)
Café faturado a pagar:
Safra 33-34..........................
Safra 30-40..........................
Safra 41-42..........................
Safra 42-43..........................
Safra 42-43..........................
Café a pagar – Sem
discriminação de safra.........
Safra 33-34..........................
Safra 35-36..........................
Safra 36-37..........................
Safra 37-38..........................
Safra 38-39..........................
Certificados
e
Conhecimento......................
Certificados no Prêmio.........
Consignatários.....................
Conta Especial.....................
Contas Correntes.................
Contas a Pagar....................

Corretagens a Pagar..............
Credores Diversos.................
Credores por Prestações de
Contas....................................
Liquidação dos Estoques
Retidos em 30 de junho de
1931.......................................
Ordens de Entrega de Café
Vendido..............................(b)
Quotas não Faturadas:
Safra 33-34............................
Safra 36-37............................
Safra 37-38............................

Total Cr$
685,80
68.474.400,00
1.764,60
396 20
620,00
38.216,00
(664S)
38.216,00
(17.276$)
132,00
22.989,00
56,00
315,00
99,80
6.188 00
588,00
570,00
76.898,10
3.610,40
7.060.757,30
307.108,40

Safra 38-39............................
Safra 39-40............................
Safra 40-41............................
Sacarias Servida de
Terceiros a Entregar..........(c)
Secretaria da Fazenda do E.
de São Paulo – C/ Taxa de
mil réis ouro............................
Selos de Guerra a
Entregar.................................
Séries N a V não faturadas –
Safra – 32-33.........................
Séries XI a XII não Faturadas
Safra – 31-32.........................
Taxa de 15/ – a Emitir............
Taxa de 15/ – a Restituir........
Tesouro Nacional –
C/Impostos e Selos Títulos a
Pagar......................................
Vencimentos, Abono e
Gratificações a Pagar.............

294.400,00
82.300 20
1.553,50
200.976,30
7.766.739,80
(20.8318)
208.614,50
(6.987$)
375.688,10
(75.778$
49.527,20
(4.904$)
22.706,00
(11.842$)
698,00
1.090 00
840,50
(774 scs)
95.814,00
1.180,00
53.157,00
57.365,00
7,00
34.075,40
5.343,30
31.517.085 40
58.647,70
116.800.967,40
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Depósitos e Cauções:
Depósitos
e
Cauções
Recebidos...................................
1948.

744.265,90

MTIC. 626.506 2.714 – Em 7 de junho de

Remessa de informações prestadas pelo
Departamento Nacional do Trabalho ,com referência
ao Requerimento nº 47, de 1948
Sr. 1º Secretário
Em atenção ao ofício nº 320, de 22 de abril p.
findo dessa Casa Parlamentar, tenho a honra de
encaminhar a V. Ex.ª em anexo, por cópia as
informações prestadas pelos órgãos competentes
dêste Ministério e referentes ao Requerimento
nº 47-48 de autoria do Sr. Senador Hamilton
Nogueira.
Sirvo-me do ensejo para renovar a V.
Ex.ª os protestos de minha elevada estima e
distinta consideração. – Morvan Dias de
Figueiredo.
A S. Ex.ª Sr. Senador Georgino Avelino, 1º
Secretário do Senado Federal.
Inspeção da firma Antônio Luís do Lago, com
estabelecimento de indústria de exploração de subprodutos do boi
(Rua Adelaide Badajós nº 77).
A fábrica visitada se encontra com as suas
atividades paralisadas há cêrca de 30 dias, quando
foi apedrejada e invadida por grande número de
pessoas da localidade, que forçaram a suspensão
dos serviços. Êsse gesto dos moradores foi a cúpula
de uma série de gestos menores anteriores, de um
ano para cá, traduzidos em protestos por jornais,
debates na Câmara dos Vereadores, abaixoassinados, à Saúde Pública representação ao Sr.
Presidente da República que por despacho
publicado no Diário Oficial de 23 de março p. f.
encaminhou o assunto à deliberação do Prefeito do
Distrito Federal. Ultimamente, em sessão do Senado
Federal, do 7 do corrente, o Senador Hamilton
Nogueira, atendendo a mais um apêlo dos ditos
moradores,
reavivou
a
ques-Divisão
de
Higiene, depois de verificar "in loco" a extensão
das queixas formuladas. Essas queixas se resu-

mem na autorização concedida á fábrica para
localizar-se no sitio atual, pois afirmam ser a mesma
inconveniente à tranqüilidade da população local em
razão dos maus odores que dêle se desprendem,
por fôrça de suas atividades.
O estabelecimento que dá causa a tôda essa
grita é de propriedade da firma Antônio Luís do
Lago, sita à rua Adelaide Badajós 77, Osvaldo Cruz,,
e tem por fim a exploração dos seguintes produtos
do boi: ossos, chifres, cascos e nervos. Os ossos
são adquiridos dos açougues do Distrito Federal,
para limpeza e revenda às fábricas de cola, botões e
açúcar. Os 3 últimos artigos vêm últimamente sendo
objeto apenas de armazenamento e revenda para as
localidades do interior ou praças estrangeiras.
Hesitamos em aceitar a competência desta
Divisão para considerar o assunto em foco, uma vez
que o mesmo abrange um problema geral de Saúde
Pública, e pouco tem a ver com respeito à proteção
pessoal do trabalhador, têrmos que definem as
finalidades regulamentares dêste Serviço. A nossa
hesitação é tanto maior quanto nos filiamos à
corrente dos bons autores, que, seguindo os
trabalhos clássicos de Parent Duchâtelet e Warrin
não atribuem aos maus odores qualquer efeito
definido sôbre o organismo. Barros Barreto é,
mesmo incisivo a êses respeito: "Por si só, não
trazem doença os maus odores" (Tratado de Higiene
– 1º volume – pág. 85 – 1342). O combate a êsses
maus odores é aconselhável na base de efeitos
psicológicos e indiretos que alguns lhe apontam,
efeitos êsses mais marcados em pessoas doentes
ou predisposta. Mas assim, céticos, ceticismo que
teme apenas um dispêndio, inútil de energias para
esta Divisão, não pretendemos criar dificuldades a
uma possível colaboração desta Chefia com as
nossas autoridades responsáveis. E assim,
atendendo ao apêlo que nos foi feito, passamos à
finalidade primacial dêste processo.
Sabe-se que os ossos, que servem para
sustentar e proteger as partes moles do organismo,
contêm, quatro substâncias principais que são:
água, osseína, substâncias gordurosas e minerais.
Os ossos da cabeça, costelas omoplatas do boi,
contêm em média 15% de corpos gordurosos
enquanto que os ossos longos contêm em
média 20% crescendo a substância gordurosa
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na razão direta da massa esponjosa do osso. Êsse
conhecimento é aproveitado pràticamente pelos
industriais que arrecadam os ossos frescos e dêles
retiram as substâncias gordurosas para a
fabricação do que se denomina, comercialmente,
sebo industrial. Constituem-se, dêste modo,
essas indústrias de grande importância econômica,
como a fabricação de botões, açúcar e colas,
esta última, por sua vez indo entregar os
ossos que lhe sobram aos industriais que se
encarregam da preparação das diversas espécies
de adubos.
Na preparação do sêbo, que é a mais dura
gordura natural que se conhece, podem ser
seguidos quatro processos: o material que vai
sofrer a extração (ossos, restos de órgãos)
ou é submetido à fusão sêca, ou à fervura
simples, ou a autoclavagem, ou à ação de
solventes.
O processo mais primitivo é o da fusão sêca,
hoje pouco usado.
A fervura simples, que é também um processo
rudimentar é feita com água, em caldeiras abertas,
durante 8 a 10 horas, repouso da massa até que
tôda a gordura aflore à superfície para ser recolhida
em barris de 100 a 200 quilos.
Processo mias moderno é o da autoclavagem,
num máximo de 4-5 atmosferas.
Menos usado no Brasil é o emprêgo de
solventes diversos, cujo rendimento é, no entanto,
superior aos anteriores.
Na indústria em causa, o processo escolhido
foi um dos mais antiquados pois são usados dois
tanques retangulares abertos, de 2 metros de
comprimento por 1,70 metros de largura e 2,40 de
profundidade. O aquecimento da água é feito por
meio de tubulação de vapor gerado numa caldeira,
que fica localizada à cêrca de 3 metros dos tanques,
no mesmo galpão. Retirado o sêbo, as águas dos
tânques, com grande quantidade de matéria
orgânica em suspensão, são escoadas para três
fossas abertas no piso com as seguintes dimensões:
1ª) 0.70m x 0,50m x 1,50m (profundidade) 2ª) 0.60m
x 0,30m x 1.50m (profundidade); 3ª) (circular( 2
metros de diâmetro por 1,50m de profundidade. Dai,
essas águas passam para uma canalização
que vai desembicar numa vala a céu aberto
junto à parede esquerda do prédio, vala que

correndo no fundo de uma série de casas vai ter a
um curso dágua, distante uns 600 a 800 metros. No
momento da visita, as águas da indústria não
estavam tendo saída franca para a vala, em virtude
dos moradores terem obstruído a saída dos
encanamentos segundo me informou o empregado
e, dêste modo, as águas estavam refluindo para o
interior da fábrica.
Depois de retirada a gordura, os ossos
costumam ser lavados com água fria, a fim de serem
queimados.
A firma proprietária, reconhecendo a
primitividade do processo adquiriu há cêrca de 3
meses três grandes autoclaves que já estão
instalados e que iriam servir na nova fase da
fabricação do sêbo. Êsses autoclaves não chegaram
a ser utilizados, em face da suspensão forçada das
atividades da fábrica.
O galpão em que está localizada esta parte
tem, aproximadamente, 80 metros quadrados,
possui cobertura de cerâmica, sem fôrro, piso
acimentado, paredes caiadas.
Dois outros galpões, um de cêrca de 150
metros quadrados (cobertura de amianto), outro
aproximadamente idêntico (telha vã), servem para
armazenamento de cascos, chifres e ossos
submetidos à fervura, e que ficam aguardando
ordem de embarque, feito em caminhões até à beira
do cais, ou estações ferroviárias. No momento da
visita, existiam em estoque cêrca de 150 toneladas
de ossos sêcos e pequena porção de ossos para ser
fervida, responsável, naturalmente, pelo mau cheiro
que ainda se nota com certa intensidade dentro da
fábrica, se bem que esteja paralizada há cêrca de 30
dias.
Apesar de não termos tido oportunidade de
verificar o funcionamento da fábrica, e, assim,
acompanhar de perto a marcha do processo,
sentindo agudamente as queixas que são
formuladas, pela descrição sucinta que foi feita
podemos ajuizar da situação existente.
Os ossos são adquiridos atualmente em
quantidade excessiva, em face da grande cópia de
ossos oferecida, resultante da autorização para
venda majorada da carne sem ossos. Essa
quantidade, ultrapassando a capacidade dos
tanques, fica armazenada numa parte do galpão,
sujeita, assim, às alterações determinadas pela mul-
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tiplicação microbiana, com conseqüênte formação de
abundantes produtos nitrogenados de natureza
básica e compostos voláteis sulfurados de
extraordinário mau odor.
O processo em si da extração do sebo em
tanques abertos dá origem, igualmente, a gases
empireumáticos, que vão contribuir para a maior
poluição do ambiente, sendo mais insuportável o
cheiro que se desprende quando se utilizam, na
fusão, tecidos em grau adiantado de alteração, como
é o caso.
Não existindo canalizações do exgôto na
localidade, as águas residuais que sofrerem um
processo sumário do decantação nas fossas
existentes, as quais não são submetidas a uma
limpeza regular e severa, vão lançar nos terrenos por
onde passam, largas quotas de matéria orgânica
putrescível.
Os resíduos inaproveitados (matruça, no dizer
dos operários do ramo; ''chicharrones", segundo os
espanhóis; "bouléc" de acôrdo com os francêses),
não havendo consumidor para êles, nem lugar certo
para serem recolhidos, são lançados na fornalha
para queima determinando o enriquecimento da
atmosfera
com
novas
quotas
de
gases
nauseabundos.
A falta de água na localidade, que obriga os
proprietários a uma economia de gasto em tôdas as
águas que servem à indústria, não permite
uma lavagem franca dos ossos, e completa o
quadro que a população irritada pretendeu há dias
destruir.
Tem razão, pois, a população em protestar
contra a permissão que é dada a esta fábrica para
funcionar na localidade. Países outros evitam
sabiamente situações como essa, baixando, por
intermédio de seus Serviços de Saúde Pública,
medidas severas para o funcionamento dessas
indústrias que, terminantemente, não podem
localizar-se em sítios de população densa.
Várias modificações deverão ser agora
introduzidas na fábrica ora visitada, a fim de obstar o
mais possível o desprendimento de maus odores,
que é o característico das indústrias dêsse tipo.
Entre esssa modificações salientamos:
1 – Abolição do armazenamento do
osso não tratado, no pátio, ou sob os

galpões de modo que as compras dos ossos não
ultrapassem a capacidade de produção diária da
fábrica – isto é uma questão de organização, coisa
de que parece carecer a fábrica, e daí decorrerem
todos os seus males. Sabe-se, na verdade de há
muito tempo, que é necessário empregar as matérias
primas o mais frescas possível, pois as substâncias
orgânicas misturadas com a gordura, e sobretudo as
substâncias nitrogenadas, como os albuminoides,
entram em decomposição fàcilmente. Alguns
indústriais em face de circunstâncias supervenientes,
que os obrigam a guardar os ossos por alguns dias,
antes de tratá-los, se valem dos recursos postos à
sua disposição pelos técnicos especializados. Assim,
possuem
grandes
tanques
com
soluções
antissépticas, que conservam perfeitamente os
ossos e tecidos outros (30 cc. de ácido fênico por
hectolitro de água; ou água de cal; ou solução fraca
de cloreto de alumínio).
2 – Adoção do sistema, da autoclaves – Já
acentuamos que a fusão do sêbo dá nascimento a
gases nauseabundos, que variam em razão direta do
estado de putrefação dos tecidos. Por conseguinte, o
sistema fechado é o mais aconselhável, sistema que
necessita possuir dispositivos evacuadores dos
gases formados. Êsses gases deverão ser
conduzidos para câmaras de decantação, onde são
queimados, condensados no vapor dágua e filtrados,
a fim de se obter a desnaturação pirogênica dos
produtos voláteis. Blein, químico industrial alemão,
preconiza a passagem dos gases através de uma
camada de carvão e potassa. Assim, diz êle, os
gases podem até ser lançado dentro do próprio local
de trabalho.
3 – Adoção de incineradores fechados para
queima dos resíduos – É o único meio de se resolver
êste ponto, uma vez que êsses resíduos dão
nascimento a um mau cheiro intenso. Além disso, no
estrangeiro é um produto muito procurado para fins
diversos, inclusive para a fabricação de ferrocianeto,
segundo patente alemã. Há um processo francês,
para aproveitamento dêsses resíduos, à base de um
tratamento com leite de cal, que os torna
inteiramente desodorizados (Ver R. Planchon – Sous
produit de l'abattoir). Nas indústrias mais modernas
dos Estados Unidos existem aparelhos especiais, de
construção recente, nos quais a maior parte da
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gordura se extrai por meio de vapor dágua sob
pressão e os resíduos que ainda contém gordura se
dessecam imediatamente com o auxílio de um
sistema de vapor especial, automàticamente; os
vapôres de dessecação são extraídos, então, com
bomba de vácuo.
4 – Estufa para secagem dos ossos tratados –
É de conhecimento elementar que a umidade
precipita a putrefação, e que a luta contra ela, em
produtos armazenados, é indispensável no combate
aos maus odores. Convenientemente secos, os
ossos podem ser guardados indefinidamente, sem
causar incômodo de maior importância.
5 – Instalação da rêde de canalização própria
que conduza até o curso dágua às águas residuais
convenientemente tratadas por processos a ser
indicado pelos engenheiros sanitaristas desta divisão
– Êste item, como se vê, necessita para sua
consecução do concurso da Prefeitura do Distrito
Federal, a qual, mesmo que não atenda à
necessidade do desague direto no rio, deverá, pelo
menos, proceder e fiscalizar a retificação das valas a
céu aberto existentes, atualmente, na localidade.
Já fizemos sentir a um dos interessados na
firma, a precaridade das instalações da fábrica em
questão, e a necessidade de se adotarem novos
rumos na orientação da indústria, e êsse Senhor
mostrou-se inclinado a suspender a compra dos
ossos dos açougues, fabrico de sebo e
armazenamento dos ossos, devendo a fábrica ficar,
apenas, como compradora de cascos e chifres para
revenda e compra de ossos. O nosso ponto de vista
é que, adotada essa orientação, a localização da
fábrica não causará desconfôrto à população do
lugar, tornando-se, apenas, conveniente, como
medida elementar de higiene, que seja providenciada
a retificação das valas de esgoto.
São essas as considerações que temos a
fazer sôbre o assunto.
SHT – Em 15 de abril de 1948. – Rubens
Bastos, médico J.
Confere com o original, em 3-6-48. – Cylene
Motta, escriturário E.

tuado à Rua Adelaide Badajós nº 77 intimada a, no
prazo de 60 dias:
a) Abolição do Armazenamento do osso não
tratado, no pátio, ou sob os galpões, de modo que as
compras dos ossos não ultrapassem a capacidade
da produção diária da fábrica;
b) Adoção do sistema de autoclaves;
c) Adoção de incineradores fechados para
queima dos resíduos;
d) Estufa para secagem dos ossos
tratados;
e) Instalação de rêde de canalização própria
que conduza até o curso dágua vizinho às águas
residuais convenientemente tratadas;
f) Consêrto do piso, em tôdas as
seções;
g) Consêrto das telhas e das calhas, a fim de
evitar as infiltrações das águas no interior da
fábrica;
h) Instalar bebedouro higiênico de jato oblíquo
e guarda protetora na proporção de 1 para 80
empregados.
De acôrdo com o que estabelece o artigo do
decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, que
aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1948.
– Dr. Hugo Firmeza, Chefe da Seção de
Higiene do Trabalho.
Confere com o original em 3-6-48.
– Cylene Motta, escriturário E.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 346, de 1948

Da Comissão de Redação de Leis
Redação final das emendas do Senado ao
projeto de lei nº 83 de 1947 (proposição nº 274, da
Câmara dos Deputados, do mesmo ano), que
aplica o Decreto-lei nº 8.922, de 26 de janeiro
de 1946 aos atuais institutos do ensino fundamental
e complementar da Escola de Aeronáutica,
SEÇÃO DE HIGIENE DO TRABALHO
Escola Naval e Escola de Especialista da
Aeronáutica.
Intimação SHT – 124-4-48.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
Ficam
os
Srs.
"Firma
Antônio
O Senado substituiu por outros os artigos do
Luiz
do
Lago"
proprietário
do
si- projeto de lei nº 83, de 1947.
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Constava o projeto de 4 artigos. Com as
modificações, passou a ter 8.
As emendas e subemendas aprovadas
vêm no anexo nº 1 com a redação final dada pela
Comissão.
Delas merecem referência especial apenas as
relativas ao art. 1º: uma da Comissão de
Constituição e Justiça e outra da Comissão de
Fôrças Armadas.
A de Constituição e Justiça apresentou a
seguinte emenda:
Art. 1º – Os instrutores ou regentes das
disciplinas dos ensinos fundamental e complementar
das Escolas de Aeronáutica e Naval, designados até
1946, serão desde que o requeiram dentro de trinta
dias, conservados ou reintegrados nas respectivas
funções até que se organize o quadro do magistério
da Marinha e da Aeronáutica.
Parágrafo único – Os exercícios dos
instrutores ou regentes a que se refere o
artigo constituirá título para o movimento
dos cargos efetivos de professores que forem
criados.
E foi esta a subemenda da Comissão de
Fôrças Armadas:
Os professôres ou regentes militares ou civis,
das disciplinas dos ensinos fundamental e
complementar das Escolas de Aeronáutica e Naval e
da Escola de Especialistas da Aeronáutica, com
exercício em 1946, com o curso de escola superior,
serão, desde que o requeiram dentro de trinta dias,
conservados ou reintegrados nas respectivas
funções até que se organize o quadro do magistério
da Marinha de Guerra e da Aeronáutica.
Voltando o projeto a Comissão de Constituição
e Justiça, esta apresentou a seguinte subemenda à
sua própria emenda, substituindo as palavras iniciais
do artigo por estas:
O instrutor regente ou professor interino ou em
comissão.
O Senado aprovou as duas sub-emendas.
Ao passo que a da Comissão de Fôrças
Armadas só aludia a instrutores regentes, a da
Comissão de Constituição e Justiça referia-se a
regentes e professôres.

Daí a redação final constante do mencionado
anexo, onde o artigo trata dos instrutores, regentes e
professôres.
Para melhor esclarecimento, a Comissão
apresenta o anexo nº 2, onde vem o projeto tal qual
deve ficar em virtude das votações do Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 3
de junho de 1948 – Clodomir Cardoso, Presidente –
Waldemar Pedrosa, Relator – Augusto Meira –
Cicero de Vasconcelos – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO Nº 1 AO PARECER
Redação final das emendas substitutivas e
aditivas do Senado Federal ao Projeto de lei nº 83,
de 1947, (Proposição nº 274, de 1947, da Câmara
dos Deputados):
Ao art. 1º é respectivo parágrafo
Substituam-se pelo seguinte:
Art 1º – Os professôres, regentes e instrutores,
interinos ou em comissão militares ou civis, do
ensino fundamental e complementar das Escolas de
Aeronáutica, Escola Naval e Escola de Especialistas
da Aeronáutica que tenham curso de escola superior
e se achavam em exercício em 1946, serão
conservados ou reintegrados nas respectivas
funções, desde que o requeiram dentro de trinta dias,
até que se organize o quadro do magistério da
Marinha de Guerra e da Aeronáutica.
Parágrafo único – O exercício das funções a
que se refere êste artigo constituirá título no
concurso para o provimento dos cargos efetivos de
professor que forem criados.
Ao art 2º
Substitua-se por êste:
Art 2º – As vogas de professor adjunto de
matéria não essencialmente militar, atualmente
existentes no magistério regido pelo Decreto-lei
nº103, de 1937, combinado com o art 1º, do Decretolei nº 8.922 de 1946 serão preenchidas mediante
concurso de títulos.
§ 1º – Só participarão do concurso os
antigos e atuais professôres interinos, contratados
ou em comissão, da Escola Militar de
Rezende, do Colégio Militar, das Escolas Pre-
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paratórias de Cadetes e, caso não tenham sido
aproveitados nestas escolas também os dos extintos
Colégios Militares do Ceará e de Pôrto Alegre.
2º – Aos antigos professôres do extinto
Colégio Militar do Ceará que houverem lecionado,
em 1939, no Colégio Floriano em que o mesmo se
transformou, será contado êsse ano, como
se houvessem estado no exercício do magistério
militar.
§ 3º – Devem ser dispensados de novo
concurso e imediatamente aproveitados os
professôres que já tiverem prestado o duplo
concurso de provas e títulos ou um dêles.
Ao art. 3º
Substitua-se pelo seguinte:
Art. 3º – Para se inscrever no concurso, deve
o candidato:
a – contar dois anos de exercício em cadeira
de qualquer dos estabelecimentos a que alude o
artigo anterior;
b – ter, se fôr militar, mais de dez anos de
bons serviços no Exército ativo;
c – provar, mediante atestado que prestou
bons serviços no estabelecimento em que tenha
lecionado;
d – apresentar referência de um professor
catedrático do estabelecimento em que haja
lecionado, e com que prove a sua eficiência
pedagógica no ensino e nas bancas de exame.
Depois do art. 3º das emendas
Acrescente-se:
Art. 4º – Constituem títulos para o concurso
além dos documentos mencionados no art. 3º:
a – aprovação do candidato em concurso para
professor de estabelecimento de ensino secundário
oficial;
b – exercício de magistério ou funções
correlatas, com referências elogiosas;
c – título definitivo de professor da disciplina
que tenha lecionado;
d – quaisquer documentos comprobatórios de
capacidade intelectual ou pedagógica, como os
relativos aos cargos exercidos e aos trabalhos
publicados, de preferência os que versarem sôbre
a cadeira.

Parágrafo único – Os documentos a que se
refere êste artigo devem ser relativas a fatos
anteriores à data desta lei.
Art. 5º – Os concursos serão abertos quinze
dias após a publicação desta lei, mediante editais em
que o Ministério da Guerra convoque os interessados
para a inscrição no prazo máximo de quinze dias.
§ 1º – Se, vencida a primeira quinzena, não se
houverem publicado os editais, poderá a inscrição
ser requerida pelos interessados.
§ 2º – Os concursos deverão estar
definitivamente julgados dentro de um mês depois de
findo o prazo da inscrição.
§ 3º – Se só um candidato se apresentar, será
havido como habilitado, desde que tenha exibido os
documentos constantes do art. 3º.
§ 4º – Havendo mais de um candidato
habilitado e uma só vaga, caberá a preferência ao
que tiver obtido melhor classificação, e, no caso de
habilitações iguais, ao de maior número de anos de
serviço no magistério. Se houver mais de uma vaga,
observar-se-á, no aproveitamento dos habilitados, a
ordem da classificação.
Art. 6º – Aos professôres nomeados em
virtude desta lei contar-se-ão, para todos os efeitos
legais como tempo de serviço no magistério militar,
os casos em que o tiverem exercido interinamente,
em comissão ou em virtude de contrato.
Art. 7º – A efetivação dos professôres a que se
refere o artigo anterior não depende de pôsto, vaga
ou idade e a sua distribuição farse-á, a critério do
Poder Executivo, pelos estabelecimentos de ensino
militar.
Art. 8º – Revogam-se as disposições em
contrário.
ANEXO Nº 2 AO PARECER
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os professôres, regentes e
instrutores,
interinos
ou
em
comissão,
militares ou civis dos ensinos fundamental e
complementar
da
Escola
de
Aeronáutica,
Escola
Naval
e
Escola
de
Especialistas
da Aeronáutica, que tenham curso de esco-
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la superior e se achavam em exercício em 1946,
serão conservados ou reintegrados nas respectivas
funções, desde que o requeiram ou dentro
de trinta dias, até que se organize o quadro
do magistério da Marinha de Guerra e da
Aeronáutica.
Parágrafo único – O exercício das funções a
que se refere êste artigo constituirá título no
concurso para o provimento dos cargos efetivos de
professor que forem criados.
Art. 2º – As vagas de professor adjunto de
matéria não essencialmente militar, atualmente
existentes no magistério regido pelo Decreto-lei nº
103, de 1937 combinado com e artigo 1º do Decretolei nº 3.922, de 1946, serão preenchidas mediante
concurso de títulos.
§ 1º – Só participarão do concurso os antigos
e atuais professôres interinos, contratados ou em
comissão, da Escola Militar de Rezende do Colégio
Militar, das Escolas Preparatórias de Cadetes, e os
dos extintos Colégios Militares do Ceará e de Pôrto
Alegre, êstes últimos se não forem aproveitados nas
escolas preparatórias de cadetes.
§ 2º – Aos antigos professôres do extinto
Colégio Militar do Ceara que houverem lecionado em
1939, no Colégio Floriano, em que o mesmo se
transformou, será contado êsse ano, como
se houvessem estado no exercício do magistério
militar.
§ 3º – São dispensados de novo concurso e
devem ser imediatamente aproveitados os
professôres que já tiverem prestado o duplo
concurso de provas e títulos ou um dêles.
Art. 3º – Para se inscrever no concurso, deve
o candidato:
a) contar dois anos de exercício em cadeira de
qualquer dos estabelecimentos a que alude o artigo
anterior;
b) ter, se fôr militar, mais de dez anos de bons
serviços no exército ativo;
c) provar, mediante atestado, que prestou
bons serviços no estabelecimento em que tenha
lecionado;
d) apresentar referência de um professor
catedrático do estabelecimento em que haja
lecionado e com que prove a sua eficiência
pedagógica no ensino e nas bancas de exame.

Art. 4º – Constituem títulos para o concurso,
além dos documentos mencionados no artigo 3º:
a) aprovação do candidato em concurso para
professor de estabelicimento de ensino secundário
oficial;
b) exercício de magistério ou funções
correlatas, com referências elogiosas;
c) título definitivo de professor da disciplina
que tenha lecionado;
d) qualquer outro documento comprobatório de
capacidade intelectual ou pedagógica, com os
relativos aos cargos exercidos, e os trabalhos
públicados, de preferência os que versarem sôbre a
cadeira.
Parágrafo único – Os documentos a que se
refere êste artigo devem ser de data anterior à desta
lei.
Art. 5º – Os concursos serão abertos quinze
dias após a publicação desta lei, mediante editais em
que o Ministério da Guerra convoque os interessados
para a inscrição no prazo máxima de quinze dias.
§ 1º – Se, vencida a primeira quinzena, não se
houverem publicados os editais, poderá a inscrição
ser requisitada pelos interessados.
§ 2º – Os concursos deverão estar
definitivamente julgados dentro de um mês depois de
findo o prazo da inscrição.
§ 3º – Se só um candidato se apresentar, será
havido como habilitado, desde que tenha exibido os
documentos constantes do art. 3º.
4º – Havendo mais de um habilitado e uma só
vaga, caberá a preferência ao que tiver obtido melhor
classificação, e, no caso de classificações iguais, ao
de maior número de anos de serviço no magistério.
Se houver mais de uma vaga, observar-se-á no
aproveitamento dos habilitados, a ordem da
classificação.
Art. 6º – Aos professôres nomeados em
virtude desta lei contar-se-ão para todos os efeitos
legais, como tempo de serviço no magistério militar,
os anos em que o tiverem exercido interinamente,
em comissão ou em virtude de contrato.
Art. 7º – A efetivação dos professôres a que se
refere o artigo anterior não depende de pôsto, vaga
ou idade e a sua distribuição far-se-á, a critério do
Poder Executivo, pelos estabelecimentos de ensino
militar.
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PARECER
Nº 347, DE 1948

genealógico do país de origem, como os puros por
cruzamento e de boa qualidade, sujeitos todos a
exame zootécnico e sanitário de técnicos designado
pelo Ministério da Agricultura ou pela Secretaria da
Agricultura de Estado que fizer a importação.
Art. 3º A vigencia da presente lei começará na
data da sua publicação e cessará no fim de cinco
anos.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.

Da Comissão de redação de Leis Redação
final das emendas substitutivas do Senado aos
artigos 2º e 3º do projeto de lei nº 240, de 1947
(proposição nº 481 da Câmara dos Deputados de
1947).
Relator: Sr. Augusto Meira
A Comissão apresenta a redação dada às
emendas substitutivas do Senado (anexo nº 1) ao
DECISÃO
projeto de Lei nº 240, de 1947.
À parte (anexo nº 2), a Comissão
Nº 343 – 1948
junta a redação do projeto, incluídas as
emendas.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 3 a preposição nº 149, de 1947.
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Relator: Sen. Augusto Meira
Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Atendendo a justos reclames de interessados,
Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
o Sr. Presidente da República em 20 de dezembro
de 1946, dirigiu à Câmara dos Deputados um ante
ANEXO Nº 1
projeto de lei que dispõe sobre a antigüidade de
promoção de oficiais da Fôrça Aérea Brasileira e
Emendas substitutivas do Senado Federal ao fazendo acompanhar da respectiva de promoção da
Projeto de lei nº 240, de 1947 (Proposição nº 431-B respectiva mensagem. Dita matéria foi estudada na
da Câmara dos Deputados, de 1947):
Câmara dos Deputados e uma vez votada foi o
Ao art. 2º:
projeto remetido ao Senado para que se manifeste a
Art 2º Os benefícios da presente lei atingem respeito. Nada há no dito projeto, nada que possa
assim os animais aptos à reprodução, puro sangue, colidir com a Constituição e assim penso que deve
de linhagem comprova da por certidão do registro ser aprovado pelo Senado.
genealógico do país de origem, como os puros por
Sala das Comissões em 15 de abril de 1948. –
cruzamento e de boa qualidade, sujeitos todos a Attilio Vivaqua, Presidente. – Augusto Meira,
exame zootécnico e sanitário de técnico designado Relator.– Joaquim Pires. – Waldemar Pedrosa.–
pelo Ministério da Agricultura ou pela Secretaria da Aloysio de Carvalho. – Filinto Muller. – Ferreira de
Agricultura do Estado que fizer a importação.
Souza. – Verginaud Wanderley.– Etelvino Lins –
Ao art. 3º:
Lucio Corrêa.
Art. 3º A vigência da presente lei começará na
data da sua publicação e cessará no fim de cinco
PARECER
anos.
Nº 349 – 1946
ANEXO Nº 2
Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre a
O Congresso Nacional decreta:
Preposição nº 149 de 1947.
Art. 1º São isentos de direitos de importação
Relator: Sen.Salgado Filho.
de taxas aduaneiras e demais tributos todos
Solicita o Sr. Presidente da República,
os animais destinados a reprodução e melhoria em mensagem dirigida à Câmara dos Srs.
da pecuária nacional, adquiridos em país Deputados, uma norma legislativa, que faça
estrangeiro por compra direta de criadores retrotrair a 23 de fevereiro de 1944 as promoções
brasileiros, ou que se consignem às nossas dos oficiais aviadores realizadas em 10 de maio
exposições-feiras.
do mesmo ano. "Trata-se de uma medida
Art. 2º Os benefícios da presente lei atingem que virá estabelecer a colocação hierárquica
assim os animais aptos à reprodução, puro sangue, de oficiais de valor do Quadro de Aviadores
de linhagem comprovada por certidão de registro os quais, por motivos independentes de
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suas vontades e no exclusivo interêsse do serviço,
deixaram de satisfazer a exigência de um ano de
arregimentação
prevista
no
Regimento
de
Promoções em vigor, na Aeronáutica". Assim justifica
o Executivo o que propõe ao Legislativo.
A douta Comissão de Constituição a Justiça
opinou não só sôbre a constitucionalidade do projeto,
como sôbre sua legalidade, nada cabendo à nossa
Comissão falar a respeito dos aspectos já,
focalizados pela outra Comissão, devendo cingir
pronunciamento sôbre a conveniência da matéria
sujeita à sua apreciação. Ora, desde que o Sr.
Presidente da República afirma que o contido no
projeto reajusta situações dúbias, nada deveremos
opôr a uma solução que a todos satisfaça, com o
restabelecimento nos seus lugares no Almanaque
daquêles que tinham sua hierarquia periclitante.
Em pôsto é a Comissão de Fôrças Armadas
de parecer que o projeto seja aprovado.
Sala das Comissões, em 7 do junho de 1943.
– Pinto Aleixo, Presidente. – Salgado Filho, Relator.
– Ernesto Dornelles. – Severino Nunes. – Magalhães
Barata – Mayanard Gomes. – Alfredo Nascer.
PROPOSIÇÃO A QUE SE REFERE O PARECER
SUPRA
Dispõe sôbre antigüidade de promoção de
oficiais.da Fôrça Aérea Brasileira.
(As Comissões de Constituição e Justiça – de
Fôrças Armadas)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os oficiais aviadores, promovidos em
10 de maio de 1944. contarão antigüidade de 23 de
fevereiro de 1944.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Acha-se sôbre a mesa
mais uma Mensagem do Sr. Presidente da
República, a qual vai ser lida.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à Ieitura da
seguinte
MENSAGEM
Nº 104, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência
o
Relatório
do
Senhor
Mi-

Nistro da Fazenda sôbre a situação financeira do
Estado de São Paulo.
Êsse Relatório resultou dos seguintes
fatos anteriores: A vista de um "Manifesto à
Nação" que me foi entregue na presença de
altas
autoridades
subscrito
por
muitos
representantes federais e estaduais do Estado
de São Paulo. – determinei o encaminhamento
do
mesmo
ao
Ministério
da
Justiça
e
Negócios Interiores para que se apurasse
a procedência das alegações alí contidas, na
parte relativa à competência dos poderes
federais, ficando incumbido, ao mesmo tempo,
o Ministério da Fazenda de dar informações
sôbre dar informações sobre a alegada desordem
da desordem financeira daquêle Estado da
Federação.
De posse agora dêsse Relatório, cabe-me
enviá-lo ao Senado Federal, porquanto é essa
alta Corporação que detêm a representação
dos Estados (Constituição, artigo 69) cabendolhe privativamente (Artigo 63, II, em harmonia
com
o
artigo
33)
função
fiscalizadora
das unidades federativas, no tocante ao crédito
externo.
É que entendi de meu dever comunicar a
Vossa Excelência o teor desse Relatório do Senhor
Ministro da Fazenda, para que o Senado Federal
tome as Providências cabíveis.
Apresento a Vossa Excelência Senhor
Presidente do Senado Federal, as expressões de
minha alta consideração e do meu subido apreço.
Rio de Janeiro, 8 de Junho de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
O SR. PRESIDENTE: – O relatório do Sr.
Ministro da fazenda que acompanha a mensagem
contém a nota de "Reservado". No final, entretanto,
diz o seguinte:
"Limitei-me, por êsse motivo, a expôr fatos
devidamente
comprovados
ou
de
notório
conhecimento público, fazendo-o, entretanto, por
forma rigorosamente objetiva técnica e despida de
todo e qualquer propósito político partidário, alheio
hoje como sempre, do meu espírito, a fim de que V.
Ex.ª possa tomar as providências que entender
necessárias".
Concluindo a exposição do Senhor Ministro
da forma por que acabei de ler não obstante
a
nota
de
"Reservado",
submeto
ao
Senado
a
seguinte
questão
de
ordem:
deve o documento ser lido em sessão pública,
ou deve a sessão ser transformada em

– 193–
secreto para que nêle a Casa tenha conhecimento?
O SR. IVO D’ AQUINO: – (Pela ordem)- Sr.
Presidente, conforme se verifica da Mensagem
dirigida a esta Casa, contém ela um relatório ou
exposição do Sr. Ministro da Fazenda ao Sr.
Presidente da República, com a nota de Reservado".
Da mensagem, porém nada consta a êsse respeito.
Parece-me, assim que devemos fazer a seguinte
distinção: quando o titular da pasta da Fazenda
encaminhou a referida exposição ao Senhor
Presidente da República com a aludida nota, fé-lo
com intuito permitir que permitir que essa alta
autoridade concluísse pelo conhecimento público ou
não do relatório que receberá. Desde o momento,
porém em que, após reunião Ministerial realizada no
Palácio do Catete, foi publicada do assunto nota
oficial a respeito de assunto e levando ainda em
conta a circunstância de que a Mensagem de Senhor
Presidente da República dirigida ao Senado não
opõe restrição alguma quando lhe solicita o
conhecimento, creio, Senhor Presidente que a boa
interpretação será a sua apreciação em Sessão
púbica.
O SR HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR IVO D’ AQUINO: – Além das razões
formais a que me estou referindo, tenho a impressão,
ele que, para a opinião pública, será de ILEGIVEL de
alcance que o conhecimento Do Senado desta
matéria se dê de molde a que todos possam
presenciá-la e assim tenhamos, perante País a
manifestação da nossa responsabilidade completa
no assunto, como. Senadores e representantes do
povo.
É esta. Sr. Presidente a minha opinião, que,
penso estar acompanhada pala de diversos
representantes de partidos nesta Casa.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Declaro a V.
Ex.ª que, como Senador por São Paulo, a sessão
pública é uma prova de consideração ao povo do
meu Estado.
O SR. IVO DIAQUINO: – Era o que tinha a
dizer, agradecendo, ao mesmo tempo, o aparte do
nobre representante paulista com o qual estou de
inteiro acôrdo. (Muito bem; muito bem). .
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*) (Pela ordem): –
Sr. Presidente, não
––––––––––––––––––

(*) Não foi revisto pelo orador.

tive oportunidade de tomar parte na reunião havida
no gabinete de Vossa Excelência, entre os lideres
dos diversos partidos representados na Casa, em
tôrno do momento assunto que versa a Mensagem
lido, no expediente.
Dentro do meu Partido, ao receber objeções
acêrca dessa emissão, de prenio e imediatamente
conceder de perto da alta correção moral com que V.
Ex.ª dirige os trabalhos do Senado – opuz a (a
defesa preliminar de que deveria haver motivo para
justificar êsse gesto.
Tal como pensava e para alegria, do meu foro
íntimo, ao procurar, hoje, V. Ex.ª, antes da sessão,
para significar minha estranha, ante o ocorrido, tive a
explicação plena de que a Presidência do Senado
não recebera comunicação de qual dos dois,
representantes do nosso Partido seria o líder nesta
Casa.
Explica-se assim que eu venha à tribuna em
nome do partido Social Progressista de que é chefe
o eminente governador de São Paulo, Doutor
Ademar de Barros, para emitir nossos pensamento a
respeito, que teria tido ensejo de transmitir a Vossa
Excelência. Sr. Presidente e aos demais líderes se,
porventura, tivesse participado da referida reunião.
Sr. Presidente,são de sobejo conhecidos do
País os fatos que precederem, determinar
envolveram e ocasionaram essa Mensagem.
São Paulo é o Estado líder da Federação; São
Paulo é a forja em que se prepara o
grande progresso do País. Não só pela sua indústria,
pela sua cultura, pela sua inteligência e pela sua
pujança econômica mas também pela própria
grandeza, merece que seja ouvido como membro
componente da República, da União Federativa do
Brasil.
Um jornal de certo irreverente e falsamente.
atribuiu ao ilustre Senador Góes Monteiro a frase de
que não se interviria em Alagoas porque Alagoas
não era São Paulo.
Não acredito que dos lábios dêsse grande
brasileiro tenham saído semelhantes palavras
que. tomo por exploração da imprensa. A
serem verdadeiras, eu diria que São Paulo é o
Brasil, é o da questão em foco está em jôgo o
destino da Unidade Federativa e sim o da própria
Federação.
O
SR.
ANDRADE
RAMOS:
–
V.
Ex.ª
permite
um
aparte?
(Assentimento
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do orador) – Acredito que hoje o jornal a que V. Ex.ª
se refere penso ser “O Radical” – já tenha feito a
necessária retificação. É possível que se trata de mal
entendido de algum repórter, pois nosso nobre
colega Senador Góes Monteiro pelo seu reconhecido
critério, não iria a esta temerária afirmação.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Agradeço a
V.Ex.ª.
O SENHOR ANDRADE RAMOS: – São Paulo
entre todos os Estados, não se destaca todos os
Estados, não se destaca sòmente por tôdas as
qualidades econômicas que V Ex. ª tão
oportunamente enumera, mas, também, pelas suas
tradições, pélo seu passado.
O SR OLAVO OLIVEIRA: – Agradeço a V.
Ex.ª o aparte. O nobre colega observa que fui o
primeiro a afirmar, a meu critério, a inveracidade da
frase.
O SR ANDRADE RAMOS: – Perfeitamente
O SENHOR PRESIDENTE (Fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para ponderar ao nobre
orador que está sendo apreciado uma questão de
ordem e não a Mensagem pròpriamente dita.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Acato a
observação de V. Ex.ª Senhor Presidente, e
esclareço que desejo falar justamente sôbre a
questão de ordem suscitada pela Mesa.
V Ex.ª, Sr. Presidente, com a tolerância e o
espírito liberal que formam sua cultura, há de
compreender que me é impossível falar sôbre a
questão de direita, sem me referir aos fatos. Quer
crer que não partirá de um Presidente da têmpera de
V. Ex.ª qualquer coação ao exercício do meu direito
de crítica.
Como dizia, Sr. Presidente, feriu-se em São
Paulo a luta da sucessão. Nas urnas, em pleito
memorável, foi eleito o Sr. Ademar de Barros.
Deram-se depois desgostos realizarem-se funções,
efetuaram-se junções. Veiu a luta da vicepresidência e afinal, elementos que tinham o Senhor
Adhemar de Barros como estadista, como homem
de Prol, de respeito, como uma revelação – pelo
menos na experiência de socialização que
está realizando em grande estilo no Estado –
passaram a julgá-lo um répobro, um indesejável,
um débil e portanto, um elemento que devia
ser afastado do poder a todo transe, não

para salvação da Pátria, não para prestigiar o listado
de São Paulo mas para salvaguardar seus interesses
partidários.
Esses; pronunciamentos – a que não desejo
descer e cuja crítica não pretendo fazer nêste
momento – Culminaram com uma representação
oficial junto ao Exmo Sr. Presidente da República,
General Eurico Gaspar Dutra.
O Chefe do Executivo, que vem promovendo a
instauração da verdadeira democracia – que consiste
na prática dos princípios democráticos no Brasil – e
foi eleito, pelo partido majoritário, acenou com a
bandeira da paz aos que o tinham combatido,
visando o congraçamento dos brasileiros.
Sou insuspeito para fazer esta afirmação
porque votei contra S. Ex.ª nas urnas, por questões
regionais. Mas, depois presenciei a alta correção
moral com que procedeu no Ceará, negando-se a
entregar o Estado a elementos inteiramente
facciosos e procurando efetuar o engraçamento da
família cearense através do Desembargador
Faustino de Albuquerque.
Justamente na ocasião em que o Brasil
necessita de paz e harmonia paira a consolidação do
regime – tarefa ingente que o General Eurico Dutra
vem realizando a contento de todos os brasileiros e
com surprêsa de seus próprios adversários – surgem
os que divergem da gestão do Governador Adhemar
de Barros em São Paulo, pretendendo criar o
governo da desunião, que pode acarretar a
destruição da própria República.
O Chefe da nação, todavia, com seu
patrictismo com seu tato, resolveu que não era caso
de intervenção e manteve-se fiel à defesa
da Constituição, que, aliás, vem fazendo a todo
transe e para a qual tem conclamado todos os
brasileiros.
Recebemos S. Ex.ª considerável massa de
papéis, constantes da representação contra o
Governador de São Paulo, entendeu – e muito bem –
– não se falar em sua autoridade, mas dar-lhe outro
caminho para, por ventura apurar algo que de
verdade existisse.
Com a própria Mensagem esclarece, o
trabalho foi dividido em duas partes: a
jurídica confiada ao eminente titular da Pasta
da Justiça e a das finanças, reservada, artibuída
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e outorgada ao digno da fazenda Pasta da Fazenda.
O Sr. Ministro da Fazenda foi a São Paulo e
realizou sindicâncias. Quero crer, tenho a certeza, e
penso que, nêste passo, sou acompanhado por
todos os Senhores senadores que S. Ex.ª o Sr.
Presidente do República desejava, tão sòmente a
apuração da verdade.
É o princípio normativo de direito, e tese que
assenta no bôjo de tôda instituição jurídica, de tóda
regra processual, que a ninguém se condena sem
ser ouvido, maximé em pontos de honra substanciais
para o Governador de um Estado como São Paulo,
ou para o chefe do Executivo de qualquer unidade da
Federação.
Pois bem, Sr. Presidente tendo S. Ex. ª
Ministro da Fazenda estado em São Paulo no
desempenho da comissão que lhe foi confiada, não
se entendeu com o Governador de São Paulo nem
siquer procurou ouvi-lo.
O gesto do titular daquela pasta foi
considerado, pelo governador Ademar de Barros,
motivo para o seguinte cabograma urgente, que em
5 do corrente dirigiu ao Sr. Presidente da
República:
“Chegando ao meu conhecimento, pela
leitura dos jornais, que o Sr. Ministro da Fazenda
aqui esteve, em missão oficial a fim de coligir dados
para um relatório sobre a situação econômica e
financeira do estado, que constituíria fundamento
para medidas de alta significação para o destino
da Nação. Julgo estranhável que a maior parte
de informações, a mais idônea e a mais interessada,
– o Govêrno de São Paulo – não tenha sido nem
direta nem juridicamente ouvida, o que fatalmente
tira ao mencionado relatório o caráter de
imparcialidade e de autenticidade que deveria ter
para que possa constituir base de qualquer ação
criteriosa dos poderes públicos. O Govêrno de São
Paulo está pronto, pelos seus órgãos legítimos e
responsáveis a prestar quaisquer informes
necessários ao exame do problema. Respeitosas
saudações”.
Da
matéria
não
tem
conhecimento
nem o próprio Governador de São Paulo,
e,
no
entanto,
é
preciso
que
não
só
S.
Ex.ª,
mas
a
própria
Nação,
o
Brasil,
tenha
ciência
acompanhe pari passu toda a extensão o que se

vai propor, a fim de poder ajuisar a respeito do
procedimento do cada qual.
Assim Sr. Presidente, em nome do Partido,
peço que se dê larga publicidade dos trabalhos a
respeito. (muito bem; muito bem).
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – (Pela ordem)
– Sr. Presidente, nenhuma, dúvida tenha, em
manifestação de acordo com a opinião explanada
pelo nobre Senador Ivo d'Aquino.
Tem evidente razão V. Ex.ª em consultar o
Senado a respeito de como ele pretende examinar o
assunto do ofício agora lido.
Entretanto, não podemos deixar de atribuir os
respectivos conhecimento e discussão à publicidade.
Esta se impõe em todos Os casos normalmente
tratados pelos legislativos em regime democrático.
Não se trata, sequer, de uma conveniência
apontada pelo autor da mensagem.
Se, efetivamente as informações do Sr.
Ministro da Fazenda foram enviadas com a nota de
“confidencial, evidente é que essa nota não se
refere” à pessoa e quem dirige uma vez que o
Ministro da Fazenda não pode em boa hierarquia,
estabelecer tal restrição em redação ao Sr.
Presidente da República isto é, determinar ao chefe
do Govêrno seja tida como condicional uma
comunicação sua.
Parece-me que expressão do Senhor Ministro
da Fazenda de referiu ao pessoal de seu Ministério.
O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – Para
efeito burocrático.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Uma vez
entregue o relatório ao Senhor Presidente da
República, passa a pertencer-lhe. Se a Presidência
ao enviá-lo ao Senado, não solicita direta ou
indiretamente, por escrito ou não seja o assunto
tratado em sessão secreta, é porque S. Ex.ª entendo
tratar-se de matéria pública.
Quero crer não constar do próprio relatório
muito mais do que já se vem discutindo abertamente
e aos jornais diàriamente têm focalizado.
Assim, não vêem os meus companheiros de
bancada conveniência em que o caso seja tratado,
sob qualquer dos seus aspectos. Em sessão secreta
surjam motivos determinantes de outra atitude. (
Muito bme).
O
SR
ATTILIO
VIVAQUA
(
Pela
ordem):
–
Sr
Presidente,
com
rela-
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ção à questão de ordem. estou de pleno acôrdo com
o ponto do vista ilustre líder do P. S. D., agora
secundado pelo digno líder da U.D.N.
Matéria da maior gravidade para os ilegível
destinos do regime federativo o assumo da
mensagem é daquêles que devem sofrer o mais
amplo debate. O plenário desta Casa deve ilegível e
transformar-se num imenso recinto lia opinião
nacional.
Nestas condições, meu partido também opina
para que a presente mensagem seja discutida sem
qualquer caráter de reserva ou sigilo. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mas
quem pretenda manifestar-se, vou submeter a votos
a questão de ordem. Os Srs. que entendem deva ser
o relatório lido em sessão pública queiram
permanecer sentados (Pausa).
Está provado.
O SR. 1º Secretário procede à leitura do
seguinte
RELATÓRIO
EXPOSIÇÃO RESERVADA Nº 663
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República
Em exposição datada de 29 de abril de
ilegível levei ao conhecimento de V. Ex.ª que o
Estado de São Paulo havia solicitada ao ExportImporta ilegível moratória por seis anos para
promissórias no valor de U$S 9.498.622,00, de
emissão da Estrada de ferro Sorocabana e endosso
daquêle Estado a favo da Electrical Export
Corporation as quais foram em tempo descontadas
pelo referido Export-Import Bank.
Resolveu Vossa Exceléncia que o assunta
fôsse estudado conjuntamente pelos Ministros da
Justiça, da Viação e por mim próprio, a fim da
de tomar resolução capaz de salva-guardar o crédito
do Brasil no exterior, abalado por impontualidade
que impediria a realização de futuras operações,
algumas já com estudos iniciados pelo Export-Import
Bank.
Reunidos
no
gabinete
do
Ministro
da
Justica,
consideramos
devidamente
o
caso
de
acórdo
com
a
determinação de Vossa Excelência, tendo sido
resolvido:
I – que se comunicasse ao Export-Import Bank
que o pedido de moratória do Estado de São
Paulo refletia unia situação de dificuldade da Es-

trada de Ferro Sorocabana que não representava de
forma alguma, a situação financeira geral do Brasil;
II – que se comunicasse ainda ao Banco que o
Govêrno Federal não tivera conhecimento prévio do
pedido de moratória; que não aprovava êsse pedido;
e, finalmente, que se achava aparelhado para
resgatar nos respectivos vencimentos os títulos
referidos porventura, a E. F. Sorocabana ou seu
endossante, o Estado de S. Paulo, deixassem de
fazê-lo;
III – que o Sr. Ministro da Justiça se incumbiria
de solicitar ao Governador do Estado de São Paulo
providências no sentido de tornar efetivo, desde já, o
recolhimentó ao Banco do Brasil, o todo ou em parte,
da importância em cruzeiros, necessária ao resgate
da promissória de U$S 798.000,00, a vencer-se em 1
de junho próximo;
IV – que eu me incumbiria de fazer um estudo
da situação econômica e financeira do Estado de S.
Paulo, com as conclusões que ma ocorresse, de
modo a que Vossa Excelência, considerando o
assunto, pudesse tomar a Resolução que lhe
parecesse conveniente aos altos interêsses da
Nação.
V – que o Sr. Ministro da Justiça levaria ao
Conhecimento de Vossa. Excelência as resoluções
acima expostas.
Dei imediata execução às resoluções dos itens
I e II.
Relativamente ao item IV a fim de dar
cumprimento ao que fóra resolvido, parti para São
Paulo, como é do conhecimento de vossa
Excelência. E lá procedi a rigorosas investigações,
com o auxílio de amigos prestimosos, residentes
naquela capital.
O que me foi dado observar, as informações
colhidas, na maioria devidamente comprovadas, me
habilitaram a transmitir a Vossa Excelência cem
franqueza e isenção de ânimo a minha impressão
pessoal, que é a seguinte:
1 – O deficit orçamentário do exercício de
1947, p. passado, é estimado em cérca de Cr$
1.400.000,00 (um bilião e quatrocentos milhões de
cruzeiros). Ignora-se, porém, qual efetivamente
tenha sido, pois as contas do exercício ainda não se
encerraram, em virtude do atrazo em que se
encontra a escrita contábil do Tesouro:
Para o exercício de 1948 corrente
o
deficit
previsto
no
orçamento
é
de
mais
de
Cr$
1.000.000.000,00
(um bilhao de cruzeiros); mas, tomando em
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consideração o vultoso deficit de 1947, é de esperar
que, na execução do orçamento, e deficit previsto se
elevará talvez ao dobro da importância mencionada.
2 – A fim de suprir a falta de numerário emite o
governo termos de responsabilidade do Estado –
bonus apólices ferroviárias e apólices unificadas,
operações às quais farei posteriormente minuciosas
referências.
Os bonus passaram a ter características de
verdadeira moeda auxiliar porque constituem meio
de pagamento das despesas do Estado, como se
fôssem moeda corrente.
3 – Espera o Govêrno reduzir o deficit previsto
para o exercício corrente, adotando medidas de
economia e obtendo também recursos do provável
crescimento e certas verbas da receita. Na prática,
entretanto, nada certamente será conseguido,
porque que é notória a balbúrdia da administração e
as dificuldades políticas. O que se considera certo é
que deficits de 1946 e 1947.acumuladas ao de
1949. deverão atingir a cêrca de quinto bilhões de
cruzeiro.
4 – Grande parte do ativo do Banco do Estado
está constituído por promissórias do Estado,
imobilizando se por tal forma, parcela apreciável de
recursos.
Por outro lado, a realização de negócios de
natureza especialmente política, torna cada dia
mais exiguas as responsabilidades para aplicações
de ordem comercial e econômica. agravando o
retraimento do crédito para as operações legítimas
mas do comércio da lavoura e da indústria.
5 – É fácil prever que, ante tal situação
financeira, não poderá o Estado, valendo-se dos
recursos ordinários, dar comprimento às seguintes
obrigações constitucionais:
a) – entrega de 30% do excesso da
arrecadação aos municípios, no caso previsto pelo
art. 20 combinado com o art. 13 da Constituição
Federal:
b) – realização de desapropriações previstas
pelo inciso II do 1º do artigo 110 da Constituição
Estadual:
c) – também as determinadas pelo art. 111 da
Constituição Estadual;
d) – pagar os 2% no mínimo, de sua receita
anual, destinados ao combate às endemias e
flagelos sociais (Const. Est., art. 131);
e) – efetuar o reajustamento dos proventos de
pensões e aposentadorias dos atuais civis
e militares, na base das tabelas vigentes

para os ativos de igual categoria e padrão, a
contar da data da promulgação da Constituição
Estadual, o que irá há carretar grandes
despesa (Const. Est., art. 5º das Disposições
Transitória).
6 – O reflexo de tal situação na ordem
econômica é considerável, sendo de esperar que
a fatura saíra de cereais não atinja ao volume
da anterior que por sua vez, já foi inferior à de
1946.
7 – O impôsto territorial, exceto o urbano, por
fôrça da Constituição Federal, art. 19, inciso I,
pertence ao Estado. No intuito de elevar a receita, foi
determinada a reavaliação de tôdas as terras e
fazendas sôbre as quais recai êsse tributo. A
reavaliação está sendo feitas em bases tais que
constituirá verdadeira expropriação. O resultado
dessa política determinará, sem duvida o abandono
das fazendas e plantações ou talvez, um levante
contra as autoridades estaduais, com graves
repercussões na economia nacional e na ordem
pública.
8 – A despeito da situação de verdadeira
calamidade descrita nos itens anteriores, procura o
Governo influir sôbre o espírito das classes menos
esclarecidas
mediante
iniciativas
grandiosas,
incompatíveis com a precária situação financeira do
Estado que recomenda a maior parcimônica nos
gastos
9 – A situação financeira da E. F. Sorocabana
e da outras emprêsas é igualmente precária. O
deficit da Sorocabana no exercício de 1947 foi de
Cr$ 33.515.933,50. Seu débito à, Caixa Econômica
federal em cinco contratos de empréstimos, de
diversas datas, com garantia de taxa de
melhoramentos e renovação além de endoso do
Estado, é de Cr$ 219.543.796,60.
Os juros e as amortizações dêsses
empréstimos, vencidos e não pagos, portanto em
mora, já excedem a Cr$ 38.000.000,00, números
redondos.
10 – A gestão dos negócios públicos
de
São
Paulo,
conduzida
em
tão
ostensiva desordem que impressiona desde
logo a qualquer leigo na matéria causou
incisiva pertubação no mercado de capitais
e, por via de conseqüência no mercado do
dinheiro.
Seu reflexo havia de se fazer sentir,
necsssàriamente, no setor público e no setor
particular.
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No setor público, obstando a realização de
iniciativas mais sadias, mais úteis e mais
necessárias.
No setor particular criando sérios obstáculos à
manutenção e expansão das iniciativas agrícolas e
industriais.
Os
dados
numéricos
que
se
seguem,
demonstram
inexoràvelmente
a
procedência
de
minha
afirmações
decorrentes
da
observação
direta
dos
fatos e de documentos a que se não poda recusar
fé.
11 – Quando o Sr. Governador em
março e 1947, assumiu as funções de seu
cargo, era a seguinte a cotação média
dos principais títulos públicos na Bolsa de São
Paulo:
Apólices (Cr$ 1.000,00).
Uniformizadas – 1.932,00.
Unificadas – 929,00.
Populares – 215,00 (Cr$ 200,00)
Rodoviárias – 971,00.
Obrigações de Guerra – 738,00.
Minas – Série "A" – 188,00 (Cr$ 200,00).
E. Santo – Consolidada – 491,00.
Paraná – 1935 – 149,00 (Cr$ 200,00).
Pernambuco – 1935 – 59 (Cr$ 109,68).
R. G. do Sul – 985,09.
(Doc. nº 1 – “Um balanço alarmante” – 6
artigos publicados no “O Estado de São Paulo” – V.
artigo de 2-5-43).
Mas desde logo o Govêrno do Estado
passou
a
anunciar
novos
e
excessivos empreendimentos; – a medida em
que o fazia e para custear realizações
anunciadas, entrou a vender na praça, títulos
adrede emitidos.
As vendas compreendiam de início, apólices
unificadas. Como porém, essas apólices, pela lei
que as criou se destinassem exclusivamente
à conversão e unificação da dívida fundada
e
flutuante
as
vendes
causaram
verdadeiros
protestos
na
Assembléia
Legislativa, pela ilegalidade da aplicação de
seu produto e outros fins muitos dêles julgados
meramente voluntários.

Os documentos anexos ns. 1 e 2, contêm na
íntegra o texto dos decretos nº 14.764, de 25 de
maio de 1945 e nº 14.764, de 4 de junho do mesmo
ano e a Exposição de Motivos que os justifica
limitando-lhes de modo intransponível, o destino.
A negociação dêsses títulos na Bolsa é
comprovada pelo documento nº 5 (Boletim Oficial da
Bolsa de S. Paulo, de dezembro de 1947, pág. 2) e o
documento nº 6 contém o protesto feito perante a
Assembléia Legislativa, por um Sr. Deputado.
Certo é, contudo, que essas primeiras vendas
e a notória aplicação ilegal de seu produto,
assinalaram o início da queda de títulos, na Bolsa
paulista.
12 – Já em maio de 1947, foram admitidas a
negociação, na Bolsa as Apólices Ferroviárias do
estado mandadas emitir pelo Decreto-le' número
17.293. de 1947, até ao valor de Cr$ 900.000.00000
com fusos à razão e 7%. pagáveis mensalmente
(documento nº 7, revista da bolsa, maio de 1947,
pág. 11).
13 – No comêço de 1948, acentuou-se baixa
dos títulos públicos, na Bolsa, em conseqüência de
seu número elevado e, principalmente, como
resultados de pagamentos feitos a empreiteiros (e
possivelmente a mais credores em geral), não com
moedas corrente mas com apólices unificadas de
(assim mais uma vez desviadas de seu destino
legal), ferroviárias e bônus rotativos
Recebidos êsses títulos, seus portadores,
necessitados de dinheiro para pagamento de
fornecedores e da mão de obra.entregaram-nos a
corretores, com ordens aflitivas e categóricas de
venda; – o resultado, ou seja, a queda de cotação na
Bôlsa, era como foi, inevitável.
14 – Os chamados bônus rotativos (dec. nº 8),
haviam sido autorizados pelos Decretos-leis nº
4.887, de 6 de fevereiro de 1931, nº 7.835, de 4 de
novembro de 1936, e nº 11.638 novembro de 27 de
novembro de 1940.
Em tamanha quantidade os emitiu o atual
Govêrno
do
Estado
que
sua
crescente
depreciação já não facilitava a venda na
Bôlsa,
conseqüentemente
êsses
títulos
passaram a ser negociados fora da Bôlsa,
sem a fiscalização do pregão público, – cir
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custância que, por se tratar de títulos públicos, se
15 – A queda progressiva dos valores dêsses
reveste de séria gravidade.
títulos é demonstrada (doc. nº 1) pelo seguinte quadro:
Apólices
Uniformizadas.........................................................
Unificadas...............................................................
Populares................................................................
Rodoviárias.............................................................
Ferroviárias.............................................................

Junho
1947
1.075,00
800,00
216,00
868,00
900,00

Outubro
1.622,00
791,00
200,00
923,00
985,00

Janeiro
1943
1.013,00
705,00
191,00
774,00
726,00

Março
893,00
624,00
200,00
707,00
677,00

A 5 de maio último, verificaram-se as tancando as emissões de papel moeda, o
seguintes baixas, com tendência para maior declínio, Govêrno de São Paulo emitia uma verdadeira
como resultado da venda, em massa, dêstes títulos: moeda auxiliar, com força liberatória para pagar
os fornecedores do Estado (obrigados a recebê-Ia,
Cr$
para pagar impostos, para constituir depósitos
Uniformizadas.....................................
885,00 judiciais e garantias e para outras operações
Rodoviárias.........................................
720,00 similares.
Unificadas...........................................
550,00
E revestindo-se, essa moeda auxiliar, da forma
Ferroviárias.........................................
642,00 de título público, sua quantidade excessiva e sua
Populares...........................................
188,00 venda em massa na Bolsa não podiam senão
arrastar na queda, como arrastaram, os outros títulos
(Vide doc. nº 1 e às fôlhas dêsse dia).
em geral, públicos e particulares, presos, como se
A queda mais impressionante atingia, exatamente acham à íntima e fêrrea solidariedade à lei de preços
as apólices unificadas e ferroviárias, cotadas em redor de nos mercados em geral e pois, no mercado de
cinqüenta por cento de seu valor nominal, o que seria valores.
sumamente grave e excepcional em qualquer Bolsa.
17 – Justo é dizer-se entretanto, que o Sr.
Os bonus rotativos não figuram nesta última Secretário da Fazenda (doc. n º 10 fôlha de 27-2-48)
relação, por serem negociados, segundo disse acima, contestou as criticas. Contestou-as, porém,
fora da Bolsa. Rendem êles juros anuais de 24% (vinte e afirmando que "também as cotações de todos os
quadro por cento), – fato inédito em qualquer Bolsa do outros títulos baixaram, inclusive os do Govêrno
mundo (doc. nº 1 e doc. nº 9: "Bolsa e Banco", mensário Federal.
do corretor oficial Dr. Dagoberto Campos Fraga nº 32,
A cotação dos títulos públicos revela, sem
páginas 3 e 4). Essa taxa descomunal é alcançada dúvida, o grau de confiança manifestada pelos
porque os bônus são adquiridos por prêço muito inferior mercados à política econômica-financeira do
ao valor nominal e a taxa de 9% é paga pelo Tesouro do Govêrno que os emite.
Estado sôbre o referido valor nominal.
Contudo, deixando de lado a censura implicita
16 – Em fevereiro do ano corrente, os que se contém na réplica do Sr. Secretário, cumpreornais e as publicações especializadas, exprimindo nos declamar e demonstrar a Vossa Excelência que
o justo receio da opinião pública, criticavam a política aquela réplica se baseia em dados inexatos.
seguida nesta matéria, pelo Govêrno do Estado,
18 – Não é exato que todos, os títulos caissem
pois, na realidade, enquanto o Govêrno Federal na proporção dos valores do Estado de São Paulo
timbrava em sanear o meio circulante, es- (doc. nº 1) segundo comprova o seguinte quadro:
Obrigações de Guerra........................................
Minas – 1934 – Série "A"....................................
Espírito Santo – Consolidadas............................
Paraná................................................................
Pernambuco........................................................
Rio Grande do Sul..............................................

Março de 1947
738
183,00
491,00
140,00
59,00
985,00

(Cr$ 500,00)

5 de maio de 1948
715,00
170,00
449,00
130,00
44,00
923,00
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Na mesma data de 5 de maio de 1940, as
obrigações de guerra, com juros de 6%, pagos
semestralmente, eram vendidas a Cr$ 715,00; as apólices
do Estado do Espírito Santo, do valor nominal de Cr$
500,00 com juros de 6%, eram vendidas a Cr$ 490,00; as
do Rio Grande do Sul, do valor nominal do Cr$ 1.000,00,
eram vendidas a Cr$ 928,00, ao passo que as apólices
ferroviárias e unificadas do Estado de São Paulo do valor
nominal de Cr$ 1.000 00 e juros, respectivamente, de 6%
a 7%, pagos mensalmente, cotavam-se a Cr$ 555,00 e
Cr$ 642,00.
A
diferença
é,
porque
sensível,
incisiva
mais
sensível
e
mais
incisiCotação em 25 de maio de 1948
Obrigações de Guerra...................................................
Unificadas......................................................................
Ferroviárias...................................................................
O SR. OLAVO OLIVEIRA (pela ordem): – Sr.
Presidente, estou acompanhando, comovido o
sacrifício do nobre e digno 1º Secretário na leitura de
documentação tão ampla.
Pelo Regimento – tive hoje, pela primeira vez,
de estudá-lo, seguindo os conselhos do eminente
Senador Ferreira de Souza, grande regimentalista –
a leitura deve ser na íntegra. Entretanto para facilitar
nossos trabalhos requeiro a publicação do relatório,
o que, parece-me, dispersa a continuação da leitura.
O SR. PRESIDENTE: – O Requerimento
reitera imposição constante do Regimento. A Mesa é
obrigada a mandar publicar esta documentação.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – O meu objetivo
Sr. Presidente, foi dispensar leitura.
O SR. PRESIDENTE: – A leitura é,
regimentalmente, obrigatória.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Nêste caso, Sr.
Presidente, retiro o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Secretário vai
prosseguir na leitura do relatório.
O Sr. 1º Secretario (continuando a leitura) – 19
– O reflexo da queda de valores públicos sôbre os
valores particulares obedece à lei geral dos prêços
dos valores nos mercados, que OLIVEIRA SALAZAR
denominou "lei da cotação dos fundos públicos"

vai aparecendo com relação aos bonus
rotativos, tão depreciados que não mais foram
negociados na Bolsa. Mesmo as apólices
uniformizadas paulistas, títulos sempre havidos
por excelentes, que em março de 1947 eram
cotados acima ao par, a Cr$ 1.032.00,
rendendo juros anuais de 8%, desceram,
naquela data, até Cr$ 885,00.
A réplica do Sr. Secretário por si mesmo
se inutiliza, ante o simples confronto, em 5 de
maio de 1948, das cotações do título federal
"obrigações de guerra" e dos títulos paulistas
"uniformizadas" e "ferroviárias".
Cotação
715,00
555,00
642,00

Juros

6%
6%
7%

semestrais
mensais
mensais

(in João Pereira Neto: Lições de Fin. con. as prel. de
Oliveira Salazar, pág. 23) e ABELARDO VERGUEIRO
CESAR ampliou a todos os títulos públicos ou
particulares por não haver razão para cingí-la tão
sòmente, aos títulos de emissão pública ("Os Proc.
Monet. e emprest. publ. int. como receita extraordinária
do Estado'', página 64).
De acôrdo com essa lei, todos os títulos estão
sujeitos à taxa de juros de um mercado ou da
arbitragem, entre mercados, em virtude da atração
exercida pelos títulos preferidos sôbre os demais títulos.
É de observação corrente que os chamados
títulos lideres, ou por seus juros mais elevados, ou por
seu maior crédito, ou por sua maior procura, arrastam os
demais, impondo-lhes a tendência de sua taxa de juros.
Tais títulos são os que imperam nas Bôlsas,
prendem e envolvem os demais em suas próprias
condições.
Assim, na Bôlsa do Rio de Janeiro sempre
predominaram, ao lado de ótimos papéis particulares, as
apólices federais e, mais tarde, sucessivamente, as
obrigações e os bônus de guerra. (Doc. nº 11, Boletim
da Bôlsa do Rio de Janeiro, abril de 1948, págs 1 e 6).
Na Bôlsa de São Paulo, ao lado das
ações da Cia. Paulista de Estradas de Ferro e
da maioria dos Bancos destacavam-se, constante-
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mente, as obrigações de 1921, mais tarde as
uniformizadas e, a seguir, os bônus de guerra, cujas
negociações atingiram a elevadas cifras: – em 1946,
Cr$; 350.123.000,00; em 1947, Cr$ 193.643.000,00
(doc. nº 2, páginas 49 e 51).
Ora, o interêsse por êsses antigos títulos,
lideres na Bôlsa de São Paulo, diminuiu
consideràvelmente a partir de 1947, – o que se
compreende e explica pela sedução do maiores
juros que passaram a oferecer as apólices estaduais
unificadas e ferroviárias, com sua renda
avassaladora e excepcional de vinte e quatro por
cento ao ano (24%), em sua maior parte sonegada
ao impôsto de renda e, pois, em prejuízo do Tesouro
Nacional.
Concorrendo com outros títulos, no mesmo ou
em diferentes mercados, aquêles papéis do Estado
relegaram os demais federais, municipais ou
particulares, a posicões secundarias e, atualmente
impedem no Estado novas emissões públicas ou
particulares e ilegível as reservas de dinheiro, quando
não as pequenas economias, atraídas, umas e outras,
ora pela ganancia de maiores lucros fáceis, ora pelo
desejo do obter uma média de valor entre os títulos
anteriormente comprados por prêços mais elevados e
os atuais.
20 – No mercado paulista de capitais, sempre
se revelaram vigorosos o crédito debenturário e o
crédito municipal, sendo os respectivos títulos
facilmente absorvidos, em cosonância com o rítmo do
desenvolvimento econômico do Estado.
Não eram menos procurados os títulos de
aumento de capital das mais reputados sociedades
anônimas.
Entretanto, êsses meios e recursos, para o
crescimento normal daquelas entidades. estancaram,
porque o dinheiro disponível das economias se
encaminha para a especulação das unificadas, das
ferroviárias e dos bônus, invencíveis pelos juros e
vantagem que oferecem e com os quais não podem
concorrer as Municipalidades e emprêsas particulares.
21 – É evidente, pois que, em semelhante
situação, nem os Municípios, nem as emprêsas
particulares, podem conseguir capital a longo
prazo e juros normais no mercado do dinheiro.

Tanto isso é certo, quanto é do verificação
material a queda que atingiu os títulos municipais; e
os particulares (ações debêntures), entre os quais
os seguintes: ações nominativas do Cia Paulista
cotação média em 1947 – Cr$ 294,00 (doc. nº 18,
Boletim anual da Bôlsa de S. Paulo pág. 7), cotação
do dia. 10 de maio corrente, três prêços – 179, 178,
177: 178 debêntures da Cia Mogiana, cotação de
10 de maio, Cr$ 180,21. Cotoção de 10 de maio –
Cr$. 127,00. Apólice Municipal de S. Paulo de 8%,
ilegível média em 1947 – 1.002,47. Cotação de 10
de maio corrente – vendedor a Cr$ 900,90 sem
comprador. (Principais jornais da manhã de São
Paulo, de 10-5-48).
Se tal é a situação dos títulos particulares
ilegível dos títulos municipais do interior, para os
quais não existem compradores, segundo se verifica
das cotações da Bôlsa de São Paulo (vide jornais
recentes) ilegível com as debêntures em geral.
22 – Não há demasia em afirmar-se que em
São Paulo estão ilegível ou quase ilegível, o crédito
municipal e o crédito das sociedades ilegível
representados por ações e debêntures ilegível de
desenvolvimento o progresso do Estado.
Êsse retardamento da atividade econômica
dos trazados e cinco municípios paulistas e das
numerosas emprêsas particulares do mesmo
Estado, não pode deixar de atingir os interêsses
nacionais.
23 – É deveres impressionante o vulto dos
valores armados nessas operações, em detrimento da
economia do Estado e da Nação.
O "Boletim Anual da Bôlsa", de 1947 (doc. nº 12
pág. 2) revela as seguintes negociações naquêle ano:
Ferroviárias
Cr$ 79.359.000,00
ao prêço médio de Cr$ 992 60 – e Cr$ 10.338.000,00
ao prêço de Cr$ 801,15
Unificadas – Cr$ 6.997.000,00 ao prêço médio de
Cr$ 847,42.
Não é computado o valor das operações relativas
aos bônus rotativos, por estarem subtraídos das
negociações da Bôlsa; mas, ainda assim, calculando-se
apenas as ferrovias e as unificadas, as transacões
atingiram, em 1947, ao valor de Cr$ 96.694.000,00.
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Pois bem, o quadro seguinte. vai revelar o
acréscimo vertiginoso apu-

Janeiro

Ferrovárias Unificadas
Valor nominal
Valor nominal
11.182.000,00
5.948.000,00

Fevereiro
Março...............
Abril.................

11.182.000,00
46.508.000,00
88.892.000 00

rado no ano de 1948, ainda em curso:

5.948.000,00
2.228.000,00
41.320.000,00

(doc. 13 – Boletim Mensal da Bolsa de S. Paulo de
Janeiro)
(doc. 14 – idem, de fevereiro)
(doc. 15 – idem, de Março)
(doc. 16 – Bol. quinzenal da Bôlsa de São Paulo)

Por isso, observa com razão êste Boletim
(doc. nº 16: – "As transações, durante o mês (abril)
atingiram 185.734.000,00 (valor de coração) o que
representa o máximo mensal na história da Bolsa".
Nêsse total, as ferrovias e as unificadas entram com
31.074.000 00 (doc. nº ). E sem contar-se a
negociação dos bonus roativos, que é feita fora do
pregão público.
No entanto, o movimento da Bolsa do Rio de
Janeiro, durante o mesmo mês de abril de 19,
atingiu apenas Cr$ 63.842.000,00 (valor de
cotação). Doc. nº 11, pág. 6.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
tímpanos): – De acôrdo com a lei ilegível sugiro à
Casa a prorrogação, pelo tempo regulamentar da
hora de expediente, para que possa ser concluida a
leitura do Relatório que acompanha a Mensagem
Presidencial.
Os Senhores Senadores que a concedem
queiram permanecer sentados (Pausa).
Está concedida.
O SR. Secretário vai prosseguir na leitura do
relatório.
O Sr. 1º Secretário (continuando a leitura).
24 – Tal é a situação do momento. A do futuro
não é fácil de prever, por não ser possível qualquer
cálculo.
De fato, ignora-se quanto o Govêrno do
Estado emitiu e quanto poderá emitir ainda, dessas
três espécies de títulos.
Contudo, impõe-se um exame da matéria, à
luz da legislação estadual.
E êsse exame revela perspectivas pouco
tranqüilizadoras.
25 – Bônus rotativos – Essa espécie de títulos
surgiu no Estado de São Paulo com o Decreto-lei nº
4.867, de 6 de fevereiro de 1931, facultando a
emissão atpe a quantia de Cr$ 129.000.0000 00 por
ano.
Sobrevieram,
depois,
os
decretos
de 4 de setembro de 1936, nº 7.835 e

nº 7.836, e o de nº 11.638 de 27 de novembro de
1940 ( doc. nº 8. Êste último alterou o limite de
emissão, de fixo, para 25% da importância da
receita orçada. Varia, assim direta da variação
desta.
Dêsse modo, o Govêrno de São Paulo.
presentemente, dentro da lei, poderá emitir a quantia
de Cr$ 1.276.486.475,00, 25% da receita orçada
para 1948, que se eleva a Cr$ 5.195.940.200 00.
26
26 – Apólices unificadas – Instituiram-se os
Decretos-leis números 14.744, de 23 de maio de
1945, e 14.764 de 4 de junho de 1945 doc. nº)
Determina o art 1º do Decreto nº 14.744, que se
destinam essas apólices "a unificação da dívida
interna do Estado, consolidando a ilegível e
convertendo a fundada".
Dispõe o art 2º que a emissção poderá atingir
o total de Cr4 4.200.000.000,00, vencendo os juros
de 6%, pagos mensalmente (art. 3º).
E o § 2º do art 2º impõe: "Responderão,
civil e criminalmente, as autoridades ordenaram
por esta lei, a fins diversos dos previstos no art.
1º.
Ilegível, lê-se no "Diário Oficial" de São
Paulo, de 13 de maio e de 4 de junho de 1947
(doc. número 6), que o Deputado Antônio Silvio
da Cunha Bueno acusou o Govêrno do Estado
"do desvio ilegal até o presente momento, da
vultosa importâmcia de Cr$ 150.000.000,00
(cento e cinqüenta milhões de cruzeiros)",
proveniente da venda dessas apólices. Cotamse essas apólices, no momento, na Bôlsa, a Cr$
555,00 e rendem, de fato juros superior a 10%,
a vista de seu escasso prêço de compra.
27 – Apólices ferroviárias – Criou-se o
Decreto-lei nº 17.203, de 3 de maio de 1947
doc.
nº
7),
autorizando
a
emissão
de Cr$ 900.000.000,00 (novecentos milhões
de cruzeiros) (art. 1º), tipo 90 (parágrafo único).
a
juros
de
7%
pagos
mensalmente
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art 2º). "destinados às obras de melhoramento e
eletrificação da Estrada de Ferro Sorocabana" (art.
1º).
Por fôra da própria lei que lhes deu origem,
destina-se o empréstimo às obras de melhoramento
e eletrificação da Sorocabana. Entretanto, não
obstante haver dispôsto largamente dessas apólices
não conseguiu o Govêrno do Estado ocorrer, no
devido tempo. ao pagamento de uma prestação da
dívida da Estrada de Ferro Sorocabana ao ExportImport Bank, pelo seu serviço de eletrificação. É a
segunda vez em que incorre nessa falta. Por
ocasião da primeira, socorreu-a o Govêrno Federal,
zeloso como é do crédito do Brasil no estrangeiro
principalmente em relação àquêla grande Banco,
que entretem tantas relações de negócios com o
Brasil e acaba de fazer o mesmo com relação à
segunda.
A imprensa paulista consurou acremente o
Govêrno do Estado por essa danosa omissão,
injustificável e incompreensível, uma vez que emite,
em massa, apólices ferroviárias, destindas
exclusivamente às obras de melhoria da Estrada de
Ferro Sorocabana. (doc. nº 17).
Conclui-se, após essa permenorizada e
documentada demonstração, que o Govêrno do
Estado poderá emitir o total de Cr$ 6.376.486.475, o
que é a soma do valor nominal das três emissões
acima analisadas:
Bônuss rotativos...........
Unificadas.....................
Ferroviárias...................
Total..........................

1.276.486.475,00
4.200.000.000 00
900.000.000,00
6.376.486.475,00

É um total impressionante, sem dúvida.É,
sôbre êle, em última análise, será o Tesouro do
Estado quem deverá sofrer o ônus das
consideráveis difenças entre o prêço da emissão e o
de venda.
28 – Existe notória interdependência entre os
mercados de um mesmo país e até mesmo entre os
mercados de países diversos.
A
situação
acima
exposta
atinge,
conseqüentemente, dificultando-as as emissões de
valores públicos e particulares de outra origem. pela
concorrência e pela impossibilidade de igualdade as
taxas de juros aos moldes das emissões públicas
paulistas. É evidente que tal situação vem quebrar a

unidade da política econômica-financeira da Nação.
29 – Relativamente à economia do Estado de
São Paulo, não é menos relevante a pertubação
verificada nas carteiras de valores mobiliários dos
estabelecimentos de crédito, as quais não se
sentem seguras em negociar com aquêles titulos. á
vista da variabilidade excessiva de suas cotações.
As próprias carteiras de crédito ou descontos
se ressentem da escassez de numerário, para as
especulações sôbre títulos do Estado.
30 – Retiro a Vossa Excelência, Senhor
Presidente, minhas apreensões sôbre o alcance da
situação paulista em relação à politica de
saneamento financeiro e de racionalização fiscal
adotada por Vossa Excelência.
Não se poderá negar que tal desordem no
mercado de valores numa bôlsa como a do Estado
de São Paulo, constituirá séria dificuldade ao
funcionamento do futuro Banco Central, ao qual
incumbirá a manutenção das corações dos títulos
públicos da União. dos Estados e Municípios no
mercado de títulos.
Devo acrescentar, como última observação,
que o Estado de São Paulo deve de há muito,
considerável soma à União e do serviço de
pagamento de juros e amortização dessa dívida nem
mesmo cogita o atual Govêrno.
Tal é, Exmo. Sr. Presidente, o resultado de
minhas observações diretas comprovado pelos
documentos anexos, com referência à situação
financeira e econômica de São Paulo.
Embora ilegível setor puramente técnico da
administração não ignoro a preucupação constante
de Vossa Excelência ante a situação mensal e a
conseqüente necessidade de se preservar a ordem
interna.
Mas essa preservação, permita-me Vossa
Excelência afirma-lo, não se poderá realizar com
eficiência, quando em um dos maiores Estados da
Federação impera grave desordem financeira e
econômica possibilitando, de modo muito particular,
a ação dissolvente e criminosa dos agitadores, cuja
atividade se desevolve a serviço de uma potência
estrangeira que ameaça a paz universal e a
soberania das nações.
32 – A situação que acabo de descrever. por
suas conseqüências inevitáveis, ameaça ferir os
mais altos interêsses nacionais, em prejuízo da
política financeira e ecônomica pela
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qual Vossa Excelência, se tem empenhado com
intransigente patriotismo, animado pelo desejo de
restaurar, em termos de justo equilíbrio, as
condicões de vida do povo brasileiro.
Se resultasse, aquela situação de causas
gerais ditadas por fatores de ordem externa ou
interna, as de caráter puramente financeira ou
econômico, sem dúvida seria do meu dever na
esfera de competência do setor cuja gestão Vossa
Excelência, me confiou, apresentar sugestões de
ordem técnica para elidir ou atenuar consequências
de tal desordem. Sucede, porém, que essas causas
são de natureza diversa e se caracterizam,
inequivocamente
como
de
ordem
políticoadministrativa, resultando de atos atirados pelo Sr.
Governador do Estado, em flagrante contraste com
as diretrizes gerais seguidas pelo Govêrno Federal.
33 – Limitei-me, por êsse motivo, a expôr
fatos devidamente comprovados ou de notório
conhecimento público, fazendo-o, entretanto, por
forma rigorosamente objetiva, técnica e despedida
de todo e qualquer propósito político-partidário
alheio, hoje como sempre, de meu espírito, a fim de
que Vossa Excelência possa tomar as providências
que entender necessárias.
34 – Aproveito a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os meus protestos do mais
profundo respeito, – Corrêa e Castro.
O SR. PRESIDENTE: – A Mensagem e o
Relatório que acabam de ser lidos vão a imprimir,
sendo em seguida encaminhados às Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, acabo de ser informado do falecimento,
na cidade de Martins, no Estado do Rio Grande do
Norte, do antigo Senador pelo meu Estada – Dr.
Joaquim Inácio de Carvalho Filho. Homem de
grande inteligência dedicado sempre ao estudo dos
diversos problemas da nossa terra comum, alí se
destacou o Doutor Joaquim Inácio como um dos
mais
profundos
conhecedores
de
suas
necessidades. Abraçou êle, no início de sua vida, a
carreira da magistratura e nela alcançou com
dignidade e saber todos os postos. Subiu de juiz
distrital a juiz de direito e galgou a final, o pôsto de
Desembargador do Tribunal de Justiça, cargo
em que se aposentou. Sereno, estudioso, supe-

rior, inatingível às paixões impôs-se como poucos à
consideração à gratidão dos seus ,jurisdicionados.
Convocado à atividade política, confiou-lhe o
povo de. minha terra diversos cargos; foi deputado
estadual. vice-governador do Estado e chegou no
período de 1934 a 1937. a representá-lo com grande
elevação e patriotismo nêste Senado da República.
E nessa forma de vida pública, uma coisa lhe
caracterizou a atividade: o amor com que examinava
os grandes problemas de seu Estado, a paixão pelo
progresso social e pelo bem comum, a honestidade
a segurança com que escolhia as soluções. Filiado a
um partido, que nunca lhe pediu sacrifícios, soube
como poucos separar os campos em que militou.
Deve-lhe a minha terra estudos notáveis, como o até
adora inegualável sôbre os nossos paradoxais vales
úmidos na zona das sêcas. Sôbre êles pronunciou
notável discurso no Senado.
Homem do campo voltou mais tarde à sua
gleba, recolheu-se à sua amorável serra do Martins
em contacto com a suo gente simples e boa,
gozando a doçura de seu clima, cultivando a sua,
propriedade, vivendo em suma a vida dos simples
como êle era.
Aí encontrou-o a morte na madrugada de
hoje, para lhe conduzir a alma a Deus e fazer o
corpo voltar à terra que amou.
Se não teve oportunidade de fazer sentir, no
Brasil, tôda a sua capacidcde e a sua inteligência,
sobretudo a sua segurança no estudo dos casos
submetidos à sua decisão deve-se isso à pequena
duração do Senado e da Constituição de 1934.
Posso, Porém, declarar a V. Ex.ª e aos meus
colegas que, com o seu desaparecimento, perde o
meu Estado – e por não dizê-lo, o Brasil – um dos
homens públicos de rara envergadura, um cidadão
que nunca confundiu os seus próprios interêsses ou
mesmo os partidos com os da coeltividade. Foi um
político, um magistrado, um homem de atividade
particular exemplar em qualquer dessas formas de
atividade.
Por essas razões, Sr. Presidente, e porque,
ao luto do Rio Grande do Norte e à profunda
saudade dos seus amigos, entendo dever juntar-se
o sentimento do Brasil, requeiro a Vossa Excelência
consulte o Senado sôbre se consente em que, de
acôrdo com o Regimento. conste da ata dos nos-
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sos trabalhos um voto de profundo pezar pela morte
do
Desembargador
e
ex-senador
norteriograndense, Joaquim Inácio de Carvalho Filho,
comunicando-se esta. manifestação à sua família
enlutada.
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. que aprovem
o requerimento do Sr. Senador Ferreira de Souza no
sentido de, ser consignado um voto de pezar na ata
dos nossos trabalhos pelo falecimento do exsenador Joaquim Inácio de Carvalho Filho, queiram
conservar-se sentados. (pausa).
Está, aprovado.
A Mesa felá a devida comunicação à família
do extinto, de acôrdo ainda com o requerimento.
O SR. MAYNARD GOMES (*): – Sr.
Presidente, é com pezar que, igualmente, venho
trazer ao conhecimento do Senado e. noticia do
falecimento do Sr. Teodoreto Camargo do
Nascimento. Nome ilustre de minha terra, onde
exerceu cargos públicos de alto relevância, o extinto
também dedicou grande parte de sua existência ao
Estado de Minas Gerais como animador que foi das
estâncias hidro-minerais daquele Estado. Pelos
relevantes serviços prestados ao Brasil, quero
traduzir aqui o penar não só de Serg pe como de
toda o Pais.
É sem debate aprovada em discussão única,
o seguinte:
PARECER
Nº 344 – 1948
Da, Comissão de Redação de Leis Redação
final do Projeto de Lei do Sentado nº 26 de 1947.
A Comissão é de parecer que seja aprovada a
redação final dada em anexo ao Projeto de Lei do
Senado nº 26 de 1947.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 3
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relatar. – Augusto Meira.
– Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O dispôsto no art. 2º, nº IV, do decretolei nº 9.840, de 11 de setembro de 1946
compreende todo recebimento, além do permitido
em lei, pelo aluguel ou pelos encargos
__________________
(°) Não foi revisto pelo orador.

a garantias do locatário ou sublocatário, efetuado
em dinheiro ou por outro meio, inclusive nota
promissória duplicata de fatura, cheque, letra de
cambio ou qualquer outro titulo, omitido ou
endossado em favor do locador, do Sublocador ou
locatário.
Art. 2º O título considerar-se-á vinculado a
contrato de locação ou sublocação podendo a sua
nulidade ser pedida, em ação uniforme sôbre
qualquer da responsáveis pelo pagamento.
Art.3º Contra terceiro a nulidade só podará ser
declarada se aprovada a sua má fé.
Art. 4º O locador ou sublocador que receber
do locatário ou sublocatário pagamento excedente
da obrigação legal ficará sujeita à, repetição do
indébito a quem o tiver fe to ou aos seus sucessores
causa mortis.
§ 1º Também poderá ser pedida a restituição
do título, enquanto não pago, desde que a sua
nulidade seja argüível nos têrmos das disposições
anteriores.
§ 2º Pago o tÍtulo a terceiro, porque se
achasse em seu poder, poderá a importância ser
reavida do locador ou sublocador.
Art. 5º A ação para anular titulo, ou receber do
locador ou sublocador o que houver sido pago
Indevidamente, prescreverá em um ano.
Art. 6º A presente lei entrará, em vigor na data
do sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto cuja
redação final acaba de ser votada vai ser remetido à
Câmara dos Deputados.
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Maynard Gomes.
Bernardes Filho.
Georgino Avelino.
Attilio Vivacqua.
Aloyso de Carvalho.
Álvaro Adolpho.
Ferreira de Souza.
Magalhães Barata.
Alfredo Neve.
Alfredo Nasser.
Salgado Filho.
Waldemar Pedrosa.
Filinto Müller.
Ribeiro Gonçalves.
Ismar de Góes.
Ernesto Dornelles.
Clodomir Cardoso.
Durval Cruz (18) .–
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Ilegível
O SR PRESIDENTE: – Esgotado
prorrogação da hora do expediente, passa-se à

Ilegível
a

Ordem do dia
É sem debate aprovada, em discussão única,
a seguinte
PROPOSIÇÃO
Nº 164 - 1948
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º É aprovado o Convênio Cultural,
firmado pelos Governos da República dos Estados
Unidos do Brasil e da República da China, a 27 de
março de 1946.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua aplicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – A Proposição nº 164,
que acaba de ser aprovada, vai à Comissão de
Redação de Leis.
Discussão preliminar do Projeto de Lei do
Senado nº 17 de 1948, que dispõe sôbre o
preenchimento das vagas resultantes da cassação
do registro de partido político e extinção de mandato
dos respectivos representantes. (Com parecer nº
343 da Comissão de Constitucionalidade e
favorável, quanto ao mérito, à medida, e contrário às
emendas apresentadas no seio da Comissão – com
voto em separado do Senador Ferreira de Souza).
O SR. PRESIDENTE: – Relativamente a
projetos do Senado, estabelecendo o Regimento no
art. 135.
"Com parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição virá em seguida ao plenário e
sómente depois de votado êsse parecer poderá ser
ela distribuida a outras Comissões.
Parágrafo
único
–
Reconhecida
a
constitucionalidade
ou
ins-

Na conformidade do expôsto, submeto
previamente
á
discussão
o
aspecto
da
constitucionalidade do projeto.
Tem a palavra o Sr. Senador Etelvino Lins,
orador inscrito.
O SR. ETELVINO LINS: – Senhor Presidente,
ao entregar o projeto em debate à consideração do
Senado, ilegível em suas linhas gerais.
Sr Presidente, Srs. Senadores: Agora que
entra êle na primeira discussão, cumpre-me
desenvolver a justificação então apresentada.
Declarados
extintos
os
mandatos
dos
representantes
comunistas
nas
Câmaras
Legislativas do País, por fôça da lei nº 211, de 7 de
janeiro de 1948, começou de logo a discussão, na
imprensa e nos meios jurídicos e parlamentares
sôbre o modo do preenchimento das vagas abertas.
Duas
correntes
se
formaram
então.
Entendiam uns, invocando o parágrafo único do art.
52 da Constituição Federal que a hipóteses era
evidentemente de novas eleições; entendiam outros
que as vagas deveriam ser preenchidas pelos
suplentes dos demais partidos, mediante revisão ou
manutenção do quociente eleitoral nos pleitos
respectivos.
Cabia
à
Justiça
eleitoral,
Senhores
Senadores, dirimir a controversia, à vista da
comunicação que lhe fizeram as Mesas das
câmaras legislativas sôbre a execução da lei nº 211,
isto é, que haviam sido declarados extintos os
mandatos do Senador, dos Deputados e dos
Vereadores eleitos pelo Partido Comunista. Tal
comunicação. Sr. Presidente como bem salientou o
Procurador Geral da República, no seu parecer, não
tinha por objetivo apenas obter que o Tribunal
providenciasse sôbre as eleições e lhes fixasse
data, mês, antes que se pronunciasse sôbre a
maneira pela qual deveriam as questionadas vagas
ser preenchidas.
Fôsse a hipótese clara e evidentemente de
novas
eleições,
como
se
afir-

– 207 –
mava, assim o determina a Justiça Eleitoral.
Que vimos, porém? Adotou o Tribunal
Superior Eleitoral o ponto de vista defendido pelo
Procurador Geral da República ele que,
"tratando-se de caso ele extinção de mandato,
não expressamente previsto na Constituição,
tanto que foi necessária uma lei para regular a
malária, a ação do Poder Legislativo, que só em
parte se exerceu, dispondo sôbre a extinção dos
mandatos e a conseqüente abertura das vagas,
deveria completar-se, regulando também o modo
de preenchimento destas".
Bem explícito, aliás, Sr. Presidente foi o
voto do eminente Ministro Ribeiro da Costa,
relator da matéria submetida à apreciação da
Justiça Eleitoral.
Disse S. Ex.ª:
"Quem, como eu, neste Tribunal, se
pronunciou contra o cancelamento do registro do
P. C. B., por uma que:A:ao de convicção, teria de
insurgir-se também dentro da mesma linha de
princípios, contra a cassação de mandatos dos
representantes do povo, eleitos, legitimamente,
sob a legenda dessa agremiação política; e, agora,
ainda uma vez, Senhor Presidente, convocado a
pronunciar-se sôbre as conseqüências dessa
cassação, conquanto adstrito a acatar, como devo
a decisão tomada por este Tribunal, tive a atenção
voltada, desde. o inicio, ao esboçar-se a
possibilidade de pedir-se a exposição do meu ponto
de vista a respeito, para o dispôsto no art. 52,
parágrafo único da Constituição Federal. Assim
como
sustentei,
nêste
Tribunal,
a
inconstitucionalidade da lei nº 211, porque a
mesma criava um caso de perda ele mandato não
previsto na Constituição data venia dos
eminentes colegas, continuo a crer que a nossa
competência está reservada a expedir determinações
aos tribunais regionais no sentido de proceder a
eleições
dentro,
exclusivamente,
do
texto
constitucional. Ora, o art. 52, parágrafo único da Carta
política de 46, a meu ver, não contempla a hipótese
de novas eleições no caso agora figurado; prescreve
a norma comum, a determinação aplicável
aos casos ocorrentes de vagas que se verificarem

no período de legislatura de acordo com os fatos que
as provocassem ordinàriamente. Parece-me que o
legislador constituinte não podia prever a hipótese de
uma lei ordinária criar um caso novo de perda de
mandato, para, até então, permitir a aplicação do
dispôsto no parágrafo único do art. 52. A meu ver, o
legislador ordinário que tomou sôbre os ombros a
responsabilidade dos atos decorrentes da lei nº 221,
teria, como conseqüência dêsse ato, ele regular, de
uma vez a matéria, ordenando, então, que as vagas
fossem preenchidas mediante novas eleições, ou de
acôrdo com o critério que melhor lhe parecesse".
Tenho para mim, Sr. Presidente, que a dacisão
do Tribunal Superior Eleitoral redunda em expressiva
e inteligente critica à lei nº 211.
Tenho votado contra a cassação dos
mandatos, sinto-me à vontade para aceitar e
acompanhar o raciocínio dos eminentes juízes que
proferiram aquela decisão.
O art. 52, parágrafo único, só se refere, é obvio,
aos casos de perda de mandato expressamente
previstos na Constituição (arts. 48, 51 e 52). E o seu
objetivo principal é garantir ao partido, cuja lista de
suplentes se tenha esgotado, a possibilidade de
recompor, de completar a representação proporcional
que haja conquistado nas urnas.
Ocorrendo vaga e não havendo suplente eleito
pelo partido a que pertencia o lugar vago impõe se a
realização de novas eleições. É essa uma decorrência
necessária do sistema de representação proporcional.
Bem diversa. Srs. Senadores, se me afigura a
hipótese do projeto. Não há aqui, representação
proporcional de determinado partido a ser assegurada, a
ser garantida. Não se acha desfalcada, para melhor dizer,
a representação de um partido; desapareceu, sim, tôda
ela, não só os deputados em exercício mas os suplentes
também, em virtude da lei de extinção dos mandatos.
Cabe fazer, nesta altura, distinção
que reputo fundamental. Enquanto o parágrafo
único do art. 52, prevê os casos de vaga
na representação de partidos existentes,
na representação de partidos com existência
legal, as vagas, na hipótese do projeto, ocor-
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rem precisamente porque um partido deixou de
existir, porque um partido .foi pôsto fora da lei.
Pergunto agora: que significa a extinção dos
mandatos, senão que cessaram os efeitos dos votos
dados ao partido atingido pela proibição
constitucional?
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: –
Constitucional, não; da lei.
O SR. ETELVINO LINS: – O caminho pois,
para o preenchimento das vagas, consiste em definir
a condição jurídica dos mencionados votos e
aproveitar o pie:to realizado.
O SR. SALGADO FILHO: – Mesmo com
referência ao Senador?
O SR. ETELVINO LINS: – Exatamente.
O SR. SALGADO FILHO: – Onde não há
proporcionalidade?
O SR. ETELVINO LINS: – Não importa. Peço
a V. Ex.a, a gentileza de guardar o desenvolvimento
do meu discurso e terá a resposta integral ao seu
aparte.
O SR. SALGADO FILHO: – Desejava,
justamente, elucidar-me a respeito.
O SR. ETELVINO LINS: – Se cessaram os
efeitos dos votos, Senhor Presidente, o caminho
a seguir, como dizia, é o cabível quando a
justiça eleitoral em recurso de diplomação,
invalida o registro de determinado candidato par
inelegibilidade ou outro vício qualquer. Nessa
hipótese, como sabemos e como salientei na
justificação do projeto, não haverá novo pleito.
Tratando-se de eleição pelo princípio majoritário,
será diplomado o candidato que se seguir em
votação ao que teve seu registro invalidado;
tratando-se de eleição segundo o sistema de
representação proporcional, far-se-á a expedição
definitiva dos diplomas dentro das alterações ditadas
pela Justiça Eleitoral no seu julgado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª,permite
um aparte?
O SR. ETELVINO LINS: – Com todo o prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª
estabelece dois critérios: um para o caso do voto
proporcional e outro para o caso do voto majoritário.
O critério, é pois, diferente. Êste é o argumento de
V. Ex.ª
SR. ETELVINO LINS: – O projeto
adota
o
mesmo
critério
quer
se

trate de vaga que deva ser preenchida pelo sistema
de representação proporcional, quer pelo princípio
majoritário, isto é, não haverá eleições nos dois
casos.
O S R . ARTHUR SANTOS: – O critério é
diferente, porque no caso do sistema majoritário,
V. Ex.ª, adota o candidato seguinte em votos.
O SR. ETELVINO LINS: – A razão é óbvia. Se
os votos forem considerados nulos s e r á diplomado
o candidato imediato em votação; se os votos forem
considerados em branco, será diplomado do mesmo
modo o candidato que se seguir em votação aquêle
cujo mandato foi julgado extinto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Em. relação
aos votos nulos ou em branco, V EX. manda
atribuir a diplomação ao Tribunal Superior
Eleitoral?
O SR,. ETELVINO LINS: – O projeto
estabelece que a revisão ou manutenção do
quociente eleitoral será. decidida pelo Tribunal
Superior Eleitoral, para efeito do preenchimento
das vagas de deputados e vereadores.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O
projeto tem lógica própria.
O SR. ETELVINO LINS: – Relativamente à
questão de votos nulos ou cm branco, repito, o
projeto atribui a decisão dêsse ponto à Justiça
Eleitoral, pelas razões que vou . expôr ao
Senado.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não é
a lógica comum.
O SR. ETELVINO LINS: – A lógica. é uma
só.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V.
Ex.ª disse há pouco: "E a lógica do projeto; quer
dizer que o projeto tem unia lógica própria que
não é a do nobre Senador Arthur Santos".
O SR. ETELVINO LINS: – Talvez seja.
Devemos aguardar os debates.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Já estamos no
debate.
O SR. ETELVINO LINS: – Sr. Presidente
se assim se procede, como ia dizendo se não há
novo pleito no caso da invalidação do registro de
um. candidato, porque não proceder de maneira
idêntica na hipótese da cassação do registro de
um partido político? Nada o impede!
São, sem dúvida, situações perfeita-mente afins.
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O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. ETELVINO LINS: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – No caso da
cassação do registro de um partido é expressa o
art. 96 da lei vigente, que considera êsses votos
como nulos. V. Ex.ª estabelece no seu projeto,
uma diversidade o voto, pode ser nulo ou em.
branco, fugindo à orientação já traçada na lei
eleitoral vigente que se deve aplicar ao projeto
de V. Ex.ª fato já resolvido mediante a Lei
Eleitoral.
O SR. ETELVINO LINS: – Mostrarei a V.
Ex.ª porque, no projeto, preferi não definir a
condição jurídica dos votos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em
mãos bem elaborado estudo a propósito do projeto
em debate publicado pelo "Jornal Pequeno",
vespertino que circula na capital pernambucana e
que é o órgão oficial da União Democrática Nacional
no meu Estado.
Combate-se nêsse estudo, Sr. Presidente, a
tese da realização de novas eleições, com
argumentos de ordem jurídica que merecem figurar
nos debates que ora se travam nesta Casa.
Passarei a lêr seus tópicos principais :
"Claro está que se vaga um lugar de
representação no parlamento, e se não há
suplentes votados sob a legenda do partido cuja
bancada se encontra desfalcada, cumpre oferecer
a êste partido uma oportunidade de recompôr sua
representação. Daí, as novas eleições.
Mas não é essa a hipótese em causa, com as
vagas deixadas pelos representantes eleitos sob a
legenda do. extinto partido comunista. Aqui, se não
há suplentes a convocar, não é porque êstes faltem
mais porque a votação que obtiveram não lhes dá
mais direito de preencher aquelas vagas. Que foi,
então, que deixou de valer? A eleição dos deputados
que estavam em exercício, ou tôda a votação
exercida sob a legenda do Partido Comunista? Claro
que foi tôda a votação, foram todos os votos. E essa
invalidação
total
de
tais
sufrágios
sòmente pode ser compreendida como consequente

da extinção da personalidade jurídico-políticoeleitoral do Partido Comunista. Só existe portanto um
raciocínio exato a êste respeito: os votos dados sob
a legenda dêsse partido deixaram de produzir
efeitos. Porque, em verdade, os efeitos dos votos
persistem através de tôda a duração do mandato; e,
se, por alguma causa prevista na lei e mandato se
extingue antes de terminada a sua duração normal, é
óbvio que essa extinção significa a cessação dos
efetos dos votos que de tal mandato investiram um
representante. Ora, atos que deixam de produzir
efeitos por fôrça de lei, atos sem nenhum efeito, são
atos nulos ou "nenhuns".
Faltou à lei que extinguiu os mandatos em
consequência da cassação do registro essa.
precisão conceitual. De sorte que o TSE recusou-se
a providenciar para o preenchimento das vagas
justamente, porque não lhe competia suprir aquela
conexão, nada obstante necessária, entre o
cancelamento e a extinção. O projeto do Senador
Etelvino Lins tende, até certo ponto a. reconhecer
essa
necessidade
quando
estabelece,
o
preenchimento se fará dessa ou daquela forma
consoante o que a Justiça Eleitoral decidir acêrca da
condição jurídica dos votos..."
Sr. Presidente, são razoáveis ponderações,
sem dúvida, as que acabo de lêr, no que diz respeito
ao combate a tese de novas eleições. Quanto ao
ponto de vista sustentado pelo autor do estudo, de
que os votos devem ser considerados nulos ou
insubsistentes, até aí não chegou, e não podia
chegar, a meu vêr, o projeto. Êsse aspecto – a
condição jurídica da votos isto é, se nulos ou em
branco – eleve ser decidido pelo Tribunal Superior
Eleitoral, eis que muito depende, na realidade, dos
fundamentos da cassação do registro. Dir-se-á que
êsses fundamentos já são conhecidos no caso do
Partido Comunista. É. bem de vêr, porém, não ser de
bôa técnica, regular em lei casos concretos,
especiais E o projeto, por isso mesmo, tem caráter
geral.
Ainda que fôsse aceitável uma lei de
emergência, prevendo especialmente o caso das
vagas ora existentes Sr. Presidente, Srs.
Senadores, deveria o Congresso abster-se de definir
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a condição jurídica dos votos dados ao Partido
Comunista. Dum lado, estaríamos a dar
estensão ou a interpretar um julgado, que deve
ser interpretado pelo próprio Tribunal que o
proferiu; doutro lado, estaríamos a decidir pela
manutenção ou revisão do quociente eleitoral, de
conformidade apenas com os nossos interesses
partidários. Seria, assim uma solução meramente
política sem o mais leve cunho jurídico, quando ela
depende sem dúvida dos fundamentos em que
se tenha baseado o Tribunal para proferir sua
decisão. Se o registro foi cancelado por fraude,
ou se foi cancelado por fato superveniente, as
consequências, não há negar, serão diferentes,
serão diversas, numa hipótese e noutra.
O projeto não devolve a matéria ao Tribunal
Eleitoral no mesmo ponto em que de lá veio. O projeto
estabece o princípio de que as vagas serão
preenchidas independentemente de novas eleições.
Quanto à condição jurídica dos votos, entrega a
decisão dêsse aspecto ao Tribunal Superior Eleitoral
pelas razões que venho de apresentar.
A solução do projeto, por outro lado, como
salientei na justificação, vai ao encontro do
pensamento do legislador constituinte, que, ao
estabelecer a suplência partidária, até mesmo para os
Senadores, teve o intuito manifesto de evitar, tanto
quanto possível a convocação do eleitorado para
eleições parciais.
Não pode haver proporcionalidade nas eleições
apenas para um ou dois lugares. Foi este
precisamente o argumento invocado na Assembléia
Constituinte, para justificação da seguinte emenda
apresentada
às
Disposições
Constitucionais
Transitórias pelos Deputados Caire de Brito e Soares
Filho:
"Os tribunais regionais, para atender ao
número de deputados em cada Estado, quer em
referência à população, quer ao mínimo,
procederão a nova determinação dos quocientes
eleitorais e partidários, tendo em vista a situação
acima referida, aproveitando para indicação dos
eleitos os atuais suplentes".
Pretendeu-se com essa emenda, como se
vê, que os lugares acrescidos na representação
de alguns Estados, em virtude de dispositivos já
incorporados
ao
texto
permanente
da

Constituição, fôssem preenchidos mediante a
revisão dos quocientes eleitorais e partidários
nas eleições de 2 de dezembro ele 1945.
Não é outra a tése do projeto.
SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Essa
emenda não foi aprovada.
SR. ETELVINO LINS: – Não logrou
aprovação por motivos de natureza política.
Convinha a alguns partidos, mas não a outros.
SR. ATTILIO VIVACQUA: – Para o
preenchimento das vagas, sem eleição, teria
sido necessário ato da própria constituinte. De
tal ordem a eleição representa a essência do
regime democrático, que mesmo naquêle caso
excepcional só a constituinte poderia resolver sôbre
o preenchimento.
SR. ETELVINO LINS: – A 2 de dezembro o
eleitorado não se havia manifestado sôbre as vagas
porque não existiam. Foram criadas pela
Constituição.
SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não podia
manifestar-se sôbre umas, porque não estavam
criadas; tão pouco sôbre outras, porque não existam.
SR. ETELVINO LINS: – O eleitorado do
Amazonas, naquela época. a 2 de dezembro,
manifestou-se sôbre o preenchimento de cinco
lugares na Câmara, que a Constituição elevou para
sete, para dar um exemplo.
SR. ARTHUR SANTOS: – O princípio é do
preenchimento das vagas sempre por eleição.
SR. ETELVINO LINS: – A emenda foi
apresentada ao Ato das Disposições Transitórias. Se
V. Ex.ª ler es debates da época encontrará sua
rejeição por argumentos de ordem política. Convinha
a alguns partidos, à U.D.N., ao Patrido Comunista;
mas não convinha a outros, inclusive ao meu, o
Partido Social Democrático, apenas por motivos de
ordem Política.
A hipótese do projeto é outra. Pelo meu
raciocínio, cessaram os feitos dos votos dados aos
comunistas. Se cessaram os efeitos, o caminho
lógico...
SR. ARTHR SANTOS: – É o das eleições.
SR. ETELVINO LINS: – ... e o do aproveitamento
do pleito realizado, para o preenchimento das
vagas
existentes,
depois
de
definida
a condição jurídica dos votos pela Justiça Eleitoral.
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Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
que desejava fazer a propósito do projeto sem
debate. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): –
Sr. Presidente, antes de entrarmos no debate da
oportunidade do projeto desejo levantar uma questão
de ordem. Pelo avulso hoje distribuído, verifica-se
que a Comissão de Constituição e Justiça, deliberou
com a presença de dez de seus membros, dos quais
cinco são pela constitucionalidade do projeto e
outros cinco pela inconstitucionalidade.
Em face do preceito do artigo 43 do
Regimento, as decisões das Comissões técnicas são
tomadas por maioria de votos. Nêste caso, há
igualdade.
Pediria a V. Exª, resolvesse esta questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Segundo se vê do
processo, a Comissão de Constituição e Justiça,
adotou o parecer do Sr. Senador Olavo Oliveira e
considerou voto em separado, o do Senador Ferreira
de Souza.
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): –
Sr. Presidente o voto do Senador Ferreira de Souza,
contrário ao projeto, foi subscrito por mais quatro
Senadores. A única dúvida, é saber se o Senador
Etelvino Lins assinou o parecer da Comissão, porque
não consta do avulso. Se Sua Excelência não apoz
sua assinatura, houve empate.
O SR. PRESIDENTE: – O parecer está
assinado, pelo Sr. Senador Etelvino Lins.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E' a minha única
dúvida, se assinou está regulado o processo. O fato
do Senador Ferreira de Souza ter oferecido voto
separado não influi porque expressa o pensamento
daquêles
Senadores
que
apoiaram
a
inconstitucionalidade do projeto.
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão adotou o
parecer do Sr. Senador Olavo Oliveira. Assinaram,
vencidos, os Srs. Senadores Attilio Vivacqua,
Ferreira de Souza, Arthur Santos, Vergniaud
Wanderley, Aloysio de Carvalho – ao todo cinco
votos. Subscreveram o parecer os Senhores
Senadores Olavo Oliveira, Augusto

Meira, Filinto Müller, Etelvino Lins, Lúcio Corrêa e
Waldemar Pedrosa – seis votos. Portanto, há
maioria.
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): – Sr.
Presidente. V. Exª, há de convir que o avulso está
errado. Dêle não consta o nome do Senador Etelvino
Lins, assim, tinha tôda a procedência a questão de
ordem levantada pelo Senador João Villasbôas.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – A dúvida é
apenas sôbre se o Senador Etelvino Lins assinou ou
não o parecer.
O SR. PRESIDENTE: – Minha exposição foi
perfeita. Creio que o Sr. Senador João Villasbôas
está de acôrdo comigo. (Pausa).
Continua a discussão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr.
Presidente, com a devida vênia dos nobres
Senadores da maioria que consideram constitucional
o projeto, nesta discussão preliminar, discordo do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Penso que diante da expressão clara, positiva literal
da Constituição Federal, não se pode determinar
outra forma para preenchimento das vagas abertas
no Parlamento Nacional, quando não haja suplentes,
senão pelo processo da eleição direta.
Leio no projeto o seguinte:
"Cassado o registro do Partido Poltico, com
fundamento no parágrafo 13 do artigo 141 da
Constituição os mandatos nos diversos corpos
legislativos da União dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, as vagas
daí resultantes serão preenchidas nos têrmos da
presente lei".
Estabelece então, no parágrafo 1º:
"No caso da representação proporcional, farse-á o preenchimento mediante alteração ou
manutenção do cociente eleitoral, nos pleitos
respectivos".
E, no parágrafo 2º:
"Quando se tratar de eleição segundo o
princípio majoritário, preencherá a vaga o candidato
que se seguir em votação àquêle cujo mandato
tenha sido declarado extinto".
Acrescenta o artigo 2º:
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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"Compete ao Tribunal Superior Eleitoral
determinar a alteração ou manutenção do cociente
eleitoral, tendo em vista os fundamentos da
cassação do registro e a legislação em vigor".
Ora, Sr. Presidente, o art. 52 da Constituição é
positivo:
"No caso do artigo antecedente (isto é, no
caso de Senador ou Deputado deixar o exercício da
sua função para exercer o cargo de Ministro
Interventor Federal, Secretário de Estado) e no caso
de licença (art. 49 da Constituição), conforme
estabelecer o regimento interno, ou de vaga de
deputado ou senador, será convocado o respectivo
suplente".
A Constituição prevê os dois casos da
ausência do Deputado ou Senador, por efeito de
licença para exercer representação no estrangeiro
(artigo 49) – e o do art. 50, quando o legislador vai
desempenhar função de natureza executiva, seja
como Ministro de Estado, Interventor Federal ou
Secretário de Estado. São os casos de licença.
Mais ainda. No caso de vaga a expressão é
genérica, ampla; não admite restrições. Tôda vez
que se apresentar urna vaga seja por efeito da
morte, da renúncia ou da perda ou cassação do
mandato, há que se dar imediatamente a
convocação do suplente, para preenchê-la.
Entretanto, reza o parágrafo único do artigo:
"Não havendo suplente para preencher a
vaga, o presidente da câmara interessada
comunicará o fato ao Tribunal Superior Eleitoral, para
providenciar a eleição, salvo se faltarem menos de
nove meses para o têrmo do período. O deputado ou
senador eleito para a vaga exercerá o mandato pelo
têrmo restante".
E' a hipótese que temos diante de nós.
Cassados os mandatos dos deputados e
senadores
eleitos
pelo
Partido
Comunista,
conseqüentemente cassados foram os mandatos dos
respectivos suplentes.
Não poderá ocorrer portanto, o cumprimento
do texto do art. 52 da Constituição, isto é, o
preenchimento da vaga de senador ou deputado pela
convocação do suplente, porque êste deixou de
existir, por ter tam-

bém perdido o mandato. Conseqüentemente, aplicase o parágrafo único do dispositivo constitucional, a
saber, a eleição.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O argumento é
irrespondível.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Fora da
eleição, SR. Presidente, por qualquer outra forma
que adotemos para o preenchimento das vagas,
estaremos violando flagrantemente a Carta Magna.
O SR. FERREIRA DE SOUZA E JOAQUIM
PIRES: – Muito bem!
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – E como se
explica que os suplentes de partidos recolham a
herança eleitoral de outras agremiações políticas,
como é o caso?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O projeto, além
de ferir diretamente o preceito do parágrafo único do
artigo 52 da Constituição Federal, ainda acarreta o
absurdo lembrado pelo nobre Senador Attilio
Vivacqua, absurdo que está consignado no brilhante
voto do eminente Ministro Ribeiro da Costa, tantas
vezes elogiado nêste recinto, por sua integridade e
por seu elevado saber. S. Exª, numa crítica candente
à possibilidade do preenchimento das vagas
deixadas na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal por outra forma que não seja a da eleição,
diz referindo-se a esta:
"Ao menos seria êste um ato de respeito à
vontade do povo. De certo modo, não se obrigaria o
povo a ver aquelas cadeiras preenchidas por
elementos que não tivessem sido por êle escolhidos
como anteriormente o tinham sido. Há até certa
coerência no solucionar a questão sob êsse ângulo."
Cito propositadamente esta passagem do voto
do eminente Ministro Ribeiro da Costa, por ter sido
invocado o seu modo de pensar pelo nobre autor do
projeto, quando o sustentou, antes de mim nesta
tribuna.
O SR. OLAVO DE OLIVEIRA: – V. Exª
permite um aparte? (Assentimento do orador). E em
outra
passagem
do
voto
do
eminente
Desembargador.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o
aparte de V. Exª. Mas, Sr. Presidente, não foi
sòmente o Ministro Ribeiro da Costa que na
oportunidade de se decidir a espécie teve ensejo de
se manifestar contra o pre-
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enchimento dessas vagas por outro meio que não
fôsse o da eleição. Mais três membros do Tribunal
Superior Eleitoral nos seus votos assinalaram a
ilegalidade
ou
a
inconstitucionalidade
do
preenchimento dessas vagas por outro modo que
não o da eleição.
Vou lêr o voto do eminente Professor Sá Filho,
na sua parte final:
"Assim quero, terminando, afirmar o meu
apôio ao voto do eminente Ministro Relator e em
parte ao parecer brilhante do nobre Procurador
Geral. Sou obrigado, desde logo, a fazer uma
ressalva, com a devia vênia, a êste parecer que,
após afirmar com tôda a sabedoria a incompetência
dêste Tribunal Superior Eleitoral admite a
possibilidade que, data vênia rejeito, de serem
distribuídas as vagas existentes pelos demais
partios. E' nêste sentido que peço licença para
adicionar à minha opinião apenas urna ressalva ao
aplauso que me merece o brilhante parecer do
eminente Procurador Geral.
Concluo, assim no sentido de que cabe ao
Parlamento, também por uma lei específica,
completar a sua obra, assumindo a responsabilidade
das consequências dessa, para o bem ou para o mal
da democracia brasileira".
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Exª permite um
aparte? (Assentimento do orador). V. Exª deve ter
notado que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral
foi pela sua incompetência para dirimir a questão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perfeitamente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Quer dizer que os
membros do Tribunal chegaram à conclusão de que
competia ao Poder Legislativo suprir com a lei o que
êles julgavam não poder suprir com a sua decisão.
Entendeu aquêle Tribunal que o Congresso deveria
ou estabelecer a eleição para o preenchimento
dessas vagas ou fixar outra forma que julgasse legal
para êsse fim.
V. Exª deve meditar no seguinte: se o Tribunal
entendesse que a providência só podia ser a eleição,
em face da Lei Magna, então o teria decidido. A
prova de que a lei era omissa e que necessitava de
outra lei é a declaração de incompetência do próprio
Tribunal.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Por mais
incoerente que pareçam os votos dos ilustrados
juízes do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao
mesmo tempo que firmaram a sua incompetência
para resolver a consulta que lhes fôra feita, êsses
magistrados assinalaram, clara e precisamente, nos
seus votos, que somente por meio da eleição
poderiam ser preenchidas as vagas.
O SR ARTHUR SANTOS: – Aliás, o que o
Tribunal decidiu foi isto: como foi o Congresso que
cassou os mandatos a êle cabia resolver sôbre a
situação das vagas; e insinuou mais que, como o
Congersso praticou essa ilegalidade, essa
inconstitucionalidade, êle deveria ficar com a
responsabilidade de ir até às últimas consequências.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Exª dá licença
para outro aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer.
O SR. IVO D'AQUINO: – Se o Tribunal
julgasse de ante-mão que essa lei seria
inconstitucional, só poderia chegar à consequência
de aplicar dispositivo já existente na Constituição.
Por que não o aplicou?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pelos motivos a
que me referi.
O SR. IVO D'AQUINO: – Porque entendeu
que não era aplicável.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O que o
Tribunal fez foi repelir a atribuição que se lhe queria
dar de completar uma lei que êsse Tribunal declarara
antecipadamente ilegal.
O SR. IVO D'AQUINO: – Pelo argumento de
V. Exª, não se poderia decidir coisa alguma. Se o
Tribunal não tinha competência para decidir; por ser
incompetente, e o Congresso também não tem
competência, então não se podem preencher as
vagas de modo algum.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Tribunal
mandou que as vagas fossem preenchidas pelo
processo de eleição.
O Tribunal, porém, não quis arcar com essa
responsabilidade porque o ato emanou do Poder
Legislativo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Tribunal
considerou ilegal a lei nº 211.
O SR. IVO D'AQUINO: – Perdão, V. Exª está
equivocado. Muito ao contrário. Tanto a jugou
constitucional que fez até a comunicação ao
Congresso.
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Tribunal
cumpriu a lei na parte de sua competência.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Tribunal não
podia julgar inconstitucional a lei. Não tinha
competência para isso.
O SR. lVO D'AQUINO: – O argumento de V.
Ex.ª destroi a argumentação do nobre orador.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Tribunal
acentuou o caráter inconstitucional dessa lei tôdas as
vezes que se pronunciou sôbre ela. Os Ministros, no
seu julgamento, acentuaram o caráter de
inconstitucionalidade da cassação dos mandatos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) – No
meu voto só encontrei uma explicação mais lógica
para o fato do Tribunal solicitar uma lei. É que o
Tribunal, estando em face de vagas sôbre as quais
não se tinha manifestado o eleitor, quer que o
princípio da proporcionalidade, que o legislador diga
como se vai executar não está previsto em lei alguma.
Só podia haver essa razão, que, do contrário o juiz
deixaria de julgar por omissão.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aliás, êsse o
meu voto na Comissão.
O SR. ETELVINO LINS: – O argumento do
Senador Ferreira de Souza não figura em um só dos
votos do Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – É o único
argumento que pode justificar a decisão.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não precisava
figurar. O Tribunal achou que o Congresso devia
prover sôbre o caso, tendo em vista, precisamente, a
razão a que aludiu o Senador Ferreira de Souza e
que, aliás, invoquei no meu voto, na Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A decisão do
Tribunal Superior Eleitoral está concretizada no voto
do eminente relator, desembargador Ribeiro da Costa
que foi acompanhado, em sua essência, por todos os
demais membros daquela Egrégia Côrte.
Diz S. Ex.ª:
"Quem, como eu, nêste Tribunal, se pornunciou
contra o cancelamento do registro do P.C.B., por uma
questão de convicção, teria de insurgir-se também

dentro da mesma linha de princípios, contra a
cassação de mandatos dos representantes do Povo
eleitos, legitimamente, sob a legenda dessa
agremiação política; e, agora, ainda uma vez, Sr.
Presidente, convocado a pronunciar-se sôbre as
consequências dessa cassação, conquanto adstrito a
acatar, como devo, a decisão tomada por éste
Tribunal tive a atenção voltada, desde o início ao
esboçar-se a possibilidade de pedir-se a exposição
do meu ponto de vista a respeito para o dispôsto no
art. 52 parágrafo único, da Constituição Federal.
Assim como sustentei, nêste Trbiunal, a
inconstitucionalidade da lei nº 211, porque a mesma
criava um caso de perda de mandato não previsto na
Constituição, data vênia, discordando dos eminentes
colegas, continuo a crer que a nossa comdeterminações aos tribunais repetência está
reservada a expedir gionais no sentido de proceder a
eleições
dentro,
exclusivamente,
do
texto
constitucional".
O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª pode ler o
trecho seguinte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O nobre colega
já o leu antes de mim.
O SR. ETELVINO LINS: – Havia lido também
o tópico que V. Ex.ª acaba de lêr:
O
SR.
ATTILIO
VIVACQUA:
–
O
Desembargador Rocha Lagôa conquanto considere
que, em relação aos Deputados, o preenchimento
poderia ser feito pelos respectivos suplentes, com
referência ao Senador, opinou no sentido de que o
preenchimento só poderia ser realizado mediante
eleição. Esta opinião acha-se expressa no voto
proferido pelo eminente Ministro.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, referindo-se ao voto do eminente
Ministro Rocha Lagôa, que, por êste motivo, deixo de
ler na parte referente ao caso.
Vou aludir, no entanto, ao voto do ilustrado
Ministro Machado Guimarães, assim concebido:
"A
solução,
para
mim,
estaria
no
parágrafo único do referido artigo 52 da
Constituição.
E
para
justificar
êste
meu
entendimento, basta lembrar que a lei 211 tam-
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bém regula outras hipóteses não expressamente
previstas na Constituição, tais como morte,
renúncia, perda dos direitos políticos e no entanto
ninguém dirá que é essencial uma lei ordinária para
providenciar o preenchimento das vagas abertas
por fôrça dêsses acontecimentos".
O jovem e notável Ministro Cunha Mello
referindo-se ao parecer do ilustre Procurador Geral,
diz:
"Dêle, porém, discordo. Persuadido estou, de
que a Super-lei na situação em exame, manda
palmilhar outro caminho.
Ocorrendo vaga no Parlamento, não havendo
suplente para enchê-la, e faltando mais de nove
meses para o término da legislatura, do período
será o fato referido ao Tribunal Superior Eleitoral,
para que êste providencie a eleição".
É o pronunciamento unânime do Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de orientar o
Poder Legislativo para elaboração de lei obediente
aos preceitos do art. 52 e seu parágrafo único da
Constituição Federal. Essa orientação, porém,
Senhor Presidente, contrária os dispositivos do
projeto, considerado constitucional pela maioria da
honrada e douta Comissão de Constituição e
Justiça.
Mas, Sr. Presidente, ainda há no projeto
pontos de acentuada inconstitucionalidade.
Ao referir-se ao preenchimento das vagas da
eleição êle afirma que os votos dados aos
representantes comunistas, que tiveram os
mandatos cassados, devam ser considerados
nulos, ou em branco; faz retornar a espécie a uma
nova apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, ao
mesmo órgão que já se manifestou sôbre o assunto
e que naturalmente, por outra forma de decidir,
evitará novamente na apreciação da matéria.
Mas, seja considerando votos em branco,
seja considerando votos nulos, Sr. Presidente esta
lei vai ser aplicada com efeito retroativo, infringindo
soberanamente matéria julgada.
As eleições pasadas – a de 2 de
dezembro de 1945 ou a de 19 de janeiro de 1946 –
foram
julgadas
definitivamente
pelos
tribunais eleitorais; os votos foram contados como
legítimos e verdadeiros; os diplomas fo-

ram expedidos aos candidatos eleitos; os recursos
interpostos dessa diplomação foram julgados pelos
tribunais eleitorais, e o direito líquido e certo dos
representantes do povo ficou assegurado diante
dêsses diplomas legítimos.
Se aceitarmos o que é estabelecido pelo
projeto em discussão, teremos de alterar, como diz
mesmo seu art. 3º, tôda a pauração feita,
estabelecendo-se, assim, nova diplomação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pelo critério do
projeto, pode-se ir até à cassação de mandatos já
conferidos a representantes com assento nesta Casa, na
Câmara dos Deputados e nas Assembléias Estaduais.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Até mesmo
isso, como lembra oportunamente o nobre colega
Senador Arthur Santos.
O SR. ETELVINO LINS: – Será possíbilidade
remota.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não tão remota,
assim, porque poderemos a ela chegar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não será
remota a possibilidade, porque iremos fazer a revisão
mediante novo cociente eleitoral, atribuindo lugares a
representantes de partidos que não conseguiram
votos nas eleições de dezembro de 1945 e de janeiro
de 1946, e que em consequência da redução dêsses
votos, se os considerarmos nulos, poderão atingir o
cociente eleitoral e vir a ter representantes eleitos,
afastando outros, pertencentes aos demais partidos,
seja quanto aos deputados federais, estaduais ou nas
Câmaras de Vereadores, seja principalmente, quanto
aos suplentes.
Ora, Sr. Presidente, o art. 96 da Lei Eleitoral diz
que os votos atribuídos a partidos ou a candidatos
não registrados, serão considerados nulos.
É princípio sôbre o qual se calçou a apuração
das eleições realizadas e soberanamente julgadas.
De acôrdo com o projeto, se considerarmos em
branco êsses votos, em vez de nulos,
infringiremos o preceito, que será atingido
retroativamente pela fôrça desta lei, quando os
votos, de acôrdo com a lei vigente ao tempo da
eleição, da apuração e da diplomação, seriam
considerados nulos. Surge, entretanto, uma lei
posterior, determinando, que os referidos votos
sejam considerados em branco, com a finalidade de
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atribuir as sobras aos partidos majoritário.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O argumento de
V. Ex.ª é tão procedente que ocorreu ao nobre
Senador Lúcio Corrêa a apresentação de emenda
com a seguinte redação:
"Se fôr fixado novo cociente, será ressalvada a
situação
dos
representantes
definitivamente
diplomados e já no exercício do mandato".
Portanto, em abono das considerações de V.
Ex.ª a dúvida é tão procedente e o perigo é tão
grande, que o próprio Senador Lúcio Corrêa
apresentou esta emenda, que teve acolhida na
Comissão, para ressalvar possível violência, ou
arbitrariedade, ou ilegalidade decorrente de artigo do
projeto.
O SR. ETELVINO LINS: – O nobre orador me
permite um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. ETELVINO LINS: – Desde que há a
possibilidade de que falei, a emenda se me afigura
procedente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O aparte de V.
Ex.ª vem ao abono de minha argumentação. A Lei
Eleitoral no art. 101, estabeleceu que o diplomado
exercerá seu mandato até que o recurso de
diplomação seja definitivamente julgado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª perCom todo o prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muita
satisfação.
O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª precisa
levar em conta no seu raciocínio o cancelamento do
registro do partido e a lei de extinção dos mandatos;
deve estabelecer a conexão necessária entre o
cancelamento do registro e a extinção dos mandatos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Por isso
mesmo, só há uma saída não inconstitucional: a
eleição. É a única a meu vêr.
O SR. ETELVINO LINS: – O art. 96 da Lei
Eleitoral, referida por V. Ex.ª há poucos instantes, diz
que são nulos os votos dados a candidatos não
registrados ou a cidadãos inelegíveis.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ou partidos
não registrados.
O SR. ETELVINO LINS: – Se o
Tribunal
Superior
Eleitoral,
interpretando

seu julgado, disser que o registro do Partido
Comunista foi cancelado, porque fraudulento, os
votos não tem de ser considerados nulos? Tudo que
ocorreu depois é nulo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os votos
seriam considerados nulos fora do período da
apuração. Terminada a apuração, diplomados os
candidatos, julgados os recursos de diplomação, a
decisão é imperativa, porque é coisa julgada. Não há
mais alteração.
O SR. ETELVINO LINS: – A coisa julgada foi
posta à margem com o cancelamento do partido. O
êrro de raciocínio de V. Ex.ª está aí.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não há êrro de
raciocínio.
O SR. ETELVINO LINS: – O mandato foi
extinto em consequência do cancelamento do
registro do partido. V. Ex.ª tem de estabelecer a
necessária conexão entre o cancelamento e
extinção, para definir a condição jurídica dos votos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não a posso
estabelecer porque a lei nunca o fêz, e a
Constituição dá a forma precisa para solucionar o
caso. Ora, se há, como V. Ex.ª diz o cancelamento
de um mandato, seja porque se descobriu que êsse
representante da Nação é estrangeiro e, por isso,
não poderia ser eleito Senador ou Deputado, depois
de terminadas as apurações, depois de diplomados
os candidatos e julgados bons êsses diplomas,
depois de decisão do Tribunal firmando a validade
dos diplomas, determinando o número de votos do
candidato, não é mais possível reabrir-se a apuração
eleitoral, para se modificar o resultado da eleição ou
da apuração.
O que se dá é a abertura da vaga. Se houver
suplente êste virá substituí-lo no Parlamento; se não
houver a eleição se imporá como preceito imperativo
do parágrafo único do art. 52 da Constituição.
O SR. SALGADO FILHO: – Tanto mais
quanto o cancelamento do mandato não foi
decorrência dos votos, mas exclusivamente do
registro do partido. Todos reconheceram que os
votos bem dados pelos eleitores e legalmente
apurados. Não é possível êsse voto ser
considerado como inexistente ou nulo, uma vez que
ele existe. O que se deu foi o cancelamento do
partido
trazendo
como
consequência
o
cancelamento do mandato, medida a meu
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ver inconstitucional. Nada no entanto, se disse contra
os votos dados.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª. Devo acrescentar, porém, que
aquêles que votaram a lei nº 211 considerando-a
como derivante direta do parágrafo 13, do art. 141,
da Constituição, não podem vir, nêste momento
alegar que essa cassação de mandatos não estava
prevista na Constituição e por isso não se enquadra
no art. 52.
O argumento se originou da nova forma de
abrir a vaga, a qual não se deu em consequência de
qualquer texto constitucional.
Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde
que se alegou, para firmar a constitucionalidade da
lei 211, que a mesma derivava, era consequência
direta do parágrafo 13, do artigo 141, da
Constituição,
então
essas
vagas
provêm
diretamente, do referido artigo e seu parágrafo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Perfeitamente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É vaga que
está prevista na Constituição por fôrça do art. 52 e
seu parágrafo.
Argumentando-se diretamente, que as vagas
não nasceram da Constituição, mas da lei nº 211, é
ficar com aquêles que, nesta Casa, combateram a
Constitucionalidade da lei.
Sr. Presidente, a espécie me parece clara,
positiva. Não quero entrar na apreciação da
conveniência ou inconveniência de ordem política ou
partidária que possa determinar uma conduta na
votação a favor ou contra esta lei. Quero estudá-la
nêste momento, Sr. Presidente, em face
exclusivamente do texto constitucional invocado,
qual seja o artigo 52, parágrafo único, que
estabelece a forma do preenchimento de vagas,
compreendendo nesta expressão "vaga" tôdas
aquelas que surgirem no Parlamento, sejam quais
forem, suas determinantes seja em consequência de
morte, de renúncia, seja por fôrça de perda ou
cassação do mandato.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É justamente o
que determina a lei número 211 quando diz:
"Extingue-se o mandato dos membros
dos corpos legislativos da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos

Municípios, eleitos ou não sob legenda partidárias:
a) pelo decurso de seu prazo;
b) pela morte;
c) pela renúncia expressa;
d) pela sua perda nos casos dos parágrafos 1º
e 2º do art. 48, da Constituição Federal;
e) pela cassação do registro do respectivo
partido, quando incidir no parágrafo 13 do art. 141,
da Constituição Federal;
f) pela perda dos direitos políticos.
São os casos expostos na lei nº 211, que
prevê os casos de vaga porventura abertas no
Parlamento por qualquer dos motivos que venho de
invocar.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Êsse ponto de
vista foi sustentado pelo Senador Augusto Meira na
ocasião do debate do projeto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Seja pelos
motivos catalogados na lei número 211. Essa vaga
devera ser preenchida com a convocação dos
suplentes, diz o art. 52. Mas, como na espécie não
existam suplentes temos forçosamente, seja qual
fôr o interêsse partidário que nos guie de nos
prender ao preceito claro e positivo do parágrafo
único do art. 52 da Constituição, determinando se
preencham essas vagas por meio de eleição. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, na Comissão de Constituição e Justiça,
formulei voto em separado e tive a honra de vê-lo
acompanhado por quatro das mais eminentes
figuras de juristas desta Casa. Sustentei ali ser o
projeto ora em discussão inconstitucional,
inconveniente e anti-democrático. No particular da
inconstitucionalidade, fi-lo por motivos de ordem
técnica e tendo em vista a própria letra do artigo 52,
parágrafo
único
da
Constituição,
tão
excelentemente comentada no discurso que acabou
de proferir o meu nobre companheiro de bancada,
Senador João Villasbôas.
Procurei, de inicio situar o problema no campo
da teoria geral do direito. E encarei imediatamente
essa questão, em que ramo, em que campo da
ciência jurídica em que setor da legislação deve ser
procurada a solução do caso? Não encontrei outra
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resposta diversa da seguinte: sempre que se tratar da
composição de qualquer órgão de poder da formação
das casas do parlamento ou das suas atribuições, a
matéria é, rigorosa e puramente, de direito
constitucional. Nenhum outro ramo está interessado
no problema. A organização do País, a definição dos
seus poderes, a forma de investidura dos seus
membros e a fixação das atribuições dêsses órgãos
constituem matéria pacífica das leis constitucionais.
Se tivermos em mente êsse argumento onde é que
deveremos procurar a solução?
Só há, em princípio, uma lei constitucional. Só
uma determinação legislativa tem êsse caráter e se
apresenta à execução geral com a rigidez da matéria
constitucional: É a Constituição. Consequentemente,
disse eu, o assunto só poderá ser regulado na
Constituição. O problema tem de encontrar sua
solução na Constituição.
Não se trata, – como aprouve sustentar o
eminente relator do parecer, – de direito eleitoral.
Não se discute processo de escolha, não se definem
inelegibilidades não se regula registro de candidatos,
não se dá a forma de manifestação da vontade
eleitoral: trata-se, sempre, de matéria constitucional.
Certo, pode a Constituição ser omissa a
respeito de determinado assunto; pode, mesmo,
conferir a lei ordinária a função de regular matéria do
seu âmbito, e é êste o objetivo das chamadas "Leis
Complementares".
Teríamos, então de verificar: estará na
Constituição a solução para a hipótese?
Ao meu ver, ela se encontra no art. 52,
parágrafo único, tão debatido nos magníficos
discursos que acabamos de ouvir.
Estabelece êsse parágrafo: sempre que
ocorrer vaga no Senado ou na Câmara dos
Deputados, será convocado a preenchê-la o
suplente. Estabelece mais: se não houver, suplente,
competirá, então à justiça eleitoral convocar o
eleitorado.
Que se conclue daí? – que só há uma
hipótese de não se convocar expressamente o
eleitorado para o provimento de cargo do Poder
Legislativo: a existência do suplente. E essa
existência do suplente já é de si – avancei no meu
voto – uma exceção ao princípio absoluto da
eletividade
dos
Deputados
e
Senadores

– exceção que, embora não rigorosamente
democrática e não inteiramente justificada pela
própria natureza do sistema, tem em seu prol, o
argumento da comodidade e, mesmo, da
conveniência.
No entanto, afirma-se que, não havendo
suplente, a eleição é necessária.
Não faz o parágrafo único do artigo 52 a
menor distinção; não permite, nos seus têrmos
claros, qualquer separação de hipóteses não permite
discrimes ou deslindes; sempre que houver uma
vaga e não existir suplente, aquela só poderá ser
preenchida mediante nova consulta ao eleitorado.
Maior clareza nem no próprio sol.
Dizem, Sr. Presidente, referir-se a regra
simplesmente aos casos de perda de mandato
incluídos no art. 48 e, mesmo, no art. 49. Há até
quem sustente que o dispositivo alcança ainda os
casos do art. 136. Estariam previstos os casos de
perda por incompatibilidade com outras funções, por
atentado a decôro do Parlamento ou como
consequência da perda dos direitos políticos.
Há então, que perguntar com o Senador
Villasbôas na sua exposição tão segura e reta sôbre
o assunto e com o meu próprio voto em separado: e
nos casos de morte ou renúncia? Se a norma do
parágrafo único do art. 52 diz respeito
exclusivamente às hipóteses de perda de mandatos
definidas dos arts. 48 e 49, como se regula a
substituição
dos
congressistas
mortos
ou
renunciantes? Eis a questão.
Responde-nos a praxe do Poder Legislativo:
Na Assembléia Constituinte, duas ou três
vagas se verificaram por morte e foram convocados
os suplentes. E há poucos dias êste Senado Federal,
verificado o desaparecimento do eminente e saudoso
Senador Roberto Simonsen, foi o seu suplente
chamado a lhe preencher a vaga. Onde se lê isso na
Constituição? Não será no parágrafo único do art.
52?
O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª me
permite pequeno aparte? (Assentimento do orador) –
No caso do saudoso Senador Roberto Simonsen,
tratava-se de um representante da nação
legalmente eleito de acôrdo com os preceitos
constitucionais. É uma das vagas a que se refere o
art. 52. Na hipótese vertente, trata-se de va-
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gas de indivíduos que entraram para a
representação nacional devido aos descuidos da
Justiça Eleitoral, que aí os deixou penetrar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O argumento
de V. Ex.ª é, no meu entender, irresponsável, desde
que se admita o seu ponto de vista inteiramente diverso
do próprio Senado. V. Ex.ª não atribui a cassação de
mandatos do Senador e Deputados comunistas,
própriamente à lei 211, mas considera que ela decorre
da natureza das coisas, sustenta que a própria
investidura jamais existiu ou resultou de fraude. Nêsse
terreno a sua opinião é lógica. No terreno, porém, em
que se colocou o próprio Parlamento, exigindo uma lei
para cassar os mandatos, ela, com o devido respeito
não tem pertinência.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Aliás êsse foi o
ponto de vista que S. Ex.ª sustentou quando se
discutiu a cassação dos mandatos. S. Ex.ª achou
que êsses representantes tinham entrado no
Parlamento por meio de fraude.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mostrava eu,
Sr. Presidente, assim que além dos casos previstos
nos artigos 48 e 49 já o próprio Parlamento houve
por bem convocar suplentes nos casos de renúncia e
de morte.
Dir-se-á porém: mas de qualquer sorte os casos
de renúncia e de morte podem ser considerados
implícitos na norma constitucional. O da cassação ou
extinção de mandatos, porém, consequente à
cassação de registro do partido é matéria ainda não
regulada. Ainda, Sr. Presidente, se o argumento
partisse
daquêles
que,
como
nós
outros,
sustentávamos a inconstitucionalidade da cassação de
mandatos de deputados e senador comunista valeria
perfeitamente, era compreensível, talvez, lógico. Mas,
num Parlamento que aprovou a lei, que a considerou
constitucional, não tem qualquer fôrça. Não tem,
Senhor Presidente, pelo seguinte: qual a razão
oferecida pelos partidários da cassação dos mandatos
em causa para sustentar a constitucionalidade da lei nº
211? Qual o fundamento da maioria do Tribunal
Superior Eleitoral para aceitar essa mesma
constitucionalidade e cumprindo a lei número 211, fazer
as comunicações por ela determinadas, à Câmara dos
Deputados e ao Senado?

O fundamento foi rigorosamente êste: que o
caso de perda de mandato pela cassação não era,
de forma alguma, inovação, não era uma criação ex
nihilo, não significava uma iniciativa arbitrário do
legislador ordinário, mas estava implícito, decorria,
necessàriamente da própria Constituição quando, no
art. 141, § 13, previa a cassação do registro de
Partido reportando-se, em outros artigos, à
representação partidária, à natureza do partido como
fundamento da própria organização política Vale
dizer: todos os que sustentaram a tese que nós
combatíamos, afirmaram e afirmam hoje, com o
apôio da maioria do Tribunal Superior Eleitoral, que a
cassação de mandatos dos representantes
comunistas estava implícita na Constituição.
Era um dos casos evidentes de perda de
mandato, determinado na Constituição.
Se se trata de um dos casos de perda de
mandato determinado na Constituição temos de ir à
própria Constituição verificar qual a solução por ela
imposta no provimento das vagas. Não se trata de
hipótese nova. O art. 52, parágrafo único, que não se
liga necessàriamente ao art. 48, que não lhe faz
referência expressa ou tácita, mas que fala, alude a
tôda e qualquer caso e vaga sem suplente quer se
trate de perda do mandato dos artigos 48, 49 ou em
virtude do art. 146 referente à perda dos direitos
políticos, quer se trate de perda de mandato pela
renúncia, quer anida por morte ou pela cassação do
registro do partido.
Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, que não volte a
discutir matéria já debatida e julgada. Parto da Lei
211. Tomo-a como ponto inicial da minha
argumentação; não volto atrás. Ela existe, os
mandatos foram cassados.
Se, porém, Sr. Presidente, por absurdo
admitíssemos tratar-se de hipótese omissa, se
quiséssemos sustentar, com absoluta falta de lógica
no meu sentir ter tido a Constituição a extinção de
mandato implícita nos seus próprios têrmos...
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Explícita.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Explícita,
como diz V. Ex.ª muito bem e melhor ainda para
minha argumentação.
Se admitssemos isso qual seria a solução?
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Estou perante uma corporação legislativa
formada, na sua maioria, de juristas; e quando
juristas não são muitos dos seus egrégios membros,
enfileiram-se entre os homens de elevado saber e de
altitude moral, homens práticos, conhecedores das
regras diversas, disciplinadoras da vida humana, e
para quem certos princípios de técnica jurídica, não
são absolutamente estranhos.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência
permite um aparte? – (Assentimento do orador) – Foi
o próprio Tribunal Superior Eleitoral quem
julgou que o art. 52 da Consttiuição e seu parágrafo
único não resolvia o caso em aprêço. Se a
argumentação de V. Ex.ª fôsse acolhida pelo
Tribunal, êste simplesmente, mandaria proceder a
nova eleição. Foi o próprio Tribunal quem não
aceitou o artigo, para resolver o caso que lhe foi
submetido.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Permita V.
Ex.ª responda o seu aparte, que tanto me honra, a
ocasião por mim prèviamente fixada para discutir a
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por evitar
quebra de raciocínio, ou por falta de ordem na forma
de expressar o pensamento.
Dizia eu, Sr. Presidente, admitir por absurdo a
hipótese de omissão. E apelava para os membros do
Senado juristas, ou não juristas. Todos nós a
conhecemos, consideramô-la regra familiar, a regra
consagrada na primitiva Introdução do Código Civil,
já prevista nas velhas Ordenações do Reino e que
ainda se encontra na atual Lei de Introdução,
verdadeiro padrão jurídico, para a qual a ninguém é
lícito omitir decisão ou deliberação alegando falha ou
omissão na Lei.
Desde os velhos tempos romanos se houver
falha ou omissão, se da letra, do sitema ou da
significação da lei não resulta, naturalmente, a
solução do caso submetido a apreciação do jurista,
então, êste tem de transformar-se, direta ou
indiretamente, em revelador ou em criador da norma,
através dos processos diversos: da analogia, da
pesquisa dos usos e costumes, da ilação dos
princípios gerais de direito da equidade, etc.
Pela Lei de Introdução ao Código Civil,
cumpre-lhe de recorrer à analogia, aos usos e
costumes ou aos princípios gerais de Direito. E
poderá ir além, até à equidade, julgando, di-

tando regra, como se legislador fôra.
O SR AUGUSTO MEIRA: – Estou de acôrdo
com V. Ex.ª.
O SR. IVO D'AQUINO: – Permita-me o nobre
orador. V. Ex.ª tem inteira razão na exposição
doutrinária. Deve ter notado, no entanto, que o
Tribunal Superior Eleitoral se julgou incompetente
para decidir a matéria, julgando que a competência
era do Poder Legislativo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Peço ao
ilustre colega um pouco de paciência em relação ao
julgamento do Tribunal Superior Eleitoral.
Não é êste, Sr. Presidente, o momento, nem
esta Assembleia é própria para discutir a natureza do
que chamamos "fontes subsidiárias do Direito", isto
é, fontes que suprem as omisões da Lei.
Conforme os meus colegas juristas sabem
perfeitamente, existe, no mundo, uma forte corrente
de profissionais para quem a analogia não constitui
forma de criação do Direito, mas de interpretação da
própria Lei. Seria, pois, interpretação por extensão,
baseada na velha regra romana "ubi eadem legis
ratio ibi legis dispositio". Isso para não falar na
interpretação por extensão.
Sr. Presidente, se estamos diante de uma
hipótese não expressamente disciplinada; se a
norma do art. 52, parágrafo único, não se ajusta, de
maneira precisa, ao caso em debate; qual a solução
a tomar? Devíamos procurar na Constituição –
porque não estamos, no particular, com o arbítrio de
legisladores e, sim, como interpretes da Carta Magna
– devíamos indagar se da Constituição, se do seu
sistema, se da sua letra, das suas normas, se da
analogia pode resultar solução própria. E então
teríamos a aplicação da hipótese do art. 52,
parágrafo único, não mais como disciplina direta mas
como disciplina de caso análogo.
Quando se diz que há caso análogo? Quando
o caso, embora não sendo o mesmo, se apresenta
com idênticos característicos, idênticos sinais
fundamentais, isto é, os mesmos sinais; os mesmos
elementos fundamentais que determinam a norma.
Pergunto, que coisa se parece mais com uma
vaga do que outra vaga Que coisa se parece mais
com a ausência de suplentes do que outra ausência
de suplentes? Será mistér levar adiante a
indagação?
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Aludem os eminentes opositores à decisão do
Tribunal Superior Eleitoral, antepondo-nos uma
espécie de exceção peremptória, uma falsa coisa
julgada.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.a permite
um aparte? (Assentimento do orador). Como se
ocorreu de uma decisão do Tribunal Superior
Eleitoral quando aquela alta Côrte se julgou
incompetente? Se se julgou incompetente, nada
decidiu sôbre o mérito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre
colega adiantou-se quase a um argumento meu.
Que fêz o Tribunal Superior Eleiral? Terá êle
decidido, expressamente, não se aplicar a norma por
êste ou aquêle motivo? Não! Entendeu que, em se
tratando de hipótese nova, de lei que deveria ser
completada, cumpre ao Parlamento resolver a
respeito. Vale dizer, o Tribunal decidiu que ao
Congresso compete interpretar a Constituição e
indicar, em lei, a solução adequada. Não declarou
que a Carta Magna condenava esta ou aquela
solução; apenas entregou o caso ao Parlamento e
não indicou o caminho a seguir, porque não podia
indicar ao Congresso a forma de elaboração, da
norma precisa reguladora da espécie.
O SR. SALGADO FILHO: – O Tribunal assim
decidiu porque as vagas decorreram de Lei emanada
do Parlamento o qual, por conseguinte, devia regular
a forma de preenchê-las.
O SR. ETELVINO LINS: – O nobre orador
permite um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o
prazer.
.. SR. ETELVINO LINS: – O Tribunal Superior
Eleitoral decidiu, expressamente, que o parágrafo
único do artigo 52 não se aplica à espécie.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Em sua
decisão o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu
no Poder Legislativo a atribuição de regular a
hipótese.
Se V. Ex.a toma o argumento de alguns votos,
que se referem à inaplicabilidade do parágrafo único
do artigo 52; outros, como o nobre Senador João
Villasbôas, encaram outros pontos julgados pelos
mesmos juízes daquêle Tribunal, no sentido de que a
única solução precisa, rigorosa, legal, constitucional,
para o caso seria a eleição.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.a, permite
um aparte?

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o
prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pediria ao nobre
colega Senador Etelvino Lins que me mostrasse
onde o Tribunal Eleitoral decidiu que o parágrafo
único do artigo 52, não se aplica ao caso.
O SR. ETELVINO LINS: – Responderei a V.
Ex.ª, imediatamente. O Tribunal Eleitoral decidiu que
o parágrafo único do artigo 52 da Constituição prevê
os casos de vagas que ocorram nas hipóteses dos
artigos números 48, 51 e 52 da mesma Carta.
O SR. ARTHUR SANTOS: – É decisão?
O SR. ETELVINO LINS: – Sim, é o
pronunciamento da maioria dos juízes do Tribunal.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não houve
decisão.
O SR. ETELVINO LINS: – Houve decisão.
Apenas, o juiz Cunha Melo achou que a hipótese era
claramente de novas eleições, invocando o parágrafo
único do artigo 52.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A parte
decisiva do acórdão é a que atribue ao Poder
Legislativo a competência para julgar a matéria.
Não entro no fundamento de cada voto
considerado isoladamente.
Seria uma forma pouco técnica de interpretar o
julgado. O julgado é a disposição, não são os
fundamentos.
Admitamos, entretanto, tivesse o Tribunal
decidido o contrário. Essa decisão, então, terá o
condão de nos prender estabelecendo ordem para o
Poder Legislativo? Não.
Em primeiro lugar, porque a decisão não tem o
que, em bom direito se diz, os aspectos de coisa julgada.
As decisões do Tribunal, em matéria
administrativa não constituem, em princípio coisa
julgada. Nem por êste lado tal decisão
impressionaria os julgamentos ou decisões do Poder
Legislativo.
Admitamos, porém, possa ela constituir coisa
julgada. E então que foi que o Tribunal disse? Teria
decidido que o Poder Legislativo não poderia
determinar a eleição? Não.
O que teria passado em julgado, seria a sua
resolução de não encarar a hipótese, de julgar-se
incompetente, sem poderes para dar interpretação à
norma, num caso determinado fora dos casos
normais embora não dos possivelmente previstos.
Mais ainda, Sr. Presidente.
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Se o Tribunal tivesse assim decidido, confesso
que ainda tomaria a decisão de discordar.
Que foi, porém, o que o impressionou?
O Tribunal enfrentou também, a hipótese em
que vagas diversas deveriam ser preenchidas. E
esbarrou,
naturalmente,
diante
do
têxto
constitucional
determinando
a
representação
proporcional dos partidos nacionais. Não julgou da
sua competência distribuir as vagas, por êste ou
aquêle método. Entregou a questão ao Poder
Legislativo.
Se o Legislativo, entretanto, dentro da sua
competência, que é maior que a do Tribunal Eleitoral,
como a do Tribunal Eleitoral é maior dentro da sua,
se o Poder Legislativo tem que decidir a hipótese, êle
é que deve interpretar a Constituição, procurando a
solução precisa.
Se os juizes entenderam de não se
pronunciar, a sua decisão é respeitável; mas não
coarctaram o Parlamento, no sentido negar
aplicação da própria Constituição.
Arguiu-se nesta Casa, quando se discutiu a
cassação de mandatos, que os membros dos
diversos órgãos do Parlamento são representantes
dos partidos. Outra corrente sustenta sermos
representantes do povo; ainda outra, a que me filio,
conforme voto expresso aqui proferido, entende que
senadores
e
deputados
não
são
nem
representantes de partidos, nem representantes do
povo, mas componentes de órgãos do poder. A
eleição, no meu sentir, é uma forma de investidura,
de indicação dos membros do órgão que não os liga
de maneira absoluta ao eleitorado, nem ao Estado
nem aos partidos com os laços de dependência
ainda que abstrata, existentes entre o mandatário e
o mandante, o representante e o representado.
Vou, porém, fazer o papel de quem argumenta
contra; vou aceitar a tese adversa, porque, dentro
da minha, não é possível outra solução que a
eleição.
Aqui se afirmou e foi a tese dominante
na votação da atual lei número 211 e dessa
tese decorre, vamos confessá-lo, a grande simpatia
com que essa lei foi cercada num forte setor
da opinião pública – aqui se arguiu que se
nós somos representantes de partidos, eleitos
por partidos, só podemos existir em cada Casa do

Parlamento com a existência contemporânea de
nossos próprios partidos. Pois bem: tomemos essa
norma. Ela me serve magnificamente, porque
sòmente ela, sòmente a existência do partido
possibilita a de suplentes. Ao partido se liga o
suplente e a convocação dêste é uma conseqüência
dessa ligação. Que resulta daí?
Constituição quer, expressamente, que todos
os representantes sejam eleitos pelo povo, mediante
uma indicação partidária.
Logo pergunta-se: que foi que o povo julgou
no momento de votar? Ao meu vêr, terá julgado,
através do julgamento do partido, as qualidades
pessoais do eleito para composição do órgão do
poder. Os sustentadores da tese contrária afirmam
que o povo terá julgado os partidos, os seus
programas, os seus planos de ação. Justifica-se, aí,
perfeitamente o instituto da suplência, porque o
suplente será, pelo menos aparentemente um
político que traz consigo êsse mesmo programa, que
se compromete a realizar o mesmo plano.
Mas, Sr. Presidente, como tirar daí uma
conseqüência em relação a um suplente – pois no
caso se quer tirar um suplente de outro partido, que
não se apresentou ao eleitorado com o mesmo
programa, que não prometeu realizar o mesmo plano?
Não será o de que se trata aqui. Desde que se quer
prover legalmente vagas de deputados e senadores
com essa nova forma, de suplência, decorrente de
uma revisão de cocientes, êsses novos suplentes,
êsses substitutos dos que foram legalmente eleitos e
tomaram assento na Assembléia Constituinte, e
votaram conosco, e contribuiram para formar
maiores, colaborando, às vezes, decisivamente, em
determinados assuntos, êsses não foram eleitos.
Do ponto de vista partidário, sòmente
suplentes que pertenceram ao mesmo partido,
sòmente os que estiveram comprometidos perante o
eleitorado a satisfazer o mesmo programa, sòmente
os que tiverem proposto realizar as mesmas idéias.
Não há, porém, êsses suplentes. Desapareceu o
partido em virtude da cassação. Qual a solução?
Criar outros suplentes? Convocar quem
não foi eleito e filiado a partidos diametralmente
opostos ao do eleito? Outro que se apresentou
ao
eleitorado
com
planos
de
ação
rigorosamente diverso? Não quero dizer que
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a solução seja absurda, mas é contrária à
argumentação dos que entendem continuarmos a
representar os partidos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
contradição é evidente, isso é, entre a tese que
serviu de base à lei número 211 e a de que resultou
o projeto Etelvino Lins. É que V. Ex.a está muito bem
demonstrando. O próprio relator do projeto teve a
sinceridade de declarar que, na falta de outra,
aceitava a solução Etelvino Lins.
O SR. OLAVO DE OLIVEIRA: – Como um mal
necessário.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Evidentemente, diz muito bem o nobre aparteante,
meu grande amigo e correligionário, Senador Aloysio
de Carvalho. A conclusão a que chegou S. Ex.a não
pode ser contestada. Essa incontestabilidade é de tal
ordem que o Senador Olavo de Oliveira, no seu
parecer, chegou a admitir a solução como um pis
aller, como um mal necessário uma espécie de dos
males o menor calcada mais na conveniência,
política ocasional que em argumentos de ordem
jurídica ou normas que devam orientar o legislador
nêste particular.
Sr. Presidente, dizia eu, mais, que a
inconstitucionalidade do projeto não decorre
exclusivamente dêsse aspecto formal, dessa sua
oposição clara à regra. Tome-se a regra direta, ou
através de métodos análogos, êle é inconstitucional
por que ainda que não existisse regra em sentido
diverso êle fere fundamentalmente, basilarmente o
regime republicano o nosso sistema poltico. No
regime político republicano não é possível admitir
membros do Parlamento não credenciados
diretamente pela vontade popular, não investidos por
eleição própria ou do partido. E a suplência é uma
investidura possível.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Consta que
há um Deputado que obteve o votos. Parece-me que
no Território do Acre. Como olharia V. Ex.a êsse
caso?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Os que
votaram pela lei no 211 que respondam a V. Ex.a. Os
que a julgaram constitucional é que devem
responder. Por isso é que VV. Ex.as cassaram o
mandato dos que tiveram votos nas eleições!

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre
Senador Aloysio de Carvalho já, respondeu a V. Ex.a
mas pela consideração que o nobre colega me
merece, direi a respeito dêsse caso: Há de fato, um
Deputado que não teve o seu nome diretamente
sufragado por um só eleitor. Mas a resposta deve ser
dada por êsse. E por que? Porque foi considerado
eleito em virtude da votação do partido que o
inscrevera como candidato.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – De maneira
que V. Ex.a não o consideraria eleito?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Poderia
considerar, mas a tese que sustento é outra. Depois de
eleito, deixada a fase de eleição, êle não é
representante do povo, nem do Estado, nem do partido,
é individualmente membro de um órgão do Poder.
Essa situação faz desaparecer a noção do
mandato, da representação ou o que quer que seja.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Exatamente por isso é que fomos contra a cassação
dos mandatos dos comunistas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ë da natureza
do regime a consulta ao povo. A lei magna disciplina
essa forma de consulta e só a dispensa expressamente.
Como pois, no caso da suplência se vai adotar uma
exceção no sistema democrático para preencher vagas
pelo critério ocasional de uma lei ordinária?
Uma lei ordinária é perigosa e profundamente
contraditória, até porque não é êsse o caso, digo-o
com o devido respeito e acatamento ao nobre
adversário, meu eminente e querido amigo senador
Etelvino Lins e o digno relator da Comissão de
Constituição e Justiça até mesmo proque, através
do jogo das perdas do mandato pelas leis ordinárias
poder-se-á fazer uma redistribuição de vagas e,
consequentemente, uma modificação na composição
no parlamento.
O SR. SALGADO FILHO: – Um conchavo na
família política.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente. Tudo isso. Sr. Presidente, é o que há
de mais anti-democrático e a nossa Constituição não
se limita a ditar as normas a que se deve obedecer.
No seu preâmbulo reza que os representantes
do
povo
se
reuniram
numa
Assembléia
Nacional Constituinte para organizar um regi-
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me democrático, um regime em que a última palavra
não nas decisões de ordem administrativa, nas
deliberações, mas na composição dos órgão, que
decidem e deliberam, em que a última palavra
coubesse sempre ao povo, ao eleitorado.
O SR. SALGADO FILHO: – Frizou mais que
era de fundo representativo.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Em que não
entram os comunistas.
O SR. SALGADO FILHO: – Isso não diz a
Constituição.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Diz sim.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.a me
permite faça minha a resposta do nobre Senador
Salgado Filho porque a Constituição vigente foi
votada também pelos representantes comunistas. A
Mesa aceitou-lhes a colaboração, quer na
elaboração constitucional, quer na feitura do texto.
Eles a assinaram.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Aí está o laço
com que êles se enforcaram.
O SR. SALGADO FILHO: – Em regra essas
armadilhas sempre as fazem para os outros, nunca
para si próprios.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O projeto,
Sr. Presidente, oferecido à consideração da Casa
pelo nobre Senador Sr. Etelvino Lins, a quem mais
uma vez presto, como costumo prestar, as
homenagens da minha maior consideração...
O SR. ETELVINO LINS: – Muito obrigado a V.
Ex.a.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...é, destarte,
um projeto que, na expressão do meu voto, tortura a
Constituição e despreza o Direito. Por êle estará
aberto um precedente perigosíssimo na vida política
nacional, em qualquer caso em que houver vagas e
não houver suplentes. Poderá a lei ordinária avocar a
forma de suprir essas vagas? O artigo 52, parágrafo
único, não se refere expressamente a nenhum caso
de vaga ou de perda. Assim, fica desligado da
hipótese do artigo 141, parágrafo 13. Tomo por ponto
de partida a lei número 211, que se diz desligada da
hipótese. Amanhã também sustentar-se-á o seu
desligamento em consequência de qualquer vaga
decorrente de morte ou renúncia, porque também
não consta do artigo anterior. E quem dirá que, logo
após, uma nova lei venha estabelecer a outra forma

de distribuição mesmo no caso do artigo 48?
Destarte, Sr. Presidente, – com grande mágua
da minha parte, divergindo de colegas tão distintos,
bem intencionados, amantes do sistema republicano
e preocupados com o êxito da democracia entre nós,
como os Senadores Etelvino Lins e Olavo Oliveira, –
afirmo ao Senado que, até agora, nenhum
argumento modificou o meu ponto de vista. Continuo,
como no início do meu voto, não obstante tôda a
consideração que possa dedicar aos eminentes
Senadores, a dizer que o projeto é inconstitucional,
inconveniente e anti-democrático. (Muito bem; muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*): – Sr.
Presidente, nesta altura dos nossos trabalhos, numa
sessão verdadeiramente cheia de serviço tão
estafante, venho à tribuna ùnicamente em função de
um dever de ofício, como relator do parecer que
aceitou o projeto Etelvino Lins na Comissão de
Constituição e Justiça. Cabe-me defendê-lo e aqui
estou para fazer o que me permitirem minhas fracas
forças.
Para não assustar ao Senado, direi, de início
que adotarei o apotegma latino: “Esto brevio et
placebis”. Sê breve e agradarás.
Começo me situando dentro do projeto. O meu
nobre e querido amigo Ministro Salgado Filho, a
quem muito quero e aprecio de longo tempo...
O SR. SALGADO FILHO: – Muito obrigado a
V. Ex.a.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – ...chegou a
esboçar a existência de um conchavo para a partilha
de vagas do espólio comunista – idéia logo aceita pelo
ilustre e fogôso orador, Senador Ferreira de Souza.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª me
perdôe. Não me quiz referir ao caso presente. Se
fôsse dada interpretação, poderia ser considerada
um conchavo na família política.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Aceito de
bom grado a explicação do nobre colega;
entretanto, declaro: se presente, se futura,
qualquer idéia de lucro ou benefício nêste
projeto, não me atinge o propósito, não me pego a
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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suspeita. Se partilha houver com o projeto Etelvino
Lins, e meu partido, no âmbito regional do meu
Estado e no âmbito nacional da Federação, será
prejudicada.
Estou aqui em nome de uma convicção
jurídica, no exercício do pensamento, do direito de
agir de conformidade com a minha faculdade e
dentro daquilo que eu ajuízo como certo, honesto,
correto, e bom para a República.
Pode ser, Sr. Presidente e ilustres colegas,
que eu esteja errado; mas afirmo, em nome da
minha dignidade, que estou errado de bôa fé.
O SR. SALGADO FILHO: – Todos
reconhecemos
êsse
sentimento
de
Vossa
Excelência, a quem muito apreciamos.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Muito grato à
bondade do nobre colega.
Com esta explicação preliminar, passo a
reputar as impugnações feitas ao projeto.
Tudo que foi aqui exprimido, com brilhantismo
de argumentação e verdadeiro apuro de saber, nada
mais é, Sr. Presidente, – deve afirmá-lo e o faço com
reverência – que luxo de inteligência e de
sabedoria...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito
obrigado, de minha parte.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – ...lantejoulas,
fogos de artifício, jôgo de frases, aparato de idéias;
que, uma vez procurada sua conexão ou
justaposição, para formação de um corpo, não têm
consequência e ruem pela base.
A argumentação é tôda unilateral e, dentro de
sua uniteralidade, é verdadeira.
Os nobres, os doutos e componentes
opositores do projeto sustentam que a Constituição
determina, no caso de vaga, a chamada do suplente
e que, sòmente quando êste existe, se procede à
eleição na hipótese concreta. Houve vagas e não
existem suplentes; logo, impõe-se a eleição.
Sr. Presidente, estaria certo o argumento se
a Constituição fosse interpretada e aplicada
isoladamente. Mas, não só a Constituição,
como tôda lei, quando da sua aplicação ao
caso concreto, se faz em conjunto, em todos os
seus textos. E se a Constituição diz no art. 52 e
seus parágrafos que, no caso de vaga em
qualquer corpo legislativo, se convoca o suplente
e, quando verificada a inexistência de suplente,
se processe à eleição, por outro lado

a mesmíssima Constituição dispõe no art. 119:
“A lei regulará a competência dos juizes e
tribunais eleitorais. Entre as atribuições da Justiça
Eleitoral, inclui-se:
I – O registro e a cassação de registro dos
partidos políticos;
II – a devisão eleitoral do País;
III – o alistamento eleitoral;
IV – a fixação da data das eleições, quando
não determinada por disposição constitucional ou
legal;...”
Vejamos, agora, os dois textos da Constituição
parabola e sinèrgicamente, um lado do outro, como
tiveram vida, como tiveram aplicação, como
objetivamente foram vistos pelo poder competente
da República, a mais alta côrte de justiça eleitoral: o
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Declarou
êste,
peremptòriamente, que não tinha competência para
determinar a eleição.
Sr. Presidente, se existisse vaga essa
competência, seria constitucional e do Tribunal
Superior Eleitoral da República.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A afirmação
de V. Ex.a é antes uma censura a decisão do
Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Não é
censura; respeito muito, o Tribunal. Não o
censuro porque sou advogado e, como os demais
profissionais, tenho referência sagrada pelos
órgãos jurídicos de meu País. O que desejo,
Senhor Presidente, é a aplicação da Constituição,
o que só pode ser feito com a aplicação conjunta
dos arts. 52 e 119.
Se pelo art. 52, havendo vaga, esta será
preenchida pelo suplente, e, na inexistência dêste,
processar-se-á eleição, essa é uma competência
intrinssêca, uma atribuição institucional obrigatória
do Tribunal de Justiça Eleitoral. E, se esta justiça
eleitoral, tomando conhecimento, na espécie, da
cassação dos mandatos dos representantes
comunistas, da inexistência de suplentes, declarou
que não tinha atribuição para marcar a eleição
reconheceu, não implicitamente, mas de maneira
peremptória e decisiva, que a Constituição, no
caso, devia ser aplicada como o estava fazendo;
isto é, não existia vaga e, não existindo, não lhe
competia marcar eleição; e não lhe competindo
fazê-lo, a matéria era atribuição do Senado
Federal.
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O projeto
de V. Ex.a vai então levar o Tribunal Superior
Eleitoral a agir fora da competência que lhe dá a
Constituição: de marcar, não as eleições, mas sua
data.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Vossa Ex.a me
perdoe, mas essa competência vai ser dada através
da lei ordinária que estamos estudando. Nós
estamos preparando uma lei que dará ao Tribunal
competência para marcar as eleições...
O SR. ARTHUR SANTOS: – A lei ordinária
não pode dar competência ao Tribunal Superior
Eleitoral.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – ...e, portanto,
essa competência existirá em virtude da lei que
estamos elaborando.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quer
dizer que a lei vai dar ao Tribunal uma competência
que está fora da sistemática da Constituição. A
competência do Tribunal Eleitoral está definida nos
incisos a que V. Ex.a, acabou de referir-se.
O SR. ETELVINO LINS: – É engano de V.
Ex.a. A competência pode ser dada, ao Tribunal, em
lei ordinária. Ela pode ampliar essa competência.
Está na Constituição.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então,
não compreendo V. Ex.a nem o Senador Etelvino
Lins. Decidam ambos a controvérsia.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Muito me honram
os apartes de V. Ex.a e dos doutos colegas que,
aliás, dão maior realce e calor à minha
argumentação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa Ex.a
me permite um aparte? (Assentimento do orador).
Queria declarar a V. Ex.a, em primeiro lugar, que a
questão por mim discutida foi a de se saber qual a
espécie de lei que deve regular a hipótese. O que
neguei de início foi que a hipótese coubesse em lei
ordinária. A hipótese ou está prevista na
Constituição, ou dela resulta diretamente porque se
trata de uma organização de poderes e não de
matéria eleitoral. V. Ex.a sabe que a competência do
Tribunal Superior Eleitoral é sôbre matéria eleitoral e
a matéria agora discutida não é eleitoral; eleitoral é o
processo de investidura e precisamos saber como se
faz a mesma. No caso a matéria é diferente daquela
atribuída ao Tribunal Superior Eleitoral.

O SR. ETELVINO LINS: – O que a
Constituição estabelece no artigo 7 é o seguinte:
“A lei regulará a competência dos juízes e
tribunais eleitorais. Entre as atribuições da justiça
eleitoral, inclue-se...”
A expressão “entre as atribuições etc., incluese” inteiramente ao argumento do Senador Aloysio
de Carvalho: entre as “atribuições”.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas a lei
ordinária não pode dar ao Tribunal competência
alguma contrária à determinada nêsse inciso; e essa
é contrária.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O que importa
é legislar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O artigo tem
de ser interpretado em concorrência com o inciso 5,
letra a. A matéria é de Direito Constitucional e não de
Direito Eleitoral.
O cancelamento do registro de um partido, e a
consequente
extinção
dos
mandatos
dos
representantes dêsse partido, como prevê a lei 211
permitem a reabertura do processo eleitoral, nos
têrmos do projeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.a sabe
que o processo de cancelamento de registro de
partido foi aqui discutido e assentado no dispositivo
constitucional do artigo 141, parágrafo 13, como
matéria constitucional e não eleitoral.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Sr. Presidente,
os apartes dos doutos e queridos colegas, dois dêles
eminentes professôres de Direito e o último velho
advogado que muito honra a nossa nobilitante e
profissão, merecem especial atenção e a êles darei
pronta resposta.
As duas dúvidas suscitadas devem ser
resolvidas dentro do ângulo de cada qual.
A questão, como tôdas as teses jurídicas
não é um dogma, não é um apotégma, não é um
cânone; é opinativa. Temos, então, duas correntes
de direito, de pensadores que se entrechocam
cada qual colimando e procurando a verdade. Para a
corrente A, a matéria é de Direito Eleitoral; e,
sendo assim, o projeto está absolutamente certo
porque se, constitucionalmente compete, pelo
artigo 119, n° IV, à Justiça Eleitoral a fixação da data
das eleições, pela própria Constituição, no artigo
5o, n° XV, letra “a”, compete à União, ao Con-
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gresso Nacional, legislar sôbre Direito Civil
Comercial, Penal, Processual Eleitoral, Aeronáutico e
do Trabalho.
Assim dentro dêsse pensamento, situada a
questão nesse ângulo de vista, se a matéria é de
direito eleitoral, arrecada-se da Constituição e nêsse
caso não teve cumprimento, na opinião do Tribunal
Superior Eleitoral. A competência para legislar a
respeito é do Congresso que deve dar à justiça
eleitoral novas normas de conduta.
Vejamos, porém, a opinião contrária do douto
colega, professor Ferreira de Souza que clama
proclama e assevera que a matéria não é eleitoral e,
sim, constitucional.
Eu, por favor, por luxo de argumentação,
aceito a tese de S. Ex.a; e se a matéria é
constitucional e há deficiência da Constituição, no
caso concreto, cumpre ao Congresso Nacional
elaborar as leis complementares da Constituição.
Ainda, assim a competência a respeito é do
parlamento.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Permita-me
V. Ex.a declarar que êsse conceito de lei
complementar é novo.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – É absolutamente
irrespondível o que acaba de sustentar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Leis
complementares são as leis referidas na Constituição
como necessárias à sua execução.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Não me interessa
saber se é novo o conceito. E’ jurídico, agita-se no
mundo do Direito e tem aplicação prática tanto que
nesta Casa; existe uma Comissão Mista de Leis
Complementares.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Tanto não é
assunto atinente às Leis Complementares, que a
Comissão não o incluiu no conjunto de suas
atribuições.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – A Comissão não
colocou, em sua Agenda, tôdas as matérias – e V.
Ex.a é o primeiro a reconhecê-lo – pela
impossibilidade prática de atendê-los.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre
colega não está bem informado. São inumeros os
assuntos constantes da Agenda da Comissão Mista
de Leis Complementares, distribuídas por tôdas as
suas sub-comissões.

O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Discordo do
ponto de vista que nega ao Congresso competência
para legislar quer em matéria eleitoral, quer em
assunto constitucional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.a, dá
licença para um aparte?
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Pediria a V.
Ex.a que colocasse a questão em outro terreno.
Nenhum de nós está negando ao Congresso a
possibilidade de legislar a respeito. Em parte, é coisa
julgada. O Tribunal Superior Eleitoral diz que
devemos legislar.
Sustenta que os legisladores devem basear-se
na Constituição, que determina a eleição. Para
satisfazer o T. S. E. temos, pois, de regular o
processo da eleição, determinar como direito da
Constituição a aplicação e distribuição proporcional.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Tomo o aparte de
V. Ex.a como confissão e reconhecimento da
competência do Parlamento para legislar a respeito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não estou
confessando coisa alguma. Para legislar sôbre a
eleição desde que a isso foi chamado pelo T. S. E,
porque não?
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Se tenho razão
na primeira parte, passo a seguinte.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.a não tem
razão nessa primeira parte. Permita-me o nobre colega...
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – O nobre Senador
o reconheceu.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...declarar
que está sendo até gentil com os seus demais
colegas. Apresentamos na Comissão emenda nêsse
sentido, isto é, sôbre a forma de convocar a eleição e
achamos que podemos legislar. Mas não deviamos
fazê-lo. Se o Tribunal Superior Eleitoral porém, deseja
uma lei não oponho restrições. Devemos elaborar,
todavia, uma lei que regule o processo de eleição e
não outras formas que lhe sejam pertinentes.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – O ilustre colega
sabe bem do aprêço que me merece e que meus
gestos ou palavras jamais podem conter intuito
depreciativo a seu respeito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Tenho
absoluta certeza de que V. Ex.a não teve êsse objetivo.
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O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Desejo significar
que aceitei o aparte de V. Ex.ª como confissão nobre
e elegante de que reconhecia a veracidade de meu
argumento.
Existem no entanto, homens públicos,
exegetas que nunca dão razão à parte contrária.
Não penso assim. Tôdas as vezes que me
convenço da razão de meus competidores, deponho
as armas e professo o ponto de vista da parte
contrária. Mas Sr. Presidente, cada homem com a
sua orientação sua personalidade e a maneira de
agir.
Dizia eu que o Congresso é competente para
legislar na espécie, no caso concreto. É um absurdo
uma heresia jurídica dizer-se que sua competência
se restringe a mandar proceder-se a nova eleição. A
sua competência é alta, ampla, não apenas para
marcar eleições mas para legislar sôbre matéria
eleitoral.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Onde é
que V. Ex.ª viu isso na Constituição.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª,
disse legislar sôbre matéria eleitoral.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – A Constituição
estabelece:
"Compete à União:
XV – Legislar sôbre:
a) direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, aeronáutico e do trabalho".
Essa capacidade do Congresso, essa
faculdade do Parlamento não pode ser isolada,
contada, diminuída ao ponto de apenas determinar a
eleição. Constitui faculdade ampla que exerce como
lhe aprouver e como julgar conveniente aos altos
interêsses do País.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas dentro da
Constituição.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Nos moldes
constitucionais em benefício da coletividade e para o
bem do Brasil.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª devia
elaborar nova Lei Básica.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A afirmativa
de V. Ex.ª é perfeitamente compreensível em países
de Constituição flexível; não se compreende, porém,
em país de Constituição rígida.

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Advogado em
causa própria.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Estou ouvindo o
discurso de V. Ex.ª com tôda a atenção. Tenho, no
entanto, a dizer que me impressionou o argumento
de que, de fato, a Constituição diz que o Congresso
Nacional pode legislar amplamente sôbre direito
eleitoral. Pode, mas não contra a Constituição. Se a
Constituição prescreve que, em caso de vaga, esta
será preenchida por meio de eleição não pode, o
Poder Legislativo dispor contràriamente ao texto da
Carta Magna.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Cheguei, Sr.
Presidente, ao ponto crucial da minha oração.
Cultivando relações com meu nobre e douto
colega, Senador Arthur Santos, ouvi de sua bôca,
uma frase que anàlogamente, tenho de aplicar nêste
momento.
Dizia-me S. Ex.ª que tinha lido, num
monumento da Bolívia, as seguintes expressões:
"La Constituiion hace el bien como lo dicta;
pero se de su aplicación resulta el mal, – el mal será.
(a) Santandér".
Similarmente,
anàlogamente,
no
caso
concreto, nós temos de dizer, dentro da realidade: "O
Poder Judiciário ditou uma resolução. Essa
resolução deve ser para o bem, mas se for para o
mal, o mal será recebido e praticado".
O que há de concreto e positivo é que
o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, pelas injunções
do patriotismo sincero de seus componentes,
que não havia vagas, porque era uma hipótese nova
a do afastamento, em bloco, dos representantes
de um partido de tôdas as casas legislativas do
País.
Se o Tribunal Eleitoral decidiu de sua
incompetência para marcar eleições, era, no entanto,
por outro lado, competente para ditar uma decisão
no caso, ou seja, a de entregar a questão ao
Congresso Nacional. E assim decidiu, dentro da
Constituição.
E a Constituição dá, ao Congresso Nacional, ao
Parlamento a faculdade de legislar sôbre matéria
eleitoral, podendo, êste mesmo Congresso adotar a
solução mais conveniente aos interesses do País. E
essa
resolução
do
Parlamento,
será,
necessàriamente, contrária à realização das eleições.
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
competência do Congresso é ampla, dentro da
Constituição, sendo restrita, quando fora dessa
mesma Constituição.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Não tenho, Sr.
Presidente, a veleidade de convencer meus nobres e
poderosos opositores, diante de sua erudição e
cultura.
Peço aos meus eminentes colegas, no
entanto, que, ficando dentro do seu ponto de vista,
reconheçam que me resta o direito de abrigar ponto
de vista contrário dentro, aliás, do mais puro
patriotismo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O
argumento, afinal, não procede. Patriotas todos nós
o somos.
O SR. SEVERIANO NUNES: – Também
temos o direito de nos julgar patriotas.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Nestas
condições, Sr. Presidente, há, tão sòmente, um
ùltimo argumento a rebater, dos nobres colegas que
se manisfestarem contra o projeto. É quando,
através dos órgãos autorizados que se pronunciarem
nesta Casa, afirmaram, alto e bom som, que os
juízes componentes do Tribunal Superior pelos seus
votos, haviam perfilhado a tése da eleição.
Peço venia, ainda uma vez, para discordar
respeitosamente de SS. Excelências.
Aprendi, desde os tempos acadêmicos da
minha gloriosa e querida Faculdade de Direito do
Recife, que na sentença temos a distinguir a fase
positiva e a conclusiva.
Podem os Srs. Juízes, na explanação do fato,
ter-se referido à adoção do ponto de vista perfilhado
por aquêles que defendem a eleição. Entretanto, na
parte decisória, no cerne, na alma, na substância do
julgamento, na decisão pronunciada em nome da
soberania nacional, pelo Poder Judiciário, está a
afirmativa da incompetência, a qual envolve, lógica e
imperiosamente, a devolução da competência no
caso concreto, ao Parlamento. Mas, no próprio voto
do grande Ministro Ribeiro da Costa, senhor do meu
aprêço, de minha admiração, quiçá de todo o País,
está a afirmativa categórica, peremptória, de que a
resolução conveniente é uma eleição.

Passo a lê-lo:
"Objetavam, porém, os que vêem o problema
de um ângulo objetivo e a meu vêr, objetam com
muita segurança, uma vez que todos nós cidadãos,
devemos levar as nossas cautelas, primeiro, para o
interêsse econômico que ora nos assoberba – que, a
se proceder a novas eleições o País teria de arcar
com uma despesa calculada em trinta milhões de
cruzeiros; e, ao mesmo passo, que os partidos
interessados na disputa eleitoral teriam também de
sofrer um grande ônus pecuniário.
Ao lado dêsse problema, outro surge, ainda
mais grave: o Govêrno instituído com a eleição de 2
de dezembro e que já agora, entra no terceiro ano de
administração pública, a braços com questões de
ordem geral, cuja solução se impõe, mais uma vez,
com o processo de eleições agitando o País,
justificaria os braços cruzados perante a Nação?
Aguardando a solução dêsse problema, de certo
modo contribuiria o novo pleito para que, ainda
agora, se lançasse à precaridade do regime
democrático uma nova falência".
Essa passagem do grande juiz Ministro Ribeiro
da
Costa
patenteia,
prova,
de
maneira
exúbere o irrefragável que S. Ex.ª acha que não
devemos proceder a nova eleição, porque
uma nova eleição traz uma agitação prejudicial ao
regime, ao País, à paz e à própria segurança do
Brasil.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V.
Ex.ª me permite um aparte? (Assentimento do
orador).
Não confunda V. Ex.ª, a questão da
constitucionalidade da medida com a da sua
conveniência
ou
inconveniência.
A
constitucionalidade é um aspecto. Ou a lei que V.
Ex.ª defende como a solução menos má...
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Menos má.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...é
inconstitucional, ou é constitucional. A conveniência
é outra coisa. Se a eleição é cara, se vai prejudicar a
vida do País, isto nada tem a vêr com a
Constituição. Se a solução que a Constituição
oferece é a eleição, repitamos então o aforismo que
está no monumento em Bogotá: "Faça-se a
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eleição ainda que má" – até que se reforme a
Constituição, mandando que tôdas as vagas que o
Congresso arbitràriamente criar serão preenchidas
por uma redistribuição das mesmas entre os
partidos com assento no Congresso. Enquanto não
fizemos essa lei, é inconstitucional a solução
pleiteada por V. Ex.ª – repito – como a menos má
das soluções.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Se de sua
aplicação resulta um mal, ela um mal será. Se a
Constituição mandar fazer a eleição, faça-se a
eleição.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Outro
aspecto que diz com a constitucionalidade da
eleição: o sistema eleitoral brasileiro vigente é o da
eleição de parlamentares efeitvos e de existência de
suplentes. Quer dizer que os suplentes existem para
evitarmos as consultas frequentes ao eleitorado nos
casos de vaga. Daí se conclui que não havendo
suplentes haverá eleição. É inevitável.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Agradeço
sobremodo o aparte do nobre colega.
Quando li a opinião do grande Ministro Ribeiro
da Costa, foi tão sómente por que o nobre Senador
João Villasbôas havia asseverado que o mesmo
magistrado, era, no seu voto, contrário à eleição.
Sr. Presidente não quero entrar no mérito da
questão. Estou estudando a constitucionalidade do
projeto Etelvino Lins e julgo que, dentro das minhas
fracas fôrças, trouxe ao nobre Senador a convicção
da constitucionalidade do mesmo. É um caso
anomalo, um caso anormal, sem precedentes, não
previsto na Constituição. Tanto assim é que o
Superior Tribunal Eleitoral não aplicou a
Constituição, marcando eleições. Mandou o caso
para o Congresso, porque é o Congresso que tem
competência para legislar em matéria constitucional,
ou por ser matéria constitucional como tal
complementar, e está exercendo suas atribuições em
nome do glorioso povo brasileiro. (Muito bem; muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr.
Presidente, a esta altura da discussão nada
mais
terei
a
acrescentar
aos
brilhantes
argumentos
com
que
os
ilus-

tres Senadores João Villasbôas e Ferreira de Souza
sustentaram o ponto de vista de que a única
solução constitucional e também democrática, seria,
no caso, o preenchimento das vagas, mediante
eleição.
Não quero senão, Sr. Presidente, fazer uma
breve declaração de voto e esta é a razão de ser de
me encontrar na tribuna nêste instante.
Como tive ocasião de dizer, invocando um dos
maiores constitucionalistas, Carlos Schmidtt, quando
a Constituição proclama, no seu preâmbulo, que os
representantes do povo se reunem para organizar o
regime democrático e, no seu artigo primeiro, que
todo o poder emana do povo e em seu nome será
exercido, o Estatuto Político enuncia uma decisão
fundamental da Nação.
São mais do que leis e normas, são decisões
políticas concretas – disse o autor citado – em que
se traduz a forma de existência política do
povo. Constituem a substância ou essência da
Constituição acima e além das próprias reformas
constitucionais.
Dentro do pensamento essencial e central do
sistema republicano e representativo, é que devemos
interpretar e sentir a Constituição. E ela
expressamente consagrou, como sistema basilar da
nossa organização política, a formação dos poderes
legislativo e executivo, por sufrágio direto e universal,
desde o município com duas únicas excessões: as
dos artigos 28, §§ 1º e 2º e art. 79, § 2º.
Art. 28:
"§ 1º) – Poderão ser nomeados pelos
governadores dos Estados ou dos Territórios
os prefeitos das Capitais, bem como os dos
Municípios, onde houver estâncias hidrominerais
naturais, quando beneficiadas pelo Estado ou pela
União".
"§ 2º) – Serão nomeados pelos governadores
dos Estados ou dos Territórios os prefeitos dos
Municípios que a lei federal, mediante parecer do
Conselho de Segurança Nacional, declarar bases ou
portos militares de excepcional importância para a
defesa externa do País".
Art. 79:
"§ 2º)
– Vagando os cargos de
Presidente
e
Vice-Presidente
da
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República far-se-á eleição sessenta dias depois de
aberta a última vaga. Se as vagas ocorrerem na
segunda metade do período presidencial, a eleição
para ambos os cargos será feita, trinta dias depois
da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma
estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os
eleitos deverão completar o período dos seus
antecessores".
A norma do parágrafo único do artigo 52 não é
senão um preceito integrativo de sistema
democrático da Constituição. Aí se estabelece que
não havendo suplente para preencher a vaga, o
Presidente da Câmara interessada comunicará o fato
ao Tribunal Superior Eleitoral para providenciar
eleição, salvo se faltarem menos de nove meses
para o têrmo do período. O Deputado ou Senador
eleito para a vaga exercerá o mandato pelo tempo
restante.
Temos nêsse preceito um dos princípios
fundamentais da forma republicana representativa,
pela qual devemos zelar como dever do Brasil na
guarda, que lhe incumbe, dos destinos da
democracia. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotado o período
da sessão, vou encerrá-la, designando para de
amanhã a seguinte

gura aos expedicionários da FEB, FAB Marinha de
Guerra e Marinha Mercante, preferência, em
igualdade de condições, para nomeações nos
concursos a que se submeterem. (Com pareceres
ns. 178, favorável, salvo melhor redação, da
Comissão de Constituição e Justiça; 231, com
emenda da Comissão de Fõrças Armadas e voto em
separado do Senador Severiano Nunes; e 332 com
substitutivo, da Comissão de Educação e Cultura).
Levanta-se a sessão às 18 horas e 30
minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA

Na sessão de hoje:
Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 1948, que
torna embargáveis as decisões das Turmas do
Supremo Tribunal Federal, quando divirjam entre si,
de' decisão tomada pelo Tribunal Pleno;
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1948,
que aprova o registro sob reserva, feito pelo Tribunal
de Contas, em sessão de 11 de novembro de 1947,
de conformidade com o artigo 77, parágrafo 3º da
Constituição Federal;
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1948,
que aprova o registro sob reserva, feito pelo Tribunal
de Contas, na sessão de 10 de outubro de 1947, de
ORDEM DO DIA
conformidade com o artigo 77, parágrafo 3º da
Constituição Federal, relativo à concessão de
Continuação da discussão preliminar do aposentadoria a Trajano Alvim Saldanha, cobrador
Projeto de Lei do Senado número 17, de 1948, que da Dívida Ativa da União.
dispõe sôbre os preenchimento das vagas
resultantes da cassação do registro de partido
TRECHOS DA ATA DA 53ª SESSÃO, EM 8-6-48,
político e extinção de mandato dos respectivos
QUE SE REPRODUZEM POR TEREM SIDO
representantes (com Parecer nº 343, da Comissão
PUBLICADOS COM INCORREÇÕES:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e favorável quanto ao mérito, à medida, e contrário
Vem à Mesa e é lido o seguinte
às emendas apresentadas no seio da Comissão –
com voto em separado do Senador Ferreira de
REQUERIMENTO
Souza).
Discussão única da Proposição número 25, de
Nº 72 – 1948
1943, que torna reservistas os pilotos civis. (Com
pareceres favoráveis ns. 330 e 331, das Comissões
Requeiro preferência para a votação das
de Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas, êste emendas oferecidas pela Comissão de Finanças (ns.
último com substitutivo).
1 e 2) ao Projeto nº 11, de 1947.
Continuação
da
discussão
única
Sala das Sessões, em 8 de junho de 1948. –
da Proposição nº 293, de 1947, que asse- Ivo d'Aquino.
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O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador Ivo
d'Aquino requer preferência para a votação das
emendas ns. 1 e 2, da Comissão de Finanças. Há
equívoco. O requerimento deve ser apenas para a
emenda nº 2, porque a de nº 1 é aditiva. O
requerimento independe de discussão.
Os Senhores Senadores que o aprovem,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda nº
1, mandando suprimir o art. 3º do projeto, queiram
ficar sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte

Rio-Vitória e Vitória-Feira de Santana.
Art. 2º No programa de construções
e melhoramentos de primeira urgência, dos troncos
do PIano Rodoviário Nacional a que se refere o
artigo 67, do Decreto nº 8.643, de 27 de dezembro
de 1946, acrescente-se a rodovia Vitória-Belo
Horizonte, trecho do tronco Centro-Oeste do referido
plano.
Art. 3º Nas estradas de rodagem constantes
dos artigos precedentes serão empregados,
no exercício de 1948 – Cr$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de cruzeiros), sendo Cr$ 10.000.000,00 na
rodovia Vitória-Belo Horizonte e Cr$ 10.000.000,00
nas pontes sôbre os rios Doce, Vitória-Feira
EMENDA
de Santana, completando a ligação Vitória-Sul da
Bahia.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
Ao Projeto nº 11, de 1947
contrário.
Nº 2
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de
Finanças ofereceu emenda aditiva, a cuja votação se
Suprima-se o art. 3º.
vai proceder.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores
É aprovada a seguinte
que aprovam o projeto, assim emendado, e sem prejuízo
da emenda nº 1, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
EMENDA
É aprovado com a supressão determinada
pela emenda nº 2 e sem prejuízo da emenda nº 1, o
Ao Projeto n° 11, de 1947
seguinte
Nº 1
PROJETO
Acrescente-se ao art. 2º "ficando o início
Nº 11 – 1947
da construção dependente dos recursos de
que puder dispôr o Departamento, sem prejuízo
Art. 1º Ficam incorporadas ao plano do programa constante do art. 67 do Decreto-lei
rodoviário
nacional,
as
rodovias nº 8.463, de 25 de dezembro de 1946.

55ª SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1949
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas, comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Mathias Olympio.
Ribeiro Gonçalves.
Plinio Pompeu.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novaes.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Olavo Oliveira.
Rodolpho Miranda (35).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presente 35
Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta
a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 3º Secretário (servindo de 2º) procede à
leitura da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 2º Secretario (servindo de 1º) lê o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 105, DE 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal.
Havendo
sancionado
o
Decreto
do
Congresso Nacional que autoriza a abertura,
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
do crédito especial para atender a despesas
de pessoal do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, tenho a honra de restituir a
Vossa
Excelência
dois
dos
respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Telegramas:
–
De
membros
da
Assembléia
Legislativa do Piauí, protestando contra a
hostilidade
que
atribuem
ao
Govêrnador
daquêle Estado para com a mesma Casa. –
Inteirado.
– Do Sr. Francisco Arruda, Suplente
de Deputado Federal pelo Ceará, solicitando
garantias e providências no sentido de ser
impedida a prática de violências policiais como as
que teriam ocorrido no Município de Baixio,
naquele Estado – Inteirado.
– Do Sr. Reitor da Universidade do
Brasil, solicitando apôio para a emenda da Câmara
dos Deputados ao projeto de reajustamento
de vencimentos dos professores catedráticos,
em trânsito na mesma Casa do Congresso. –
Inteirado.
Memoriais:
–
De
Artur
Lourenço
e
outros,
médicos
da
cidade
de
Bernardino
de
Campos,
manifestando
apôio
ao
projeto
que dispõe sôbre os práticos de farmácia. –
Inteirado.
– De José Rodrigues Castro e outros,
práticos de farmácia de Araçatuba, São
Paulo, solicitando apôio ao projeto relativo
aos práticos de farmácia. – Inteirado.
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Carta:
– De Sebastião Morais, prático de farmácia,
solicitando apôia ao projeto que dispõe sôbre os
práticos de farmácia. – Inteirado.
Ofícios:
– S-44, de 1948, do Presidente do Comité
Executivo
do
Congresso
Internacional
de
Parlamentares e Técnicos para o Desenvolvimento
de Trocas Comerciais, a realizar-se em Genova, no
mês de setembro vindouro, sob os auspícios da
Câmara de Comércio e Indústria e Agricultura
daquela cidade, solicitando apôio e adesão do
Senado ao mesmo certame. – À Comissão de
Relações Exteriores.
– Dos presidentes das Câmaras Municipais
de
Araçatuba,
Lins,
Guaratinguetá,
São
Francisco do Campo e Glicério, Estado de
São Paulo, apresentando condolências pelo
falecimento do Senador Roberto Simonsen. –
Inteirado.
– Do Presidente da Câmara Municipal de
Taquaritinga, Estado de São Paulo, comunicando
haver a mesma aprovado Indicação solicitando ao
Senado pronunciamento favorável à liberação de
bens dos ex-súditos do Eixo. – Inteirado.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 360-1948, que aprova o ato do
Tribunal de Contas, favorável à concessão de
aposentadoria com vencimentos integrais, ao guarda
civil Alfredo da Silva Duarte.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 31 de maio de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, de 1948
Aprova o ato do Tribunal de Contas, favorável
à concessão de aposentadoria, com vencimentos
integrais, ao guarda civil Alfredo da Silva Duarte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a concessão de aposentadoria,
com vencimentos integrais, a partir da data em que foi

aposentado, consoante o dispôsto no Decreto nº
21.206, de 28 de março de 1932, a Alfredo da Silva
Duarte, guarda civil, classe I, do Quadro Permanente
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 350, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
as emendas ao Projeto de Lei da Câmara n° 44, de
1948.
Relator: Sr. Filinto Müller.
O Projeto da Câmara dos Deputados nº 1.018,
de 1947-48, Proposição nº 44-1948, ora submetida à
consideração do Senado originou-se da Mensagem
nº 430 de 2 de setembro de 1947 encaminhada
àquela Casa do Congresso pelo Sr. Presidente da
República, acompanhada de minuciosa exposição de
motivos do Sr. Ministro da Justiça, relativa à fixação
de vencimentos da Magistratura e do Ministério
Público da União.
O eminente Chefe do Poder Executivo
"tomando em consideração as razões apresentadas
pelo Sr. Ministro da Justiça" submeteu o assunto à
elevada apreciação do Parlamento para que êste
resolvesse como julgasse acertado.
Procedendo a demorado e meticuloso exame
da matéria, aprovou a Câmara dos Deputados o
Projeto nº 1.018, cujo autógrafo foi enviado ao
Senado a 13 de fevereiro próximo findo.
Nesse Projeto não só foram tomadas na
devida consideração as razões constantes da
exposição de motivos do Sr. Ministro da Justiça
como, também corrigidas foram as lacunas ou
imperfeições
encontradas
no
ante-projeto
governamental,
de
forma
a
enquadrá-lo
rigorosamente
dentro
dos
imperativos
constitucionais.
Assim, não só as tabelas de vencimentos
propostas foram modificadas, para ficarem em harmonia
com es normas estabelecidas na Constituição, como
também
foram
abrangidas
várias
categorias
de Magistrados e de Agentes do Ministério Público que
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por evidente lapso, deixaram de ser contemplados
no aludido ante-projeto.
Convem ressaltar aqui que ao elaborar o
Projeto ora submetido á revisão do Senado, a
Câmara dos Deputados cingia-se rigorosamente aos
imperativos constitucionais.
De fato a Constituição Federal em seus artigos
26 § 3º; 76, § 1º, 106 parágrafo único; 124 item VI e
16 das "Disposições Transitórias", traça as regras
claras, precisas insofismáveis que hão de orientar o
legislador ordinário na elaboração das leis
complementares, visando a execução de tais
dispositivos.
Em face do imperativo constitucional, somos
mesmo de parecer que desnecessária se tornava a
mensagem presidencial, visto como compete ao
próprio Poder Legislativo resolver o assunto,
elaborando as diversas leis complementares
daqueles citados dispositivos.
A iniciativa, no caso, do Senhor Presidente da
República, demonstra o alto empenho de Sua
Excelência em dar execução a textos constitucionais
e cumprí-los com a maior solicitude.
Estamos assim de acôrdo com o pensamento
do nobre Deputado Aloísio de Castro Relator do
Projeto na Comissão de Finanças da Câmara dos
Deputados, quando em um dos itens do seu brilhante
relatório – trabalho, não é demais acentuar de
notável perfeição – ressalta, verbis:
"Inicialmente, força é confessar que a iniciativa
governamental no particular não decorre meramente
de vontade própria no sentido de ir ao encontro da
parcuidade dos vencimentos dos magistrados
sobreditos.
Acreditamos, mesmo, que, consciente das
dificuldades financeiras com as quais está a braço o
País, o Chefe do Poder Executivo teria reservado,
para outra oportunidade mais propícia, essa razoável
propositura, se não fôra o impositivo constitucional
constante do artigo 26 § 3º da Carta Magna de 18 de
setembro".
Tomando, por base, portanto, o anteprojeto formulado pelo executivo, realizou a
Câmara dos Deputados importante trabalho de
colaboração construtiva corrigindo as omissões ne-

le verificadas e ampliando-o de forma a abranger
Magistrados e agentes do Ministério Público dêle
excluídos.
Partindo do critério acertado de dar
cumprimento à Constituição, elaborou a Câmara dos
Deputados o Projeto nº 1.018 B, obedecendo às
seguintes linhas gerais:
I) – tomou como base para a determinação
dos vencimentos da Magistratura estipendiada pela
União o dispositivo constante do § 3º do artigo 26 da
Constituição, estabelecendo a necessária gradação
entre os diversos órgãos do Poder Judiciário (artigo
94 da Constituição) e de forma a que nenhum dêles
fôsse excluído, visto como constituem um todo
harmônico;
II) – assegurou o princípio constitucional da
irredutibilidade dos vencimentos da Magistratura,
respeitando as disposições das leis vigentes,
notadamente a de nº 21, de fevereiro de 1947 e 33
de 13 de maio de 1947;
III) – corrigiu as lacunas do ante-projeto,
contemplando instâncias judiciárias e cargos
do Ministério Público que devem estar incluídas
no mesmo conjunto do quadro judiciário delineado
pela Constituição nos seus artigos 76, 94 a 123 e
125;
IV) atendeu aos diversos ramos do Ministério
Público (artigo 125 da Constituição) fixando-lhes os
vencimentos de acôrdo com a regra estabelecida no
artigo 4º da lei nº 33 de 13 de maio de 1947.
Em face do exposto, não temos dúvida em
reconhecer a procedência e a constitucionalidade da
Proposição número 44, de 1948.
Passamos a seguir a opinar sôbre as emendas
apresentadas ao Projeto no Senado.
Emenda nº 1 – Parecer contrário.
Visa a emenda a equiparar os vencimentos
dos juizes togados dos Tribunais do Trabalho das 3ª,
4ª, 5ª e 6ª Regiões aos dos juízes togados das 1ª e
2ª Regiões.
Apesar da brilhante justificação oferecida
pelos seus nobres autores, a emenda, a nosso ver,
deve ser rejeitada, porque assenta em falso
pressuposto e porque importa em desnecessário
aumento de despesa.
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Não
nos
parece
inconstitucional
a
classificação dos Tribunais Regionais do Trabalho
em duas categorias.
Basta atentar para o disposto no § 5º do art.
122 da Constituição, para se chegar a essa
conclusão. A Constituição cometeu ao legislador
ordinário a tarefa de regular a organização judiciária
trabalhista e a única limitação imposta a essa tarefa
reside no respeito às garantias inerentes à condição
de magistrados dos juizes togados (artigo 95 da
Constituição). Afora essa limitação, pode o legislador
organizar, como lhe pareça melhor, a Justiça do
Trabalho.
E atual lei de organização da Justiça do
Trabalho – Decreto-lei número 9.797 de 9 de
setembro de 1946 – que mantem a divisão dos
Tribunais do Trabalho em duas categorias, para
efeito de vencimentos dos juízes, não foi revogada
pela Constituição.
Releva notar que além de perfeitamente
constitucional a divisão dos Tribunais em categorias
corresponde plenamente à realidade: os Tribunais
Regionais da 1ª e 2ª Regiões, julgam, cada um,
numero maior de recursos do que todos os Tribunais
das outras Regiões reunidos (Relatório da
presidência do Tribunal Superior do Trabalho).
A classificação dos Tribunais Regionais em
categorias, mantem a tradição da extinta Justiça
Federal, na qual havia entrâncias, sem que isso se
considerasse condenável.
A emenda em exame, além do mais, deixa de
contemplar os Tribunais Regionais das 7ª e 8ª Regiões,
com sede, respectivamente, em Fortaleza e Belém. A
ser aceita a emenda, como ficariam êstes Tribunais?
Não deixa de impressionar, entretanto, o
argumento contido na justificação da emenda,
quando se refere à diferença, para mais, dos
vencimentos de juizes da 1ª instância em relação
aos de 2ª instância dos Tribunais da 2ª categoria. De
fato, tal anormalidade deve ser corrigida e no final
dêste trabalho procuraremos fazê-lo oferecendo
emenda da Comissão ao artigo 3º do Projeto.
Emendas ns. 2 e 3 – Prejudicadas
Visam as emendas ns. 2 e 3, como a nº 1
estabelecer paridade de vencimentos para os Juízes
do
Trabalho
suprimindo
a
classificação
em categorias estabelecidas pela consolidação

das leis do trabalho e mantida pelo Decreto-lei nº
9.797 de 9 de setembro de 1946.
Negada a aprovação às emendas números 1,
e 1-A, estão prejudicadas as de ns. 2 e nº 3.
Emenda nº 4 – Parecer contrário
Apesar dos propósitos que inspiram os seus
autores, sem desconhecer que, por eqüidade, seria
razoável a sua aceitação, não podemos concordar
com essa emenda.
Com ela, se pretende alterar o artigo 5º da
proposição da Câmara, nele incluindo-se os juízes
togados da Justiça do Trabalho.
A prevalecer essa emenda, em razão
dos propósitos invocados, dignos da maior
atenção, seria justo incluirem-se no benefício
estabelecido pelo art. 16 das "Disposições
Transitórias" todos os juízes do Poder Judiciário do
País, tais como os Ministros do Supremo Tribunal, do
Superior Tribunal Militar e também do Tribunal de
Contas.
Mas, o artigo 16 das "Disposições
Transitórias" só se refere "aos magistrados do
Distrito Federal e dos Estados".
A Lei nº 33, de 13 de maio de 1947, que
provisòriamente, surgiu como complementar dos
dispositivos constitucionais, objeto do presente
projeto, estabeleceu desde logo, a graduação de
vencimentos que deveria ser obedecida entre os
desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, ministros dos Tribunais de Recursos,
Superior Tribunal Militar, de Contas e Supremo
Tribunal Federal, declarando também que o
Procurador Geral da República e o representante
mais graduado do Ministério Público, junto a êsses
tribunais, teriam os mesmos vencimentos dos seus
juízes.
Daí, terem os juizes dêsses tribunais e os seus
Procuradores, representantes mais graduados do
Ministério Público, direito à percepção de
vencimentos fixados no projeto que examinamos a
partir da vigência da citada Lei nº 33, de 13 de maio
de 1947, onde, talvez, por omissão, não se cuidou
dos juizes da Justiça do Trabalho, elementos, como
os demais, do Poder Judiciário do País.
Os magistrados estaduais e os do Distrito
Federal, por dispositivo constitucional; desde logo,
tiveram a garantia de melhoria dos seus proven-
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tos a partir de data certa e determinada – 1 de janeiro
de 1947.
A Constituição Federal não se limitou a dar aos
desembargadores
melhoria
de
vencimentos:
assegurou-lhes, desde logo o direito de receber
desde 1º de janeiro de 1947. (Artigo 124, item VI, e 16
das Disposições Transitórias).
Por tais motivos, a nosso ver, com acêrto,
desde que se elaborou uma lei complementar da
Constituição,
a
Câmara
de
Deputados,
acertadamente, não incluiu os juízes da Justiça do
Trabalho no art. 5º do seu projeto de lei.
Dêsses juízes também não se cogitou na Lei nº
33, de 13 de maio de 1947, legislação provisória
sôbre os artigos 26, § 3; 76, § 1º; 106, parágrafo
único; 124, item VI da Constituição e 16 das
"Disposições Transitórias".
O justo aumento concedido pelo projeto
1.018-A, ora em exame, atribuído aos juízes da
Justiça do Trabalho, desde que não foi previsto pela
Constituição Federal, nem na Lei nº 33, de 13 de maio
de 1947, bem como, até agora, em qualquer outra, só
pode vigorar da data da lei que o conceder.
Emenda nº 5 – Parecer contrário
Com essa emenda tem-se em vista equiparar
os auditores de 2ª entrância da Justiça Militar aos
juízes de direito do D. Federal.
Não deve ser aceita a emenda. A situação dos
auditores de 2ª entrância já foi muito bem amparada
no artigo 7º do projeto.
A equiparação dos auditores da Justiça Militar
aos juizes de Direito do Distrito Federal, em
vencimentos, em direitos e vantagens, como pretende
a emenda, entendida, em vigor, daria até ensejo á
subversão das leis que regem a organização judiciária
militar e comum. Os Juizes de Direito do Distrito
Federal, tendo maiores encargos, mais serviço,
devem ser melhor remunerados.
Emenda nº 6 – Parecer favorável
Pretende essa emenda corrigir a redação do
artigo 9 do projeto, fazendo-o nestes têrmos:
"Os Promotores da Justiça Militar de
1ª e 2ª entrância são, quanto a vencimentos
e
vantagens
equiparados,
respectivamente,
aos
Promotores
substitutos
e
Promo-

tores da Justiça Local do Distrito Federal".
Realmente, o artigo 9, como foi redigido, dá
ensejo a que se interprete:
"Que os Promotores da Justiça Militar de 2ª
entrância, isto é, os de maior categoria, são nas
vantagens e vencimentos equiparados aos
Promotores substitutos da Justiça Local do Distrito
Federal e os de 1ª entrância, isto é, os de menor
categoria, aos Promotores da Justiça Local do Distrito
Federal".
Daí a razão da citada emenda, cuja justificação
é feita nestes têrmos sóbrios, mas, expressivos e
aceitáveis:
"No texto publicado há, evidentemente,
um engano passível de correção, pois, ali
os Promotores de 1ª entrância, de categoria inferior,
são equiparados aos Promotores da Justiça Local
do Distrito Federal e os de 2ª, de categoria
superior aos Promotores substitutos, o que não é
admissível".
Opinamos pela aceitação da emenda com a
qual se corrigirá êsse engano evidente.
Nos artigos 7 e 8 do projeto, que se ocupam
dos auditores da Justiça Militar, adotou-se o critério
acertado, defendido na emenda:
"foram fixados para os auditores de 1ª
entrância os vencimentos de Cr$ 9.000,00 e para os
de 2ª entrância os de Cr$ 11.200,00 mensais".
Êsse mesmo critério não pode deixar de
prevalecer a respeito dos Promotores da mesma
Justiça.
E' de notar-se, aliás, que, nas tabelas que
acompanham o Projeto as importâncias estão certas,
o que prova que se trata de equívoco de redação
corrigido agora pela emenda nº 6.
Emenda nº 7 – Parecer contrário
Propõe-se, nessa emenda a supressão do
art. 16 do projeto. De fato, êsse artigo e o 17 se
chocam.
Um deles, o 16, refere-se a Ministros
aposentados do Supremo Tribunal Federal; o outro, o
17, a magistrados federais aposentados.
Àqueles, são dados vencimentos em
quantia
fixada
Cr$
15.530,00
mensais;
a
êstes
se
atribuem
dois
têrços
dos
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aumentos concedidos aos seus colegas da mesma
categoria.
Mas, os Ministros do Supremo Tribunal,
atualmente aposentados, são também magistrados
federais e, diante da diversidade de tratamento
existente entre os artigos 16 e 17, podem optar pela
disposição que lhes é mais favorável – a do art. 17.
A situação prevista no artigo 16 foi resolvida
nos têrmos propostos pela mensagem presidencial,
que só cogitou dos Ministros aposentados do
Supremo Tribunal; enquanto que, o art. 17 decorreu
da aceitação de emendas apresentadas na Câmara,
ampliando o benefício a todos os magistrados da
União, ora aposentados.
Daí ter-se resolvido de maneira que o que se
pretendeu num artigo – o 16 –, incluiu-se, na
amplitude do outro – o 17 –.
Na prática, o art. 16 será letra morta, pois,
todos os magistrados federais, com justas razões,
optarão pelas vantagens do art. 17, a começar pelos
Ministros aposentados do Supremo Tribunal.
Sob o rigoroso ponto de vista de técnica
legislativa, a emenda mereceria aceitação.
A mensagem presidencial, como se ressaltou,
só se referiu aos Ministros do Supremo, atendendo
"ao elevado gráu de dignidade judiciária de que
estiveram investidos".
Opinamos, assim que, seja mantido o artigo 16,
suprimindo-se o art. 17, cuja providência deve ser
atendida quando, em conjunto, se estudar e resolver a
situação dos inativos, em geral, cumprindo-se o art.
193 da Constituição Federal, tendo-se como
verificada a situação excepcional, alí prevista, em
conseqüência da qual o estipêndio dos servidores
públicos, ativos e inativos, deva ser aumentado.
Emenda nº 8 – Parecer favorável
A emenda visa assegurar aos juizes
representantes classistas dos Tribunais do Trabalho
remuneração igual à que será percebida pelos juizes
togados.
A justiça do Trabalho é partidária por
disposição constitucional e qualquer tratamento
discriminativo aplicado aos juízes representantes
classistas dos Tribunais do Trabalho, além de não
encontrar amparo na Constituição e na lei que regula
a organização da justiça do Trabalho, viria
estabelecer injusta distinção entre membros do
mesmo Tribunal.

Emenda nº 9 – Parecer contrário
A junta de Santo André, embora dentro da
"Comarca" de São Paulo não está na cidade e nem
mesmo no município da capital paulista. Em tais
condições, não está aquela junta na sede da 2ª
Região da Justiça do Trabalho.
A aprovação da emenda viria a criar para a
junta de Santo André uma situação especial e
privilegiada.
Somos por sua rejeição.
Emenda nº 10 – Parecer contrário
Com louváveis propósitos que, no momento,
todos devemos ter ou respeitar, essa emenda
reduz
todos
os
vencimentos estabelecidos
no projeto, para Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Tribunal de Recursos, Superior Tribunal
Eleitoral, Tribunal de Contas e representantes mais
graduados do Ministério Público junto aos mesmos
tribunais.
Na própria Constituição Federal já foi
estabelecido que:
"os vencimentos dos desembargadores serão
fixados em quantia não inferior à que recebem a
qualquer título, os secretários de Estado; e os demais
juizes vitalícios, com diferença não excedente a trinta
por cento de uma para outra entrância, atribuindo-se
aos de entrância mais elevada não menos de dois
terços dos vencimentos dos desembargadores"
E ainda no seu art. 16 das Disposições
Transitórias determinou que:
"êsses vencimentos lhe seriam pagos desde 1º
de janeiro de 1947".
Posteriormente, a Lei nº 33, de 13 de maio de
1947 embora a título provisório, até que o assunto
fosse definitivamente resolvido, dispôs o seguinte:
Art. 1º Os desembargadores do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal terão vencimentos
superiores, pelo menos, em cinco por cento, à mais
alta remuneração fixada para os magistrados de
mente resolvido, dispôs o seguinte:
Art. 2º Os Juízes do Tribunal Federal de
Recursos, os Ministros do Tribunal de Contas e do
Superior Tribunal Militar, terão vencimentos
superiores pelo menos, em cinco por cento, aos
desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Art. 3º Os Ministros do Supremo Tribunal Federal
terão vencimentos superiores, pelo menos, em
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dez por cento, aos dos juízes do Tribunal Federal de
Recursos.
Os vencimentos dados aos diversos
magistrados, entre outras muitas garantias,
essenciais independência das funções que exercem,
têm a de irredutibilidade de vencimentos.
Ora, com a emenda nº 10, o seu digno autor,
embora com os melhores propósitos, a um só tempo,
choca-se com os arts. 26 § 3º; 76, § 1º 95, nº III; 124,
item VI da Constituição e 16 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal.
Ademais, em matéria de vencimentos quanto a
magistrados, sempre irredutíveis, também há
hierarquia.
Os vencimentos dados aos diversos
magistrados da Justiça Civil e Militar e aos Ministros
do Tribunal de Contas pela Lei nº 33, de 13 de maio
de 1947, à vista dos arts. 76 § 1º e 95, nº III da
Constituição Federal já não podem, a qualquer
pretêxto ser diminuídos.
Na emenda, dão-se, aos Juízes do Tribunal de
Contas, vencimentos superiores aos dos Juízes do
Tribunal de Recursos.
Mas, como poderá êsse critério ser adotado se
os vencimentos dos Juízes do Tribunal de Recursos
constituem padrão para os vencimentos dos membros
do Tribunal de Contas e do Superior Tribunal Militar?
Por dispositivos constitucionais, Tribunal de
Recursos, Tribunal de Contas e Superior Tribunal
Militar terão sempre iguais vencimentos.
Essa uniformidade de vencimentos entre êsses
tribunais, garantia constitucional, não pode permitir
que os membros dum dêles ganhem mais que os do
outro.
Para obviar os inconvenientes de vencimentos
desiguais entre membros dum mesmo Tribunal, o que
se verificava ex-vi da Lei nº 21, de 15 de fevereiro de
1947, o projeto da Câmara, em relação aos Ministros
do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de
Recursos incorporou aos seus vencimentos as
adicionais a que êles teriam direito.
Em face do exposto, somos contrários à
emenda.
Emendas ns. 11 e 12 – Parecer contrário.
São essas emendas decorrentes das
sugestões da emenda nº 10, contra a qual
opinamos por infringente de diversos artigos da
Constituição Coerente com a nossa opinião contra a

emenda nº 10, também somos contra as de ns. 11 e
12.
Já a Lei nº 33, de 13-5-1947, fixou, embora
provisóriamente os vencimentos dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Recursos,
do Superior Tribunal Militar e do Tribunal de Contas.
O aumento nessa lei previsto, já como medida
complementar
de
diversos
dispositivos
constitucionais, não pode, em hipótese alguma, ser
baixado – em virtude da garantia da irredutibilidade
dos vencimentos dos magistrados.
A aceitação da emenda nº 10 e das que lhe
seguem a orientação, apresentadas de acôrdo com o
mesmo ponto de vista, seria um atentado a um dos
princípios básicos da independência do Poder
Judiciário.
Emenda nº 13 – Parecer favorável
Visa a emenda fixar em quatorze mil cruzeiros
mensais os vencimentos dos Juízes de Direito do
Distrito Federal.
De acôrdo com as normas prefixadas pela
Constituição, deverão os Juízes de entrância mais
elevada perceber no mínimo 2/3 dos vencimentos dos
Desembargadores.
No caso do Projeto em exame é bem verdade
que foram fixados para os Desembargadores do
Tribunal de Justiça desta Capital os vencimentos de
Cr$ 16.000,00 e para os Juízes de Direito Cr$
11.200,00 dentro, portanto da gradação de 2/3,
estabelecida em princípio constitucional. Sucede, na
prática, entretanto, que os Desembargadores em
razão do tempo de serviço prestado à Nação, têm, por
lei, incorporados aos seus vencimentos, as adicionais
de 25% o que vem a perfazer um total de Cr$
21.000,00.
Em tais condições, os Juízes de Direito que não
tenham adicionais a incorporar – e esta deve ser a
regra – ficarão com muito menos de 2/3 dos
vencimentos dos Desembargadores e não terá sido,
por essa forma respeitado o dispositivo constitucional
que regula a matéria.
No caso, de ser aceita a emenda pelo Senado,
deverá ela ser modificada, ampliando-se a medida
para atingir os Juízes de Direito dos Territórios dos
quais é também, 2ª instância o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal.
Emenda nº 14 Parecer contrário
O projeto nº 1.018-A, de 1947 e
1948, vindo da Câmara dos Deputados,
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como se lê em sua emenda, destina-se a "fixar os
vencimentos da magistratura e Ministério Público da
União".
Não é de boa técnica incluir-se numa lei matéria
diversa daquela que ela teve em vista disciplinar.
Não desconhecemos que, na nossa prática
legislativa, nem sempre a boa técnica de se ocuparem
as leis sòmente da matéria enunciada em sua
emenda, tem sido adotada.
São, porém, tão alheias as sugestões da
emenda nº 14 à matéria que constituiu todo o objetivo e
a imperiosa finalidade do projeto de que nos ocupamos
que, preliminarmente, por êsse motivo, de relevante
procedência não podemos aceitá-la.
Tôdas as referidas sugestões, por mais
aceitáveis que possam ser, não têm, não podem ter
cabimento numa lei em que se teve em vista fixar os
vencimentos da Magistratura e Ministério Público da
União.
Opinando contràriamente à emenda, sugerimos
seja ela destacada para constituir projeto à parte.
Emenda nº 15 – Parecer favorável
A Constituição de 10 de novembro de 1937,
como se sabe, extinguiu a Justiça Federal de 1ª
entrância.
Os juízes seccionais e seus substitutos foram
postos em disponibilidade. Muitos dêles – quase a
totalidade dos juízes seccionais – já foram
aproveitados na magistratura local do Distrito Federal
e na dos Estados e dois no Superior Tribunal de
Recursos.
A Constituição de 18 de setembro de 1946, em
seu art. 14 das "Disposições Transitórias, dispondo
sôbre a composição do Tribunal de Recursos,
recem-criado, ordenou o aproveitamento de três dos
juízes seccionais e substitutos da extinta Justiça
Federal.
Foram aproveitados dois juízes seccionais e
um substituto.
Segundo a opinião sustentada por grande
número de juristas, os juízes substitutos federais
gozavam de garantia de vitaliciedade. (Ver
fundamentada sentença do eminente Castro Nunes in
Jornal do Comércio de 21 de setembro de 1934 pgs. 9
4 10).
A Constituição de 1934, em seu artigo
64, parágrafo único, excluindo da vitaliciedade
os juízes com funções limitadas ao preparo
dos processos e à substituição dos juízes julgadores,
não
atingiu
nessa
exclusão
os
juizes

substitutos da extinta Justiça FederaI, pois êles
tinham funções específicas e de julgamento.
Se, no momento, seria digressão ociosa
discutirmos essa tese, todavia não podemos deixar de
reconhecer que os juízes da antiga Justiça Federal de
1ª instância, – seccionais e substitutos – sofreram
com
o
advento
da
Constituição
de
1938, um grande golpe no seu patrimônio moral e
material.
Alguns dêles, muitos, como já afirmamos,
desde logo, tiveram a justa reparação, foram
aproveitados na Justiça Local do Distrito Federal, dos
Estados e outros no Tribunal de Recursos.
Há muita dêles, porém, que ainda esperam a
reparação a que têm direito.
Somos, portanto, pela aceitação da emenda.
EMENDAS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
Para melhor esclarecer o Projeto vindo da
Câmara e completá-lo, se possível, atendendo a
situações merecedoras da melhor atenção, propomos
as seguintes emendas:
1ª Emenda
Ao art. 3º, in fine, substituir as palavras "...do
Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal".
Pelas palavras: "do Superior Tribunal do Trabalho".
Visa esta emenda corrigir a anomalia, apontada
na justificação da emenda nº 1, qual seja a de juízes
de 1ª instância, como os Presidentes de Junta do
Distrito Federal, São Paulo e Niterói perceberem
maiores vencimentos do que os juízes da 2ª instância
de Recife, Bahia, Pôrto Alegre, etc.
De fato, como está no Projeto, os vencimentos
serão os seguintes:
Cr$
Juiz do Superior Tribunal do Trabalho.
Juiz do Tribunal das 1ª e 2ª Regiões. –
Menos 20%, Cr$ 16.800,00..............
Juizes dos Tribunais das demais
Regiões, 2/3 de Cr$ 13.440,00............
Presidentes de Juntas das 1ª e 2ª
Regiões (menos 20% de Cr$
13.440,00)............................................

16.800,00
13.440,00
8.960,00
10.750,00
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Com a solução proposta pela emenda da
Comissão, relacionando os vencimentos dos juizes
dos Tribunais do Trabalho de 2ª categoria com os
dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral, teremos o
seguinte quadro:
Juízes ao Superior Tribunal do
Trabalho.............................................
Juízes dos Tribunais Regionais de 1ª
categoria – menos 20% de Cr$
16.800,00...........................................
Juízes dos Tribunais Regionais de 2ª
categoria, 2/3 de 16.800,00................
Juízes Presidentes das Juntas do
Distrito Federal, de Niteroi e de São
Paulo – menos 20 % de 13.440,00....

Cr$
16.800,00
13.440,00
11.200,00
10.750,00

Esta solução é, a nosso vêr, mais acertada.
Figurava ela, aliás, na emenda apresentada inicialmente
na Câmara dos Deputados pelo nobre deputado Aloísio
de Castro e, conforme se vê do autógrafo da mesma, foi
posteriormente riscada e modificada pelo seu autor.
2ª EMENDA
Ao art. 5º – Onde se lê, in fine: ao Procurador da
República e Procurador Geral da Justiça Militar,
Diga-se:
Procurador da República, Procurado Geral da
Justiça Militar, sub-Procurador Geral da República e aos
Representantes mais graduados do Ministério Público,
que junto a esses tribunais servem, a partir de 13 de
maio de 1947.
Não há inovação da nossa emenda,
simplesmente destinada a reparar manifesta omissão.
Nela, repetimos o art. 4º da Lei nº 33, de 13 de
maio de 1937, onde já se estabeleceu:
Art. 4º – O Procurador Geral da República e o
representante mais graduado do Ministério Público –
junto de cada Tribunal, terão os mesmos vencimentos
dos juízes componentes do Tribunal perante o qual
sirvam.
Com a emenda que propomos, adotar-se-a o
artigo acima trasncrito, que ainda está em vigor.
Durante a vigência dêsse artigo o que se verificará,
enquanto êle não fôr revogado, todos os
representantes mais graduados do Ministério
Público têm direito a receber, a partir de 13 de
maio de 1947, a exceção do Procurador Geral do

Distrito que receberá desde 1 de janeiro de 1947.
Na organização de nossos tribunais, em
todos êles e em todos os tempos, sempre os
representantes do Ministério Público, os seus
Procuradores Gerais, tiveram os mesmos
vencimentos que os membros dêsses tribunais.
Essa orientação, imemorial, pacifica entre
nós, sempre foi adotada na nossa legislação.
Ainda agora, vemo-la seguida nas
Mensagens Presidenciais, de que se originaram
a Lei nº 33, de 13 de maio de 1947 e o presente
projeto, onde, nas tabelas anexas, parte
integrante dele, se
vê
que
todos os
Procuradores, juntos aos tribunais, têm os
mesmos vencimentos que os seus juizes.
Assim, não nos parece justo, é mesmo
infringente do art. 4, da já tão citada Lei nº 33, de
13 de maio de 1947, estabelecer-se que, durante
certo tempo, isto é, a partir da vigência da
mesma lei, tenham os Ministros, dum dêsses
tribunais,
vencimentos
maiores
que
os
procuradores que junto a êles servem.
Aliás, o critério dessa uniformidade de
vencimentos, estabelecido já em preceito legal,
consagrador da prática do regime, está nas
mensagens presidenciais sôbre o assunto, está
na lei nº 33, está no presente projeto e em tôdas
as tabelas que o acompanharam.
Entretanto, com a nossa emenda, temos
em vista deixar a uniformidade ainda mais
reiterada.
Na Câmara dos Deputados, com o
propósito de sanar evidente lapso do projeto n.°
1.018-A, foi-lhe apresentada uma emenda, de n.o
17, ao referido artigo 5, nestes têrmos:
Acrescente-se, no art. 5º, depois das
palavras "do Tribunal de Contas".
o seguinte:
"E ao Procurador Geral do Distrito
Federal".
Teve essa emenda a seguinte justificação:
A emenda tem por fim suprir uma omissão
do Projeto, tornando claro que também os
vencimentos do Procurador Geral do Distrito
Federal serão pagos a partir da Lei nº 33, de 13
de maio de 1947, como é de tôda justiça e
insofismável direito.
E foi aceita a referida emenda pelo parecer
do ilustrado relator do projeto, deputado Aloísio
de Castro, que, assim se manifestou:
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"Aceito a emenda, porque vem reparar manifesta
omissão. E proponho que também se acrescente ao
mesmo artigo – Procurado Geral da República.
O artigo 5º do projeto, porém, como foi redigido
ainda ficou omisso, pois, de 13 de maio de 1947, deu:
ao Procurador Geral da República e ao
representante mais graduado do Ministério Público, – junto
de cada Tribunal, os mesmos vencimentos dos juízes
componentes do Tribunal perante o qual servem.
Enquanto vigente essa lei, todos os Procuradores
juntos aos Tribunais têm vencimentos iguais aos dos juízes
que nêles servem. Êsse critério está também adotado no
artigo 3º do projeto 1.018-A (vide tabelas anexas).
Com a emenda que sugerimos, corrigimos a
redacão do citado artigo 5º, adotando a orientação já
estabelecida em lei, sanando-lhe, assim, ainda, manifesta
omissão.
Em conseqüência da aprovação do presente
parecer, foram adotadas as seguintes alterações:
3ª EMENDA
Suprima-se o artigo 17 do Projeto.
Tal supressão decorre da aprovação do parecer
relativo à emenda número 7.
SUB-EMENDA DA COMISSÃO

Federal, respeitados os direitos adquiridos, terão
vencimentos iguais a, mais alta remuneração
fixada para os magistrados ele igual categoria
nos Estados".
Devendo a Proposição ir à Comissão de
Finanças, sugerimos seja dada ali nova redação
aos artigos 18 e 19 em vista dos aumentos
decorrentes da aceitação de emendas pela
Comissão de Justiça.
E' êste o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 22 de abril de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto
Müller, Relator. – Olavo Oliveira. – Lucio Corrêa.
– Vergniaud Wanderley. – Joaquim Pires –
Vencido, votei contra os aumentos de despesas
não previstas na mensagem do Sr. Presidente da
República e em dispositivos Constitucionais. –
Aloysio de Carvalho, com restrições declaradas
na votação na Comissão. – Waldemar Pedrosa. –
Ferreira de Souza, vencido em parte, conforme
declaração em ata. – Etelvino Lins, vencido em
parte.
PARECER
Nº 351, de 1948

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
À emenda nº 14 acrescente-se depois da expressão nº 44, de 1948.
"Distrito Federal" a seguinte "e dos Territórios".
Relator: Sr. Mathias Olympio
Decorre a sub-emenda da aprovação do parecer
Convém, de início, assinalar que a
oferecido à emenda número 13.
Mensagem do Senhor Presidente da República,
que deu origem ao Projeto nº 1.018-B, de 1947EMENDAS APROVADAS PELA COMISSÃO, MEDIANTE 48, da Câmara dos Srs. Deputados, resultou do
PARECER VERBAL DO RELATOR
cumprimento de dispositivos constitucionais, e a
Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Justiça,
4ª
reconhecendo que o momento por que passa a
Nação, "sendo, como é, de dificuldade do
Ao artigo 5°, intercale-se depois das palavras "e aos restabelecimento
de
sua
normalidade
Juízes de Direito e aos substitutos", as seguintes: – "e aos econômica", nada aconselharia a que novos
do Registro Civil do Distrito Federal".
encargos fôssem criados aos cofres públicos.
Entretanto, não é possível evitar a criação dos
5ª
gravames que são objeto do presente debate,
"porque cumpre dar execução ao preceito
"Suprima-se, no art. 2º, da lei número 21, de 12-2- constitucional do art. 26. § 3º, elevando os
47, a referência aos adicionais, respeitados os direitos vencimentos dos desembargadores do Tribunal
adquiridos.
de Justiça do Distrito Federal, para torná-los não
inferiores à mais alta remuneração dos
6ª
magistrados de igual categoria nos Estados."
Com efeito, havendo sido fixados em
Ao art. 1º – Os desembargadores do Tribunal de dezesseis mil cruzeiros (Cr$ 16.000,00) mensais
Justiça do Distrito
os vencimentos dos desembargadores do Estado
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de São Paulo e dispondo o citado artigo da
Constituição da República que os desembargadores
do Distrito Federal não poderão perceber
vencimentos inferiores à mais alta remuneração de
seus colegas de igual categoria nos Estados, o
aumento pedido é um imperativo constitucional.
Sucede, porém, – e é ainda a lei que estabelece –,
que os Ministros do Supremo Tribunal Federal terão
vencimentos superiores, pelo menos, em dez por
cento, aos dos Juízes do Tribunal Federal de
Recursos. Êstes, por sua vez, bem assim os
Ministros do Tribunal de Contas, e do Superior
Tribunal Militar, terão vencimentos superiores, pelo
menos,
em
cinco
por
cento,
aos
dos
desembargadores do Distrito Federal. Assim, pois,
os aumentos ora em discussão não resultaram de
preferência para uma classe de servidores da Nação
em detrimento de outras, cujos reclamos, por uma
melhoria de seus vencimentos, deve ser objeto de
atenções e estudos. Decorrem de disposições legais
cujo cumprimento não é possível retardar.
O anteprojeto continha omissões, e é assim
que não cogitou da Justiça do Trabalho naturalmente
porque como declarou o Diretor Geral do DASP. os
níveis de seus vencimentos estavam sendo objeto de
estudo por parte de uma Comissão Especial
designada pelo Govêrno. A mesma omissão é
observada de referência a membros do Ministério
Público, cujos vencimentos não foram ajustados de
acôrdo com a legislação vigente. Daí, naturalmente, a
necessidade, como acentua o ilustre Relator da
Comissão de Constituição e Justiça, de serem
modificadas as tabelas que acompanharam a
Exposição do Sr. Ministro da Justiça. “para ficarem em
harmonia com as normas estabelecidas na
Constituição, bem assim para que fôssem abrangidas
várias categorias do Magistrados e Agentes do
Ministério Público, que, por evidente lapso, deixaram
de ser contemplados no aludido anteprojeto.”
Há, porém, evidentes equívocos e palpáveis
injustiças.
Assim é que os Juizes e os Procuradores do
Tribunal Marítimo solicitam que sejam mantidas as
suas equiparações aos Juízes de Direito da Justiça
do Distrito Federal.
Analisando-se
o
projeto
nº
44,
da Câmara dos Deputados, e sabendo-se

que os Auditores da 2ª entrância da Justiça Militar,
os Juizes de Direito e os Curadores da Justiça do
Distrito Federal, foram classificados no padrão “P”,
com Cr$ 6.750,00 pela Lei nº 234, de 28 de outubro
de 1936, o mesmo padrão atribuído aos Juízes e aos
Procuradores do Tribunal Marítimo, pela referida lei,
verifica-se
que
êstes
sempre
perceberam
vencimento iguais aos daqueles, sendo, portanto,
equiparados.
E enquanto isso, encontramos no projeto em
debate, o Procurador Geral da Justiça do Trabalho, o
Procurador Geral da Previdência Social e o SubProcurador Geral da Justiça Militar, também
classificados no padrão “P”, com Cr$ 6.750 00,
pela lei acima citada, e que pelo projeto
foram equiparados aos Desembargadores do
Tribunal de Apelação do Distrito Federal com Cr$
16.800,00.
Encontramos ainda, no projeto, o Auditor e o
Adjunto de Procurador do Tribunal de Contas e os
Procuradores da Justiça do Trabalho, classificados
no Padrão “N”, com Cr$ 5.250,00, pela supracitada
lei; o Auditor e Adjunto de Procurador do Tribunal de
Contas foram equiparados aos Juízes de Direito da
Justiça do Distrito Federal com Cr$ 11.200.00; os
procuradores da Justiça do Trabalho, pelo projeto
passam a perceber Cr$ 14.280,00.
O projeto equipara membros do Ministério
Público, classificados no padrão “P”, com
vencimentos de Cr$ 6.750,00 a Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com
vencimentos de Cr$ 16.800.00 e outros do padrão
“N” com Cr$ 5.200,00 a Juiz de Direito, com Cr$
11.200 00; vai mais além o projeto, dando aos
Procuradores de Justiça do Trabalho, também
classificados no padrão “N”, com Cr$ 5.250.00,
vencimentos de Cr$ 14.280,00, superiores aos
fixados para os Juizes de Direito; e sabendo-se que
o Auditor do Tribunal de Contas não faz parte do
Poder Judiciário, nem do Ministério Público, não
seria justo nem humano que se negasse a
equiparação solicitada pelos Juízes e Procuradores
do Tribunal Marítimo.
A diferença de vencimentos dos Juízes e
Procuradores do Tribunal, de Cr$ 6.750,00
para Cr$ 1.4.000.00, apesar de ser bem menor
do que as concedidas ao Procurador Geral da
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Justiça do Trabalho, ao Procurador Geral da
Providência Social e ao Sub-Procurador Geral da
Justiça Militar, que passam de Cr 6.750,00 para Cr$
16.800,000, verifica-se em virtude de já terem sido
aumentados os vencimentos dos Juízes de Direito,
de Cr$ 6.750,00 para Cr$ 9.000,00, pela Lei nº 21,
de fevereiro de 1947, enquanto os Juízes e
Procuradores do Tribunal Marítimo nenhum aumento
tiveram depois de promulgada a Constituição de
1946, apesar de serem equiparados aos Juízes de
Direito.
Nestas condições, a equiparação dos
Juízes e Procuradores do Tribunal Marítimo aos
Juizes de Direito da Justiça do Distrito Federal,
equiparação de que sempre gozaram, antes da
Constituição de 1946, deve ser mantida, porque
está de acôrdo com a sistemática da Lei nº 284,
de 28 de outubro de 1936, que padronizou os
vencimentos do funcionalismo em geral, e por ser
de inteira justiça.
A mesma situação de desigualdade era notada
de preferência a Auditores que servem na Justiça
Militar, reparada pela Emenda apresentada ao art. 7º
pelo Senador Vespasiano Martins.
Antes
da
equiparação
proposta,
encontravamos no Projeto Juízes e Membros do
Ministério Público, que eram equiparados a Juízes
de Direito, e que foram equiparados aos
Desembargadores e outros que deviam ser
equiparados
a
Juízes
Substitutos
estavam
equiparados a Juízes de Direito.
Isto, além de ser profundamente injusto,
porque fazia desaparecer a equiparação desejada,
poderá resultar, com a falta de critério na
equiparação, em malefício para todos.
Assim, salvo aqueles que estão amparados
pelos dispositivos da Lei numero 33, de 13 de
maio de 1947, a equiparação dos Membros do
Ministério Público deve ser feita, tomando-se por
base os vencimentos dos Magistrados do Distrito
Federal, antes da promulgação da Constituição de
1946.
Os que percebiam vencimentos iguais aos
Desembargadores, serão a êstes equiparados, os
que percebiam iguais vantagens aos Juízes de
Direito, gozaram desta equiparação; os que tinham
vencimentos iguais aos Juízes Substitutos terão os
vencimentos a êstes atribuídos.
Há,
ainda,
membros
da
Magistratura
e
do
Ministério
Público

dos padrões Q, O, M, L, e K; o primeiro,
intermediário entre os Juízes de Direito e os
Desembargadores; o segundo, entre os Juízes
Substitutos e os Juízes de Direito; o terceiro
equiparado ao Promotor Substituto; e os dois abaixo.
Os membros do Ministério Público do padrão
Q, são os Procuradores da República de 1ª
categoria, no Distrito Federal, que sempre tiveram
vencimentos superiores aos dos Juízes de Direito,
que eram do padrão Q, Por isso, os vencimentos dos
Procuradores da República, no Distrito Federal,
devem ficar abaixo dos fixados para os
Desembargadores, porém acima dos atribuídos aos
Juízes de Direito.
A diferença de vencimentos dos Juízes
Substitutos para os Juízes de Direito é de trinta por
cento (30%); a diferença de vencimentos de
magistrado ou Membro do Ministério Público do
padrão O para os de Juiz de Direito, deverá ser,
portanto, de quinze por cento (15%); a diferença dos
Juízes Substitutos para os Promotores e a deste
para o padrão L deve ser de vinte por cento (20%);
fixando-se em quinze por cento (15%) a diferença do
padrão L para o padrão K por tratar-se de
funcionários de pequenos vencimentos.
Assim teremos a seguinte escala de
vencimentos, partindo de Desembargadores e
abrangendo a todos aquêles que prestam os seus
serviços à Justiça:
Desembargadores e os equiparados
(padrão R)...........................................
Procuradores da República no
Distrito (padrão Q)..............................
Juízes de Direito e equiparados
(padrão P)...........................................
Os atualmente no padrão O...............
Juízes Substitutos e os equiparados
(padrão N)...........................................
Promotores
substitutos
e
os
equiparados (padrão N)......................
Promotores
substitutos
e
os
equiparados (padrão M).....................
Os atualmente no Padrão L................
Os atualmente no Padrão K...............

Cr$
16.800,00
15.400.00
14.000,00
11.900,00
9.800.00
9.800,00
7.840,00
6.260,00
5.300,00

Acompanhando o Relatório, deparase-nos a
aceitação da Emenda nº 7, que manda suprimir o art.
16 do projeto, porque êsse artigo se choca com
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o art. 17. Efetivamente o choque é evidente, mas o
que a lógica aconselha é que o artigo que se devia
suprimir era o 16 e não o 17, como foi feito. Com
efeito, assim dispõem os dois artigos:
Art. 16. Os atuais Ministros aposentados do
Supremo Tribunal Federal terão os vencimentos de Cr$
15.530,00 (quinze mil, quinhentos e trinta cruzeiros),
por mês, ou Cr$ 186.360.00 (cento e oitenta e seis mil,
trezentos e sessenta cruzeiros), por ano.
Art. 17. Os magistrados, que atualmente
percebem as vantagens da inatividade pelos cofres da
União, terão, sem prejuízo dos proventos em cujo gôzo
ora se encontrem, dois têrços dos aumentos concedidos
aos seus colegas da mesma categoria em atividade.
Examinando os dois dispositivos, verifica-se
que o primeiro se acha contido no segundo e,
embora assinale o digno Relator da Comissão de
Justiça que “sob o rigoroso ponto de vista de técnica
legislativa, a emenda mereça aceitação”, termina
contraditòriamente opinando pela sua rejeição. Dado,
pois, o choque flagrante entre os dois dispositivos,
suprime-se o primeiro.
Embora, o alto aprêço em que tenho o Relator,
dêle sou forçado a divergir, porque não me parece
justo nem humano dar tratamento desigual a
membros da magistratura nacional, que se
encontram na inatividade sòmente pela circunstância
de uns haverem atingido o ápice da carreira – o
Supremo Tribunal Federal. Por ventura não teriam
tido os desembargadores e juízes de instância
inferior o mesmo grau de dignidade funcional dentro
das atribuições que lhes foram cometidas? Não
assistirá a uns e outros o mesmo direito ao amparo
da Nação, quando afastados do cargo por invalidez
ou implemento de idade?
Releva
salientar
que
o
benefício
consubstanciado no artigo 17 do presente projeto já
foi concedido aos membros do Ministério Público, em
idêntica base, pela Lei nº 116, de 15 de outubro de
1947, que reestruturou o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, assim dispondo no art.
13, parágrafo terceiro:
“Os
membros
do
Ministério
Público,
atualmente
aposentados,

perceberão sem prejuízo dos vencimentos em cujo
gôzo se encontram, dois têrços do aumento
concedido pela presente lei”.
Seria injusto deixar de dar agora aos membros
da magistratura judicante, em igual situação, o
mesmo tratamento, tanto mais que a Constituição
lhes assegura êsse direito, quando prescreve no
artigo 193:
“Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que, por motivo de alteração do poder
aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos
dos funcionários em atividade”.
Este princípio constitui uma inovação humana
de nossa Lei Magna, não havendo razão para dele
serem excluídos os magistrados. Também lhes
atinge o custo de vida: têm também de sofrer
vexames se ficarem restritos aos proventos que lhes
forem atribuídos na época de sua aposentadoria.
No
conceito
dominante
no
direito
administrativo moderno, assinala o Ministro Cunha
Melo (Leopoldo), o estipêndio dos servidores
públicos, tem caráter alimentar e daí a sua
impenhorabilidade de todas as legislações. Se tem
caráter alimentar, acrescenta,
“Não ficam sómente com os proventos a que
fizeram jús à época de seu afastamento do serviço.
Quando as contingências econômicas da vida para
satisfação de suas necessidades fundamentais –
alimentação, teto e vencimentos – se modificarem
sensivelmente, reclamando e impondo uma
melhoria dos salários dos ativos, dessa melhoria,
embora em menor proporção ex-vi, do Dispositivo
Constitucional de 1946, devem participar os inativos.
Têm, atualmente, os inativos direito a essa melhoria
de seus proventos, como garantia constitucional,
cujo cumprimento pode ser reclamado pelos meios
legais”.
Este assunto debatido recentemente no
Tribunal de Cantas foi exaustivamente tratado pelos
Ministros Cunha Mello, Alvim Filho e Rubem Rosa
(Diário Oficial, 22-3-1948. página 4.632).
Alvim Filho, então, assim doutrionu;
“desde que o Congresso Nacional aumente os
vencimentos dos funcionários em atividade, devem
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ser
revistos,
em
virtude
elo
imperativo
constitucional, os proventos dos inativos,
sem importar apenas em sua equiparação
obrigatória”.
Diz Pontes de Miranda (Com a Constituição de
1946. vol. IV, página 167):
“A regra dirige-se aos legisladores ordinários
e pode a justiça, ao ter em mãos lei que aumente
vencimentos sem o reajustamento que o art. 193
impõe reputá-la inconstitucional. A aplicação aos
funcionários
públicos
em
atividade
será
acompanhada,
sempre
de
aplicação
aos
inativos sôbre a mesma base, se outro critério não
se tomou. A revisão não implica equiparação,
mas a todo aumento há de corresponder
aumenta”.
Nada mais persuasivo que o dispositivo
Constitucional:
“...se modificarem os vencimentos dos
funcionários em atividade”.
Qualquer que seja, pois, a natureza dessa
modificação, terão de ser revistos os proventos dos
inativos. Sendo assim, mais não é necessário para
justificar a Emenda nº 7, rejeitada pela Comissão de
Justiça.
Releva notar, neste passo, o liberal dispositivo
da Constituição de S. Paulo, de 9 de julho de 1947,
cujo artigo 95, assim dispõe:
“Qualquer alteração de vencimentos dos
funcionários, em virtude de medida geral, será
extensiva aos proventos dos inativos, na mesma
proporção”.
E no art. 5º do Ato das Disposições
Transitórias, acautelou os interêsses dos inativos
desta forma:
“As pensões e aposentadorias dos atuais
inativos civis e militares do Estado, serão pagas a
partir da data da promulgação dêste Ato na
base das tabelas vigentes para os atos de
igual categoria e padrão, ressalvadas as
proporções correspondentes ao tempo de
serviço”.
As exceções que foram feitas na escala
de
vencimentos
por
nós
estabelecida
abrangem apenas o Auditor de primeira entrância
da Justiça Militar, em face do que dispõe a Cons-

tituição, estabelecendo diferença máxima de 30% de uma
para outra entrância; os Procuradores da República nos
Estados, porque são chefes dos Promotores dos
Territórios, não podendo, portanto, perceber vencimentos
inferiores aos atribuídos a seus subordinados.
Feitas estas retificações, acreditamos haver
equiparado, acôrdo com as leis vigentes, os
vencimentos de todos aqueles que servem à Justiça
no País. Quanto ao mais, aceitamos o Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
Acompanham o presente Parecer mais seis
emendas, que do mesmo passam a fazer parte.
Foram ainda apresentadas duas emendas, uma do
Sr. Jones Santos Neves e outra do Sr. Vitorino
Freire. A 1ª foi aprovada, sendo regeitada a
segunda, de acôrdo com o ponto de vista do Relator.
EMENDAS DA COMISSÃO DE FINANÇAS
Nº 1
Acrescente-se onde convier:
Art. – Os vencimentos dos Juízes e
Procuradores do Tribunal Marítimo são fixados em
Cr$ 14.000,00 (quatorze mil cruzeiros) equiparados
aos Juizes de Direito do Distrito Federal.
Parágrafo único. Os vencimentos dos Adjuntos
de Procurador do mesmo Tribuna, são fixados em Cr$
7.000,00 (sete mil cruzeiros) equiparados aos Adjuntos
de Procurador da República do Distrito Federal.
Justificação
O Decreto nº 24.585, de 5 de junho de 1934, que
organizou o Tribunal Marítimo, fixou os vencimentos do
cargo de Procurador, em Cr$ 48.000,00 anuais.
Vencimentos êstes iguais aos que percebiam os
Auditores de 2ª entrância da Justiça Militar, os Juizes de
Direito e os Curadores da Justiça do Distrito Federal.
A lei nº 284, de 28 de outubro de 1936, que
padronizou os vencimentos do funcionalismo em
geral, manteve essa equiparação dando aos
Procuradores do Tribunal Marítimo os vencimentos
do padrão “P” os mesmos estabelecidos para os
Auditores de 2ª entrância da Justiça Militar, Juizes de
Direito e Curadores da Justiça do Distrito Federal.
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O Decreto-lei nº 7.675, de 26 de junho de
1945, que reorganizou o Tribunal Marítimo, fixou os
vencimentos dos Juízes no padrão “P”, equiparados
aos dos Auditores de 2ª entrância da Justiça Militar,
Juízes de Direito e Curadores do Distrito Federal.
Os Adjuntos de Procuradores do Tribunal
Marítimo têm os seus vencimentos fixados no padrão
“M” equiparados, assim, aos Adjuntos de
Procuradores da República, no Distrito Federal.
Embora o Tribunal Marítimo não faça parte do
Poder Judiciário, como o Tribunal de Contas, a
Constituição Federal, no artigo 17 das Disposições
Transitórias o manteve, com a sua atual organização
e a competência que lhe atribui a legislação vigente,
até que a Lei Federal disponha a respeito, de
acôrdo com as normas da Constituição.
A Comissão Especial de Leis Complementares
da Constituição, por proposta do ilustre Deputado
Lameira Bitencourt, incluiu entre as Leis
complementares, a que organiza o Tribunal
Marítimo.
Vale recordar que na equiparação que
fizemos, incluímos o Tribunal de Contas, que é um
órgão fiscal e o Marítimo, que muitos consideram
administrativo. Efetivamente, assim foi considerado
durante algum tempo, mas, hoje em face da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, êle
passou, na expressão do Ministro Orozimbo Nonato,
“a incorporar-se nos chamados “Tribunais quasejudiciais” destinada a aliviar os Tribunais Judiciais na
apuração de dados técnicos indispensáveis à
solução da controvérsia jurídica”.
Estas palavras foram escritas no Ac. de 20 de
maio de 1947, que vem publicado no Arquivo
Judiciário (v. 83, pág. 67).
Suas decisões, é o Ministro Castro Nunes
quem diz, “se envolvem a apreciação de questões
técnicas, devem ser recebidos pelos tribunais, com
presunção de acêrto”.
Êste é também o sentido da jurisprudência
americana, na fórmula quase judicial question,
decisão quase judicial, que não o é própriamente,
mas que se lhe assemelha a certos respeitos.
Neste
sentido
é
a
jurisprudência
do
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal,

como se poderá ver no Diário da Justiça, de 16 de
março de 1942, onde se encontra o acórdão, cuja
ementa declara que, “nas causas contenciosas
conseqüêntes de acidente de navegação, só poderá
haver sentença após prévio pronunciamento do
Tribunal Marítimo.”
Seu Relator, o Ministro Laudo de Camargo,
acentua que a matéria pode lhe vir a ser afeta, mas, o
pedido para essa apreciação deve vir instruído com a
decisão do Tribunal Marítimo, onde se examinam as
circunstâncias que cercam o fato e os elementos colhidos
quanto à responsabilidade a quem toca pelo acidente”.
Em face desta Jurisprudência, o Presidente da
República
usando
de
suas
atribuições
constitucionais, baixou o Decreto-lei nº 9.137, de 5
de abril de 1946, pelo qual o Tribunal Marítimo
Administrativo, órgão integrante do Ministério da
Marinha, com sede no Distrito Federal, criado pelo
Decreto nº 20.829, de 29 de dezembro de 1931,
passa a denominar-se Tribunal Marítimo”.
E’ isto que ainda ignora o DASP, pois continua
chamar administrativo um Tribunal que, como tal,
não o considera mais o Govêrno.
A equiparação dos Curadores aos Juízes de
Direito foi mantida pela lei nº 116, de 15 de outubro de
1947, e o projeto de lei nº 1.018, de 1947, da Câmara
dos Deputados, que fixa os vencimentos da
Magistratura e do Ministério da União e dos Auditores
do Tribunal de Contas, ora submetido a deliberação
do Senado Federal, manteve a equiparação dos
Auditores de 2ª entrância da Justiça Militar aos dos
Juízes de Direito do Distrito Federal, e havendo a
Comissão de Constituição de Justiça do Senado,
aprovado a emenda nº 13, fixando em Cr$ 14.000,00,
os vencimentos dos Juízes de Direito da Justiça do
Distrito Federal; pela mesma razão, tais vencimentos
devem ser atribuídos aos Juizes e Procuradores do
Tribunal Marítimo, porque sempre gozaram dessa
equiparação, sob pena de flagrante injustiça.
Da mesma maneira deve ser mantida a
equiparação dos Adjuntos de Procuradores do
Tribunal Marítimo aos Adjuntos de Procuradores da
República do Distrito Federal, que tiveram os seus
vencimentos fixados em Cr$ 7.000,00, pelo referido
projeto de lei.

CÁLCULO DE VENCIMENTOS DOS JUÍZES, PROCURADORES E ADJUNTOS PROCURADORES
TRIBUNAL MARÍTIMO

7 Juízes..................................
8 Procuradores.......................
2 Adjuntos-Proc......................

6.750,00
6.750,00
4.500,00

81.000,00
81.000,00
54.000,00

PROPOSTO
565.000,00
162.000,00
108.000,00

14.000,00
14.000,00
7.000,00

168.000,00
168.000,00
84.000,00

Aumento anual proposto
1.176.000,00
335.000,00
168.000,00

609.000,00
174.000,00
60.000,00
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Nº 2

vencimentos equivalentes aos dos procuradores de
2ª categoria.

Redija-se, assim a 5ª emenda da Comissão de
Constituição e Justiça:
Justificação
“Em relação aos desembargadores nomeados
a partir da vigência desta lei, fica suprimida, no art.
1. Não há quem ignore a situação de flagrante
2º da Lei nº 21, de 12 de fevereiro de 1947, a e injustificada inferioridade em que se encontram há
referência a adicionais”.
anos, os membros do Ministério Público Federal,
cujas funções, no entanto, são de alta e notória
relevância.
Justificação
2. Por outro lado, a desigualdade existente
Ao
Projeto
acima
(vencimentos
da entre o referido Ministério Público e o Local, do
Magistratura),
vindo
da
Câmara,
foram Distrito
Federal
e
Territórios,
já
de
si
apresentadas, no Senado, por senadores, 14 clamorosamente injusta, acarreta, na prática,
emendas, e pela Comissão de Constituição e situações absurdas. Assim, por exemplo, os
Justiça, 6 emendas.
promotores públicos do Território do Amapá, não
A nova redação – que ora se propõe, é para a obstante subordinados por lei à orientação do
5ª emenda da Comissão. Essa emenda mandou procurador da República no Pará, têm vencimentos
suprimir a referência a adicionais, constante do art. muito superiores aos dêste último, além de
2º da Lei 21 de 1948, acrescentando “respeitados os adicionais por tempo de serviço, que os promotores
percebem, e não se concederam aos procuradores.
direitos adquiridos”.
Julgou, naturalmente, o seu autor que, dessa
3. Os procuradores da Justiça do Trabalho e
forma,
ressalvava
a
situação
dos
atuais os curadores do Distrito Federal, classificados até
desembargadores, por supor que todos êles já aqui nos padrões N (Cr$ 5.250,00) e P (Cr$
gozam desses adicionais. Aliás, nessa suposição, 6.750,00) ficarão com Cr$ 14.000,00 mensais, ao
seguramente, está também o senador Filinto Müller, passo que os procuradores da República da 1ª
relator da Comissão, pois ao justificar a aceitação da categoria, do padrão Q (Cr$ 7.500,00) passam,
emenda nº 13, fêz afirmação idêntica. Se todos os apenas, para Cr$ 10.670,00.
desembargadores já tivessem as adicionais
4. Nem se diga que o fato encontra explicação
mandadas suprimir, a fórmula da emenda 5ª da em virtude de perceberem os procuradores da
Comissão ressalvaria, de fato, o seu direito. Mas a República uma percentagem pela cobrança da dívida
verdade é que nem todas se encontram nessa ativa, não só porque tal percentagem é insignificante
situação. Daí, a necessidade de se dar à emenda 5ª na maioria dos Estados, não atingindo, em muitos
da Comissão à redação ora proposta.
dêles a Cr$ 200,00 mensais, como também porque
Se não se fizer a modificação de redação tal percentagem é igualmente atribuída aos
acima oferecida, vai-se verificar, no seio do Tribunal procuradores do Trabalho que, no entanto, tiveram
de Justiça, esta anomalia – desembargadores seus vencimentos fixados em Cr$ 14.250,00.
ganhando uns mais que outros, Aliás, a própria
5. Fixados os vencimentos dos juÍzes de
Comissão de Constituição e Justiça no parecer Direito do Distrito Federal em Cr$ 14.000.00,
citado esclarece-se formalmente, contrária a isso perceberão mensalmente igual quantia os curadores,
(ver fim da fundamentação à Emenda nº 10).
em virtude da Lei nº 116 de 15-10-947, além de
Substitua-se o art. 15 do projeto, pelo adicionais, tendo, ainda, os curadores de ausentes
seguinte:
2% sôbre a arrecadação de bens até o valor de um
Art. 15. Os vencimentos dos procuradores da milhão de cruzeiros e dêsse valor até dois milhões
República de 1ª, 2ª e 3ª categorias ficam mais 1% (Decreto-lei nº 8.554, de 4-1-46).
equiparados, respectivamente, aos dos curadores,
6. Acresce salientar que a cobrança da
promotores e promotores substitutos do Distrito divida ativa tende a diminuir no Distrito
Federal.
Federal, por terem passado para a Prefeitura
Parágrafo
único.
Os
adjuntos
de os serviços de água e saneamento, cuja
procurador
da
República
perceberão arrecadação judicial das taxas dos devedores em
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atraso era promovida pela Procuradoria.
Enquanto em decorrência de assinalado,
diminuíram
os
proventos
consistentes
em
percentagens, o volume do serviço da Procuradoria
da República no Distrito Federal aumentou
consideravelmente, pela preferência das partes em
ajuízarem aqui as ações contra a União, como
lhes faculta o artigo 201 da Constituição de 1946.
7. Por outro lado, os Procuradores da
República nos Estados só receberem percentagens
sôbre a cobrança verificada nas respectivas
capitais, cabendo aos Promotores Públicos
que atuarem nos executivos promovidos no interior,
a percentagem correspondente (Decreto-lei nº
9.608. de 1946. artigo 29).
8. O reajustamento dos vencimentos dos
Procuradores da República e Adjuntos, é uma
conseqüência da carreira do Ministério Público,
criada pelo art. 125 da Constituição e regulada pela
Lei nº 113, de 4 de outubro próximo findo.
Os vencimentos para êsse efeito devem ser
divididos em 3 categorias, sendo a primeira no
Distrito Federal, de acôrdo com a referida lei.
Dai a inteira justiça da equiparação dos
vencimentos dos Procuradores no Distrito Federal
aos Curadores; dos Procuradores nos Estados de
2ª categoria e Adjuntos no Distrito Federal aos
Promotores e, finalmente, dos Procuradores
nos Estados de 3ª categoria aos Promotores
Sustitutos.
9. Isto posto, não seria justo que apenas os
membros do Ministério Público Federal, ou
seja, precisamente os representantes da União
Federal em Juízo aos quais, além das atribuições
normais do Ministério Público cabe a defesa dos
altos interêsses do País, como recentemente as
circunstâncias têm demonstrado (Processo do
partido Comunista do Brasil, dissolução da União da
Juventude Comunista e de sociedades Sindicais,
casos de Piauí, Rio Grande do Norte, etc.)
não fôssem contemplados com a majoração
de vencimentos atribuída aos componentes
do
Ministério
Público
local
e
dos
Territórios.
Nº 4
Ao art. 7º
Onde se lê:
"são fixados na quantia ele Cr$ 11.200.00
(onze mil e duzentos cruzeiros) retifique-se para
Cr$ 14.000,00 (quatorze mil cruzeiros).

Justificação
Os Auditores de 2ª entrância da Justiça Militar
tiveram sempre seus vencimentos equiparados aos
dos Juízes de Direito do Distrito Federal, tados, no
seu art. 7º, dispõe textualsempenho das respectivas
judicaturas.
Ainda agora, o presente projeto de lei,
originário da Câmara dos Deputados, no seu art. 7º,
dispõe textualmente:
"Os vencimentos dos Auditores de 2ª
entrância da Justiça Militar são fixados na quantia de
Cr$ 11.200,00, isto é, equiparados aos de Juízes de
Direito do Distrito Federal".
A Comissão de Justiça do Senado aprovou
êste dispositivo do projeto.
Mas, aprovou, também, a emenda nº 13, que
aumenta de Cr$ 11.200,00 os vencimentos dos
Juízes de Direito do Distrito Federal para Cr$
14.000,00 mensais.
Nestas condições, é de Justiça que se elevem
igualmente para Cr$ 14.000.00 mensais os
vencimentos dos Auditores de 2ª entrância da
Justiça Militar, tanto mais quanto, com isso, se
atenderá ao princípio constitucional fixado para as
demais justiças, de que os Juizes de instância
imediatamente inferior não poderão perceber menos
de 2/3 dos vencimentos dos magistrados que façam
parte da instância mais elevada.
Na hipótese, a instância mais elevada é o
Superior Tribunal Militar, a cujas vagas de Ministros
togados concorrem, por fôrça de lei, aqueles
Auditores. E os Ministros do aludido Tribunal tiveram
seus vencimentos fixados no Projeto em Cr$
22.000,00 mensais.
Com o acréscimo de vencimentos, ora
proposto, para os Auditores de 2ª entrância ficarão,
ainda assim, os seus vencimentos inferiores a 2/3
dos que virão a perceber os Ministros do Supremo
Tribunal Militar, mas se manterá a equiparação, que
sempre existiu, entre os vencimentos daqueles
Auditores e os dos Juízes de Direito do Distrito
Federal; equiparação esta que, aliás, como
salientado ficou, – próprio Projeto em seu art. 7º
consagra.
Nº 5
Onde convier:
Art...Na Justiça Militar, os Advogados de
Oficio da segunda entrância, terão vantagens e
vencimentos iguais aos dos Promotores da primeira
entrância.
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Justificação

Nº 6

Na segunda entrância da Justiça Militar, há
sete (7) Advogados de Ofício, assim distribuidos: –
três nas Auditorias do Exército; dois nas Auditorias
da Marinha; e dois nas Auditorias da Aeronáutica.
Funcionando um em cada Auditoria, são
obrigados a defender as praças de pré, em tôdas as
instâncias.
O
governo
atual,
alterando
quadros,
permanente e suplementar, dos ministérios militares,
igualou, no padrão J, os vencimentos dêsses
Advogados de Oficio aos dos Promotores da
primeira entrância.
Essa igualdade de vencimentos foi efetivada
por decretos leis, sendo um para cada ministério:
1º – Advogados de Ofício das três Auditoriais
do Exército, Decreto-lei nº 9.584, de 14 de agôsto de
1946, publicado a 29, com a tabela.
2º – Advogados de Ofício das duas Auditoriais
da Marinha, Decreto-lei nº 9.548, de 5 de agôsto de
1946, publicado a 28, com a tabela.
3º – Advogados de Ofício das duas Auditoriais
da Aeronáutica, Decreto-lei nº 9.569, de 12 de
agôsto de 1946, publicado a 27, com a tabela.
Agora, entretanto, está iminente a quebra
dessa igualdade, porque êste projeto de lei, no seu
art. 9º e tabela I, determinando que "Os Promotores
da Justiça Militar de Primeira Entrância são, quanto
a vencimentos e vantagens, equiparados aos
Promotores substitutos da Justiça do Distrito
Federal", aumentou os vencimentos daquêles
Promotores, sem que os Advogados de Ofício, seus
equiparados na Justiça Militar, tenham sido
contemplados.
Para que se evite essa injustiça, é que o
objetivo da presente emenda é simplesmente
conservar a situação de igualdade criada pelos
citados decretos-leis, que, incontestàvelmente,
repararam uma antiga injustiça.
Acresce, ainda, que êste critério da emenda é
precisamente o mesmo pôsto em prática,
ultimamente, pelo Senhor Presidente da República,
que, vetando lei favorável, ùnicamente, a
funcionários do Ministério da educação, frizou que
cargos semelhantes devem ser igualmente
tratados.
Por tôdas estas razões, que são muito justas,
é que entendemos que a presente emenda merece
aprovação integral.

Suprima-se, no art. 9º, a expressão "e vantagens",
ressalvados os direitos adquiridos.
Justificação
No momento em que se resolve extinguir a chamada
gratificação adicional por tempo de serviço, é conveniente
deixar bem claro que a equiparação de que trata o projeto é
relativo, tão sòmente, aos vencimentos.
Nº 7
Ao artigo 4º:
Intercale-se depois das palavras "Os Juízes
Presidentes substitutos", as seguintes: "e os Suplentes de
Presidentes das Juntas de Conciliação e Julgamento
perceberão menos vinte por cento que os respectivos
Presidentes, e integralmente quando no exercício da
Presidência".
Justificação
Visa a emenda reparar inexplicável omissão do
projeto que fixando o vencimentos dos Presidentes
Substitutos de Niterói e dos Juízes do Trabalho Substitutos
do Distrito Federal e de São Paulo, silencia inteiramente no
tocante à remuneração fixa dos Substitutos de Presidentes
das demais Juntas de Conciliação e Julgamento de 15
Estados do Brasil. E, no entretanto, com os primeiros, foram
– últimos também nomeados na vigência dos Decretos-leis
ns. 6.596, de 12-12-40, 5.452. de 1-5-42 e 9.707, de 9-9-46,
com iguais direitos e encargos para os cargos de suplentes
de Presidente de Junta. Prestam, há longos anos, com
dedicação e zêlo, o seu concurso valioso à Justiça do
Trabalho, em detrimento de suas reais possibilidades de
ganho, porisso que lhes são vedadas o exercício da
advocacia e as sedutoras atividades políticas.
O que se propõe, pois, representa apenas medida
reparadora de injusta diferenciação entre os que exercem
funções idênticas, com iguais encargos e se encontram nas
mesmas condições, nada, pois, justificando tratamento tão
arbitrário, desigual e incompreensível.
EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO

os

Acrescente-se aonde convier:
Art.
"Contar-se-ão
pela
prazos
estabelecidos
no
art.

metade
28,
da
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Lei nº 21, de fevereiro de 1947, no que
concerne à percepção de adicionais, em se tratando
de magistrado que tiver pelo menos 8 filhos
menores e não se encontrar no gôzo de tal
prerrogativa".
Justificação
Justifica-se a emenda, porque existem
magistrados, que embora não tenham os 10 anos
de entrância que a lei preceitua para percepção das
adicionais têm entretanto grande encargo de família
constituída de seis e mais filhos. – Victorino Freire.
Esta emenda foi rejeitada pela Comissão.
Sala das Comissões, em 7 de junho de 1948.
– Ivo d' Aquino, Presidente. – Mathias Olympio,
Relator. – Alvaro Adolpho. – Apolonio Sales, em
face das determinações constitucionais. – Santos
Neves. – Vespasiano Martins. – Salgado Filho, com
restrições e vencido quanto à equiparação dos
Tribunais Regionais do Trabalho. – Durval Cruz. –
Andrade Ramos, vencido com voto em separado.
VOTO EM SEPARADO DO SR. ANDRADE RAMOS
SÔBRE O PROJETO Nº 44, DE 1948
Sem entrar na apreciação dos aumentos
conferidos pelo Projeto nº 44, de 1948, nem na
análise das muitas emendas e o brilhante parecer
do Relator, o qual, entretanto, ressalva que há
evidentes equívocos e palpáveis injustiças e
também não ignorando a justificação de tais novos
gravames que é a aplicação do art. 26, parágrafo 3º
da Constituição, passamos a dar nosso voto.
Nada
impede
que
ponderadas
as
circunstâncias que exporemos nêste voto, seja
adiado por certo tempo o cumprimento dêste
dispositivo constitucional, tanto mais, que é
suscetível de variar e dependente dos vencimentos
de outra magistratura estadoal, critério, aliás. que
sempre nos pareceu inadequado, como preceito
constitucional e como forma de estipular
remuneração à Magistratura Federal.
Por outro lado, é de considerar, que o início
dêsse aumento de proventos da Magistratura e do
Ministério Público da União, provocará também
agora, o de todo o funcionalismo civil e
militar da União, dos Estados e dos Municípios e
mais
os
das
classes
produtoras
da
lavoura, da indústria, do comércio e dos transportes

enfim, exigências de todos os setores de aumentos
e equiparação. Assistiremos em 1948-49 o
crescimento rápido dos meios de pagamento e da
espiral da inflação com tôdas as suas funestas
conseqüências, inclusive a fatal maior degradação
do poder aquisitivo interno e internacional da nossa
moeda.
Em pouco estarão por leis incoersíveis da
economia e da moeda os níveis de preços além dos
aumentos concedidos e as compressões tentadas
por órgãos do Govêrno, responderá cada dia mais
terrível: o mercado negro. Prevendo e temendo
essa difícil situação apresentamos em 30 de janeiro
de 1948 e justificamos o Projeto nº 7, limitando
todos os proventos num sentido universal por três
anos aos recebidos naquela data, salvo os de
menos de mil cruzeiros mensais, que deviam ser
reajustados.
Em outros artigos dêste projeto também
providenciávamos sôbre a distribuição e redução de
juros, dividendos e lucros e bônus nas emprêsas
bancárias, agrícolas, industriais e comerciais.
Também insistíamos sòbre a reabilitação da nossa
unidade monetária em relação ao dólar.
Consideremos em rápida síntese os
elementos que cada dia mais fortificam nossa
humilde opinião no sentido que estamos expondo e
não nos permite dar voto favorável ao Projeto de lei
nº 44, de 1948.
O Sr. Presidente da República, na sua
Mensagem de 1947, págs. 89, assinalava o deficit
do exercício de 1946 de Cr$ 2.632.868.265,00 e
dizia textualmente: é oportuno ressaltar a influência
preponderante que o aumento dos servidores
públicos teve na composição dêsse elevado deficit,
foi o aumento de 50% que começou a vigorar em
1946.
Estamos, entretanto, procurando o mesmo
caminho anterior e praticando uma política
financeira
de
orçamentos
forçados,
nada
recomendável, pois acarreta de contínuos
aumentos de impostos ou criação de novos, devido
a majoração da despesa pública e a exigência de
receita correspondente. Tal procedimento determina
menores reservas da renda nacional para as fôrças
econômicas
da
produção
e
assim
o
enfraquecimento
da
estrutura
financeira
e monetária. Irais miséria e mais desordens
sociais. De fato, a pressão contínua, se
reconhece
e
se
revela
nos
algarísmos
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exigentes da receita, sempre pedindo mais, e assim o
erário público cobrou, esta, cobrando e se propõe a
cobrar:
Em 1944 – receita arrecadada – Cr$
7.366.199,00.
Em 1945 – receita arrecadada – Cr$
8.852.056,00.
Em 1946 – receita arrecadada – Cr$
11.569.576,00.
Em 1947 – receita arrecadada – Cr$
12.003.650,00,
Em 1948 – prevista receita – Cr$ 14.525.131,00.
Em 1949 – proposta receita – Cr$ 17.451.150,00.
Qual a nação que poderá suportar crescimento de
tal proporção na arrecadação, sem que muito sofra sua
estrutura econômica, se não há proporcional
crescimento de produção, transporte e crédito
abundante, a prazos longos e baixos juros? Então virão
forçosamente as emissões de papel moeda sob vários
pretextos e para cobrir deficits. O inflacionismo existente
e os preços elevados continuarão, e setenta por cento
da população que não percebe do tesouro público terá
maiores aperturas e mais baixo padrão de vida.
Há, entretanto, um verdadeiro choque entre a
aprovação dêste projeto nesta hora, de tantas
dificuldades e as recomendações do honrado Chefe da
Nação. Suas manifestações são continuas e recentes
contra o inflacionismo e política financeira que estamos
preparando de constante aumento de despesa
orçamentária cada ano e de volume incontrolável de
créditos pedidos e votados. De fato em 25 de maio
último a Secretaria da Presidência expedia a seguinte
nota de recomendações:
"Às dez horas de hoje, o Presidente da República
reuniu o Ministério, expondo as diretrizes da execução
do Orçamento de 1948. e apelando para maiores
economias no segundo semestre, sem o que será muito
difícil manter o equilíbrio orçamentário. Sugeriu várias
providências de ordem prática e solicitou que os
Senhores Ministros lembrassem outras, o que foi feito,
no sentido de atenuar as dificuldades".
Em 4 de junho de 1948, a primeira Varia do
"Jornal do Comércio" dizia:
O Sr. General Eurico Dutra dirigiu a seguinte
circular aos Srs. Ministros de Estado:

"E' minha intenção solicitar o maior empenho
de Vossa Excelência para a fiel execução da
política do Govêrno, reiterando-se a deliberação
de manter a linha de combate à inflação,
recomendada na reunião ministerial de ontem.
Não sendo a intenção do Govêrno emitir,
estando deliberado a não fazê-lo, salvo em caso
especialíssimo que não ocorre – as providências
em benefício da produção agrícola a tomar por
intermédio da Superintendência da Moeda e do
Crédito, e de outros órgãos que estão
subordinados ao respeito, a orientação não
emissionista do Govêrno que foi e é também
reafirmada. Recomendo mais uma vez a
colaboração de V. Exª no sentido da estrita
economia na execução orçamentária".
Ainda mais, os jornais de 6 de junho,
noticiando uma reunião Ministerial no sábado, 5 de
junho corrente, no Palácio do Catete, que durou
cerca de duas horas e meia, e secretariada pelo
professor Pereira Lira, publicaram a seguinte nota:
"O Sr. Presidente da República reuniu
ontem às 9 horas o Ministério, tendo comparecido
o Senhor Presidente do Banco do Brasil.
"Foram
examinadas
as
providências
práticas determinadas por S. Exª para beneficiar
a produção agrícola, sem prejuízo da observância
da política anti-inflacionista do Govêrno.
Foi
também
examinada
a
situação
financeira do Estado de São Paulo tendo sido
deliberado comunicar ao Senado Federal o teor
do relatório do Sr. Ministro da Fazenda para que
o
Senado
providencie
ou
indique
as
providências".
Estas
tão
recentes
notas
de
recomendações e a insistência em comprimir
despesas e a observância de uma política antiinflacionária, tudo mostra como o honrado Chefe
da Nação pressente e teme a repetição dos
males que S. Exª exprobava nas suas Mensagens
de 1947 e 1948.
Estas são as palavras de ordem do Chefe
da Nação, embora não compreendamos que os
responsáveis mais diretos pela feitura do novo
Orçamento para 1949 não tivessem recua-
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do, inflando exageradamente a despesa para Cr$
17.440.130.533,00, quando, no atual exercício, está
fixada a mesma despesa para Cr$.........
14.596.041.044,00 por conseqüência com um
surpreendente aumento de despesa de Cr$
2.914.999.588,00. Entretanto, é de lembrar que a
arrecadação da receita nêstes últimos 4 meses de
1948 atingiu a Cr$..... 3.945.633.000,00 o que, na
melhor hipótese, nos dará para o ano corrente doze
bilhões de cruzeiros e se admitirmos ainda um
aumento de mais... na arrecadação cregaremos a
um total de 14 bilhões de cruzeiros e acredito que
seremos muitos felizes se assim os obtivermos, pois
desde fevereiro deste ano se pronuncia depressão
no comércio interno e externo. De sorte que estamos
longe dos 17 bilhões e meio necessários para 19449
com a despesa proposta, e cairemos fatalmente em
mais impostos e mais emissões.
Por outro lado. se o Poder Legislativo aceitar
êste crescimento imoderado e inoportuno de
aumentos orçamentários e de proventos que têm de
ser também para os inativos por imperativo
Constitucional, provocaremos um movimento geral
no mesmo sentido por tôdas as classe liberais,
produtores e comerciais, o que já se esboça com os
comerciários propondo dissídio coletivo, para obter
um aumento até 80% dos seus atuais salários.
Outro tanto telegrama de São Paulo já vem
anunciando há dias o maior dissídio coletivo
suscitado no Brasil de 250.000 trabalhadores textis
que querem um aumento de 60% de seus salários,
interessando 900 firmas e emprêsas.
Diante dêsses fatos que resumidamente
estamos expondo, perguntamos para onde irá a
espiral ela inflação? Onde se deterão os índices do
custo de vida? Como se comportará o mercado
negro?
E' preciso evitar a catástrofe.
Atendamos e estudemos um reajustamento
progressivo e proporcional dos ativos e inativos para
os que tenham menos, seja Cr$ 2.000,00 mensais, e
aplicando a doutrina consubstanciada no Projeto de
lei nº 7, de 30 de janeiro de 1948, procuremos
aumentar o poder de compra externo e interno da
nossa unidade monetária e com isso todos se
beneficiarão: A Nação, os que ganham muito e os
que pouco ganham.

Lastimamos ter discordado do parecer favorável
do nobre relator, o a ilustre Senador Sr. Mathias
Olympio, proferindo um adiamento. Prestamos a
homenagens a S. Exª e à Magistratura, reconheçamos
a dignidade desta função, pois a Justiça é uma das
pedras angulares da estrutura da civilização e da
democracia.
Entretanto assim devemos proceder pala
coerência com as idéias econômicos e financeiras que
temos defendido e pelos projetos apresentados nêste
Senado ainda em curso e no sentido de saneamento
da moeda e s redução da despesa pública, como a
hora atual exige imperativamente.
Em conclusão, êste Projeto nº 44, se aprovado
nesta oportunidade, não adiado por certo tempo, é o
que abrirá as comportas para todos os projetos e
ambições no mesmo sentido que, irrefletidamente, mas
humanamente na simplicidade das resoluções
imediatistas, estão-se gerando por tôda a parte e assim
a onda revolucionária e incontida da inflação
submergirá o país e virão as agonias, os conflitos, as
desordens, os sofrimentos e as destruições.
A volta e a reposição da ordem só se fará
lentamente, com o país empobrecido, econômicamente
escravizado, forçado talvez a diminuir o número de
seus funcionários e de serviços em todos os setores
como está acontecendo na heróica França que já
dispensou uma primeira leva de 130.000 funcionários e
Schumann acaba de obter voto de confiança para
drásticas medidas deflacionárias e a dispensa de mais
outros 150.000 funcionários.
Oxalá possamos evitar tudo isso e afastar de
nós esses dias de agonia, pois ainda é tempo de
praticarmos de preferência uma política econômica e
financeira de estabilização de proventos por certo
tempo, valorização da moeda e baixa dos prêços como
propusemos e precanizamos com as disposições do
nosso projeto de 30 de janeiro de 1948, que vai no pé
dêste voto.
Assim não traremos desilusões à Nação e ao
povo e apenas calma e tampo para o estudo e esforço
no prover em um sentido universal a todos e a seu
tempo conforme as realidades de uma restauração
econômica, financeira e monetária conduzida com
sacrifício e acerto, pelos meios clássicos e práticos já
conhecidos e experimentados.
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Sala da Comissão de Finanças, 7 de junho
Parágrafo único. Todos os juros, dividendos e
de 1948. – Mário de Andrade Ramos.
lucros referem-se ao prazo de um ano sôbre o capital
realizado ficando proibidas as distribuições de bônus ou
PROJETO Nº 7 – 1948
quaisquer outras vantagens.
Art. 3º Os saldos que resultarem nêstes períodos
Limita vencimentos e salários e dispõe sôbre para as sociedades, emprêsas, firmas, etc., respeitadas
lucros, dividendos e lucros de bancos, emprêsas, as disposições estatuárias e contratuais anterior a esta
lei, serão aplicadas, cada ano, em bens de produção,
sociedades, etc.
Art. 1º Por um período de 3 anos não podem no aperfeiçoamento técnico de suas instalações ou na
ser acrescidos quaisquer subsídios, honorários, instrução, confôrto e saúde dos seus dirigentes e
vencimentos, soldos, salários. gratificações, dirigidos.
proventos de tôda espécie, além do que for pago
Art. 4º O Govêrno Federal executará seus
correspondente ao mês vencido em 31 de janeiro orçamentos, e exercitará sua política econômica,
de 1948, a funcionários civis ou militares, a financeira e monetária no sentido do reajustamento e
diretores, chefes ou sócios de emprêsas ou firmas, valorização da unidade monetária – o cruzeiro e
empregados
comerciários
e
industriários, buscará sua paridade com o dólar americano, na razão
operários, artífices, trabalhadores rurais, etc., aproximada de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), equivalentes
enfim, qualquer profissão pública ou particular . a $1,00 (um dolar), nos têrmos da lei monetária.
salvo os que naquela data percebam menos de mil
Art. 5º A presente lei entrará em vigor na data de
cruzeiros mensais (Cr$ 1.000,00), poderão ser sua publicação, regulamentada dentre de 30 dias,
ajustados até esta quantia.
revogando-se as disposições em contrário.
Art. 2º Por um período de 3 anos os
Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 1948 –
pagamentos de juros, dividendos, lucros, etc., em Andrade Ramos.
função do gênero do negócio e do capital realizado
obedecerão a seguinte escala geral limitativa:
PARECER
a) depósitos bancários, conta de movimento,
juro máximo de 1%; contas de aviso ou prazo, juro
Nº 352 – 1948
máximo 3 1/2%; contas limitadas até Cr$..
10.000,00, juro máximo de 4%;
Da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre
b) redescontos no Banco do Brasil, o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 1948.
enquanto não funcionar o Banco Central, juro
Relator: Sr. Henrique de Novaes.
máximo 4 1/2%;
A Estrada de Ferro Ilheus a Conquista bem se
c) descontos bancários, juro máximo 7 poderia denominar "a ferrovia de Cacau", pois seu
1/2%;
objetivo inicial, precípuo e único, foi servir à rica zona
d) empréstimos com garantia hipotecária ou sulbaiana em que mais se desenvolveu a cultura
penhoratícia à pecuária, à lavoura e indústria, cacaueira.
juro máximo . de 7%;
Sua concessão data de 1910 e foi outorgada
e) empréstimos com garantia hipotecária de pelo Estado da Bahia a uma companhia inglesa (The
imóveis urbanos e suburbanos, juro máximo de State of Bahia South Western Railway Co., Ltd) que
8%;
ainda a explora.
f) emprêsas de serviços públicos, bancos,
Embora pretendendo alcançar o sertão baiano,
casas bancárias, sociedades de seguros em na cidade de Conquista, não ultrapassou a de Itabuna,
geral, sociedades de capitalização, dividendo na linha principal a 59 km. da estação inicial de Ilheus,
máximo de 12 por cento;
esgalhando-se em Rio Branco, nos dois ramais de
g) emprêsas industriais de quaisquer Pirangi, km. 50, e de Itapira, km. 99, hoje Ubaituba.
espécies, dividendo máximo de 15%;
Sua extensão total é de 127.759m; bitola métrica
h) exploração da pecuária, lavoura e e trilhos de 20klm.1.
mineração, dividendo máximo de 18%;
"Suas linhas – escreveu o autor do projeto de
i) comércio em geral, em grosso e a varejo, encampação,
ora
em
exame
–
de
distribuição máxima de lucros, entre sócios e pesadíssimas
condições
técnicas,
agravadas
interessados 20 e 25%, respectivamente.
pelas condições adversas de clima e ter-
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reno não excedem de 100 quilômetros.
O material de tração e o rodante são dos
mais
antiquados
e
ineficientes
que
trafegam
em
nosso
território
e
suas
oficinas são incrivelmente primárias e antihigiênicas".
Anos
1936................................................................
1937................................................................
1938................................................................
1939................................................................
1940................................................................

Entretanto, a pequena emprêsa, que ainda se dá ao luxo
de manter uma administração londrina (despendendo
com diretoria e gerência 17,63% em 1943-1944 e 13,56%
em 1944-1945) teve seus períodos de prosperidade,
apresentando no quinqüênio de 1936-1940, os seguintes
balanços:

Receita (Cr$)
2.877.885,00
3.166.290,00
3.209.956,00
2.933.410,00
2.616.384,00

e, no exercício de 1945, figura na relação geral de
nossas estradas de ferro, com o saldo de Cr$
692.960,00, para uma despesa total de transportes
igual a Cr$ 4.508.174,00.
Padece, agora, a emprêsa, além das
conseqüências a que se não tem podido furtar
nenhuma de suas congêneres do Brasil e, talvez, do
mundo, das que afligem as companhias inglesas,
aqui ou alhures.
Não lhe é possível, além disto, vencer a
concorrência assoberbante do transporte rodoviário,
tanto mais eficaz quanto se trata de reduzidos
percursos.
À encampação pelo Govêrno Federal, já
autorizada pela Câmara dos Senhores Deputados,
após recebidas as informações solicitadas ao Exmo.
Senhor Ministro da Viação e Obras Públicas
informações favoráveis
"desde que a mesma (encampação) se faça a
custa dos saldos brasileiros em Londres, única
modalidade de operação que consulta os interêsses
nacionais)"
nada temos a opôr, embora não a julguemos uma
operação brilhante.
De fato, nada vale alegar à possibilidade de se
integrar futuramente esta pequena e defeituosa viaférrea a um T. M. 1 – tronco de viação geral do país,
a se estender do sul ao norte pelo litoral.
Parece mais lógico que, por pequena
extensão a construir, tão depressa quanto
possível, de Ubaituba a Jequié, se faça a ligação
da Ilheus a Conquista, com a E. F. Nazareth,
integrando-as, oportunamente, à Viação Férrea
Leste Brasileiro.
Ir-se-á, assim, de encontro aos desejos do
Govêrno Baiano, o qual na sua última mensagem se
referiu do modo seguinte a ferrovia em aprêço:

Despesa (Cr$)
1.664.994,00
1.800.308,00
1.980.199,00
2.063.959,00
1.858.672,00

Saldo (Cr$)
1.212.911,00
1.365.982,00
1.229.757,00
869.451,00
759.712,00

"Quanto a (estrada de ferro) Ilheus a
Conquista, promovemos a sua encampação, já bem
encaminhada, para que o Govêrno Federal,
incorporando-a, em seguida, à Leste Brasileiro, a
restaure, levando-lhe os trilhos ao encontro da
Nazareth".
Não ir o Govêrno Federal, por outro lado, em
auxílio dessa emprêsa, livrando-a da inoperância e
incapacidade financeira atual dos britânicos, será
condená-la
à
ruiva
completa,
com
o
desaparecimento de um meio de transporte, ora em
condições precárias devido principalmente à
"concorrência rodoviária", mas que, de um momento
para outro, poder-se-á tornar preponderante sôbre as
rodovias, se essas vierem a sofrer da escassez de
combustíveis líquidos e de material automobilístico.
Sou, portanto, de parecer se aprove o projeto
como veio da Câmara dos Senhores Deputados.
Sala das Comissões, em 20 de maio de 1948.
– Henrique de Novaes, Presidente e Relator.
Euclydes Vieira. – Francisco Gallotti. – Ernesto
Dornelles. – Ribeiro Gonçalves.
PARECER
Nº 353, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº
50 – 1948
Relator: Sr. José Américo
A encampação da Estrada de Ferro "Ilhéus a
Conquista não parece uma operação vantajosa:
a) porque constitui um precedente que
poderá contribuir para a mais prejudicial das
aplicações dos saldos brasileiros .congelados na
Inglaterra, determinando a aquisição de outras
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vias férreas já reduzidas, por assim dizer, a ferro
velho;
b) porque a própria Estrada Ilhéus a Conquista
já se encontra nêsse estado com "linhas de
péssimas condições técnicas" e "o material rodante e
de tração dos mais antiquados e ineficientes";
c) porque, se as despesas de encampação
correm pelos "congelados", a encampação visa, não
só o seu aparelhamento, como a articulação com a
Estrada de Ferro Nazaré e, finalmente, com a Viação
Férrea Leste Brasileiro, acarretando assim, os
grandes ônus dessa construção;
d) porque, na situação em que se acham as
nossas estradas de ferro, todos os recursos disponíveis
devem ser aplicados na melhoria das linhas e no seu
equipamento, sem cogitar, enquanto não for satisfeito
êsse programa, de novos prolongamentos;
e) porque os serviços ferroviários da União já
oneram, pesadamente, o Tesouro, com administrações
deficitárias que não devem ser acrescidas;
f) porque, sendo essa estrada de reduzido
percurso, não passando de 12.775 quilômetros, pode
o transporte do cacau, o produto da zona ser
atendido pela estrada de rodagem que já lhe faz
concorrência e que poderá ser melhorada para
atender, mais eficazmente, a essa função.
Entretanto, como se trata de simples
autorização e poderão ocorrer novas circunstâncias
que justifiquem a aplicação, somos de parecer que
seja aprovada a proposição.
Sala das Comissões, em 8 de junho de 1948.
– Mathias Olympio, Presidente. – José Americo,
Relator. – Alfredo Neves. – Alvaro Adolpho. – Durval
Cruz. – Salgado Filho. – Vespasiano Martins. –
Santos Neves.
PARECER
Nº 354, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº 52-48.
Relator: Sr. Vespasiano Martins.
Com a Mensagem nº 63, de 17 de novembro
de 1946, enviou o Sr. Presidente da República ao
Congresso Nacional exposição de motivos do Senhor
Ministro da Fazenda, nº 2.093, de 8 do mesmo mês,
demonstrando a necessidade em se criar uma
coletoria federal em Ingá, Estado da Paraíba.
Já em 10 de março de 1944, o
Prefeito
de
Ingá,
industriais
e
comer-

ciantes, dirigiram ao Presidente da República um
petição solicitando a criação de uma Coletoria
Federal em sua cidade, alegando os signatários
dessa petição a dificuldade em que se achavam
em pagar os seus impostos, visto a exatória a que
estavam subordinados a de Umbuzeiros, distar
daquela cidade cêrca de 100 quilômetros,
ligados por péssima estrada de rodagem,
bloqueada por ocasião das chuvas, o que lhes
dificultava o cumprimento de seus deveres com o
fisco.
Representantes da Paraíba na Assembléia
Constituinte sugeriram sob indicação nº 296 de
agôsto de 1946, a criação de uma coletoria em
Ingá. Estado da Paraíba.
Antes, porém, já estudos completos haviam
sido feitos sôbre a possibilidade da criação dessa
coletoria, sendo que tôdas as informações oficiais
estiveram de acôrdo em se criá-la.
Compulsando a copiosa documentação
dêste processo, verificamos achar-se Ingá
perfeitamente capaz em obter uma coletoria
federal visto que ficou perfeitamente demonstrado
no processo administrativo mandado proceder
pelo Sr. Ministro da Fazenda, satisfazer o
município de Ingá, perfeitamente as exigências do
Decreto nº 24.502, de 29 de junho de 1934, que
estabelece em seus artigo 6º, alterado
pelo Decreto-lei nº 3.008 de 30 de janeiro de
1941:
"a) criação de coletorias só se fará depois
de verificada a necessidade da medida, em
processo administrativo de que conste:
a) a possibilidade de rendimento anual de
mais de 50:000$000 (hoje Cr$ 50.000,00);
A importância provável da aquisição de
selos adesivos pelos cartórios e bancos, acaso
existentes na zona de jurisdição da repartição a
se criar;
c) desenvolvimento comercial e industrial
da zona de jurisdição respectiva.
Conforme está provado nêste .processo, do
município de Ingá, foi arrecadado pela exatória de
Umbuzeiro, a cuja jurisdição está sujeita, em
1944, a importância de Cr$ 132.171,50.
A importância provável da aquisição de
selos pelos seus cartórios, em número de três, é
estimada em Cr$ 18.000,00, constante do parecer
de folhas 11-12 do inspetor fiscal, confirmado
pelas informações de fls. 21 da Coletoria de
Umbuzeiro.
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O município contou em 1943 com 205
estabelecimentos comerciais e industriais cadastrados
(relação de fôlhas 15 a 17), cujas patentes de registro
importam em Cr$ 21.885,00, sendo que uma de suas
fábricas adquiriu, em 1944, cêrca de Cr$ 28.000,00 em
selos de impôsto de consumo.
É evidente que o município é florescente e
tudo concorre para se supor que o seu comércio e
indústria continuem em escala ascendente.
A Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa opinou favoràvelmente à criação da Coletoria
Federal de Ingá, nada tendo a arguí-la de intitucional.
Pelo expôsto verifica-se que quanto às
exigências para a criação de novas coletorias, são
perfeitamente satisfeitas, em nada contrariando a
criação da Coletoria Federal em Ingá, Estado da
Paraíba, pelo que somos pela aprovação da
presente proposição.
Sala das Comissões, em 8 de junho de 1948.
– Mathias Olympio, Presidente. – Vespasiano
Martins, Relator. – Durval Cruz. – Santos Neves. –
Alvaro Adolpho. – Salgado Filho.
Nº 355, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 58-48.
Relator: Sen. Joaquim Pires.
Venício Ribeiro de Oliveira, em 1 de agôsto de
1946, requereu ao chefe da Delegacia do Serviço do
Patrimônio da União, no Distrito Federal, que lhe fôsse
concedida em locação, ou arrendamento, a área de
20,00m2 do terreno situado na subida para o
monumento do Cristo Redentor no Morro do Corcovado,
para a construção de um pequeno stand destinado ao
comércio de bijouterias, curiosidades, fotografias, etc.
Ouvido, o Departamento de Urbanismo da
Prefeitura
do
Distrito
Federal,
manifestou-se
favoràvelmente, tendo indicado o local em que deveria
ser feita a construção e bem assim o prêço da locação.
Voltando o processo ao Departamento do
Patrimônio da União foram ouvidos diversos
funcionários,
sendo
todos
favoráveis
ao
arrendamento e em conseqüência, fixadas as
cláusulas da concorrência pública ordenada pelo
Diretor
dêsse
Departamento.
Depois
de
satisfeitas
as
exigências
regulamentares
foram publicados os editais da concorrência

que se realizou em 29 de abril de 1947. às 15
horas, no edifício do Ministério da Fazenda. Dois
foram os concorrentes: Rita Gonçalves Ribeiro e
Venício Ribeiro de Oliveira, tendo sido aceita a
proposta primeira por mais vantajosa, visto ter
oferecido maior prêço, o que determinou a
lavratura e assinatura do contrato por cópia a fls.
66 do processo.
O edital da concorrência consignava que o
contrato seria a título precário, e assim foi.
Sujeito êste a registro pelo Tribunal de
Contas foi ouvida a diretoria informativa, que se
pronunciou favoràvelmente ao registro, por
entender que haviam sido observadas as
disposições do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de
setembro de 1946, que assim dispõe no artigo 95:
"Os imóveis da União, não aplicados em
serviços públicos e que não forem utilizados nos
fins previstos nos itens I e II, do artigo 86,
poderão ser alugados a quaisquer interessados.
Parágrafo único. A locação se fará em
concorrência pública e pelo maior prêço
oferecido, na base mínima do valor locativo
fixado."
O Procurador da Fazenda Pública foi de
parecer que o contrato podia ser registrado, de
vez que a divergência sôbre a interpretação do
artigo 96, parágrafo único, proibindo os
arrendamentos de bens do patrimônio da União
por prazo superior a dez anos, não invalidava um
contrato precário, porque êste podia ser
rescindido em qualquer época.
Demais, se a lei proíbe que os contratos de
locação de imóveis da União sejam feitos por
prazo superior a dez anos, é claro que o feito a
título precário não terá validade depois de
decorrido êsse prazo, que na hipótese é o seu
têrmo, se antes não fôr rescindido por alvedrio
das partes contratantes.
O art. 64, § 1º, do Decreto-lei número
9.760, de 5 de setembro de 1946. afirma o douto
Procurador da Fazenda Pública, permite a
locação de imóveis da União, mediante
condições, especiais não limitando prazo.
Demais, é preciso considerar que se trata
de um terreno de ínfimas proporções, sem
utilização, com 4m,80 cents. de frente e uma
área de pouco mais de 18 metros quadrados,
alugado por 355 cruzeiros mensais, sen-
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do que a Prefeitura o arbitrou em 50 cruzeiros
mensais, ficando a locatária obrigada a fazer as
obras em acôrdo com a planta aprovada pelo seu
Departamento de Obras e Edificações.
O que parece é ter havido uma dessas
costumeiras divergências de opiniões entre altos
funcionários em casos sem a menor importância,
como o que faz objeto dêsse processo, e em que as
partes saem sempre perdendo. O contrato é quase
leonino, por isso que a União tem tudo a lucrar e
nada a perder.
Sou pelo registro do contrato.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1948. –
Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício. –
Joaquim Pires, Relator. – Filinto Müller. – Augusto
Meira. – Etelvino Lins. – Vergniaud Wanderley. –
Lucio Corrêa. – Olavo Oliveira. – Aloysio de
Carvalho.
PARECER
Nº 356, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de Lei nº
58, de 1948
Relator – Sr. Santos Neves.
Nos têrmos do dispositivo constitucional
contido no art. 77, item III, § 1º encaminha o Egrégio
Tribunal de Contas ao Congresso Nacional o
presente processo em virtude de ter êle negado
registro ao contrato celebrado pelo Govêrno Federal
– Serviço do Patrimônio da União – com D. Rita
Gonçalves Ribeiro para locação do próprio nacional
situado na subida do Corcovado, freguesia da
Gávea, nesta Capital.
Êsse o assunto da Proposição nº 58 de 1948,
que contém o autógrafo do Projeto de Lei nº 64, de
1948, que autoriza o Tribunal de Contas a registrar o
referido contrato, nos têrmos aprovados pela Câmara
dos Deputados.
Ouvida a douta Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa pronunciou-se também ela
favorável, através brilhante parecer do nosso distinto
colega Senador Joaquim Pires.
Evidentemente
examinando-se
aquêle
contrato, verifica-se que os interêsses da União se
acham convenientemente resguardados. Trata-se
de uma pequena área de 18,24 m2, sita na subida
do Corcovado onde a licitante construirá, por
sua própria conta, um Stand para a venda de
bijuterias aos turistas que visitam o monumento do

Cristo recolhendo aos cofres da União em
pagamento os alugueres de Cr$ 4.260,00 por ano,
ou Cr$ 42.600,00 em dez anos além do valor das
benfeitorias que passarão para a União após o
decurso do prazo referido.
Concluimos assim pelo registro do contrato
manifestando-se de acôrdo com o Projeto de Lei nº 64,
de 1948, tal como veio da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 8 de junho de 1948.
– Mathias Olympio Presidente. – Santos Neves,
Relator. – Alvaro Adolpho. – Alfredo Neves. –
Apolonio Sales. – Durval Cruz. – Vespasiano
Martins. – Salgado Filho.
PARECER
Nº 357, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Requerimento nº 1 de 1947.
Relator – Sr. Ferreira de Souza.
1. Atendendo a uma solicitação do Sindicato
dos Operários Navais do Rio de Janeiro,
(Requerimento nº 1, de 1947) houve por bem o
eminente senador Etelvino Lins propôr ofereça a
Comissão ao plenário um projeto de Lei dispondo
aplicarem-se aos empregados de emprêsas de
propriedade da União dos Estados e dos Municípios,
seja qual fôr a sua forma de administração, os
preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho –
Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943.
Quase contemporâneamente, e em face de
uma representação dos diaristas de obras da União
trabalhando no Departamento Nacional de Obras
contra as Sêcas (Requerimento nº 5, de 1947),
houve por bem o eminente Selos Saboya, depois de
se pronunciar a Comissão de Viação e Obras
Públicas, adote esta Comissão um projeto
consagrador da mesma medida em favor de todos os
empregados de serviços públicos industriais de
propriedade da União e do Distrito Federal, sem
distinção entre extranumerários pessoal de obras e
pessoal administrativo (art. 1º e parágrafo único). Vai
adiante o plano. Depois de proibir se fixem, nos
estatutos ou regulamentos de emprêsa ou serviço
público da União garantias menores que as da
legislação do trabalho (art. 2º), consagra a
competência da Justiça do Trabalho para o processo
e julgamento de todos os dissídios resultantes
das relações de trabalho entre os referidos
operários e a União ou o Distrito Federal providen-
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ciando sôbre a representação da entidade pública
empregadora (arts. 4º e 5º) bem como sôbre a forma
de execução da sentença a ela contrária (arts. 4º, 5º
e 6º).
2. Como referem o parecer-justificação do
eminente Senador Carlos Saboya e o da Comissão
de Viação e Obras Públicas, o serviço da União é
realizado; por funcionários, cuja disciplina se
encontra no Estatuto dos Funcionários Públicos, por
extranumerários na forma do Decreto-lei número
5.175 de 1943 e por operários definidos nos arts. 38
e 39, da Lei nº 240, de 1948.
Os últimos percebem apenas o salário de cada
dia à conta da verba de obras separando-se dos
extranumerários diaristas por esta última razão, pois
êstes apesar de não funcionários públicos, dado não
ocuparem cargos de quadro mediante as
formalidades legais e não obstante investidos
precàriamente nas suas funções, também precárias,
percebem vencimentos pela verba de pessoal.
3. Embora a proposição do distinto colega que
não nos honra mais com a sua companhia, o
senador Carlos Saboya seja evidentemente, mais
ampla pois abrange também os "empregados dos
serviços públicos", enquanto a do senador Etelvino
Lins se refere aos das emprêsas de propriedade de
qualquer das entidades públicas citadas, trata-se de
iniciativas da mesma natureza e com a mesma
finalidade suscitando, em muitos pontos, iguais
questões de direito, quais as de saber se é
constitucionalmente possível ou se é conveniente
atribuir ao pessoal das organizações industriais dos
govêrnos as garantias prescritas em favor dos
trabalhadores das emprêsas privadas, inclusive a
jurisdição da Justiça do Trabalho.
Em consequência, devem as duas sugestões,
ainda não convertidas em projetos ser examinadas
conjuntamente, por forma a, se aceitas, se fundirem
num projeto único.
4. Pelos dois projetos, que revogam o art. 7º
"c" "d" e "c", da Consolidação das Leis do Trabalho,
o Poder Público nos seus setores de produção
econômica sob a forma de emprêsa, e mesno em
outros, guardará posição igual à de qualquer
organização privada, com as obrigações decorrentes
de tal lei. Entre estas vale ressaltar o registro
profissional, a subordinação aos contratos coletivos,
a jurisdição integral da Justiça do Trabalho, sindica-

lização de seu pessoal dela própria, como
empregador, a disciplina do trabalho quer em relação
ao tempo quer à qualidade de empregado a
estabilidade dêstes. Chegar-se-ia até às multas
impostas pelos seus próprios funcionários.
Em consequência, as suas relações com os
servidores favorecidos pelos projetos teriam de ser
estalogadas entre os de natureza contratual.
5. Na que examinar, de início, o aspecto
constitucional das medidas.
Comecemos pela subordinação do Poder
Público à Justiça do Trabalho, vale dizer, pela
jurisdição desta em relação ao próprio Estado,
inclusive na competência normativa definida no art.
123, § 2º
Teria o Poder Público como primeira instância
as "juntas ou juízes de conciliação e julgamento",
com recurso para a segunda, constituída pelos
Tribunais Regionais do Trabalho, e desta para a
instância especial, extraordinária ou terceira, que é o
Tribunal Superior do Trabalho, tais como previstos
na cit. Constituição, artigo122, III, II e I.
Essa conclusão, com a devida vênia dos
eminentes parlamentares, se choca com o sistema e
com a letra da Lei Básica.
No que tange à União, é de invocar o art. 104,
II, "a", instituidor da competência privativa do
Tribunal Federal de Recursos para o julgamento
das
"causas decididas em primeira instância,
quando a União fôr interessada como autora, ré
assistente ou opoente, exceto as de falência; ou
quando se tratar de crimes praticados em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União,
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e da
Justiça Militar".
Não permite dúvida o entendimento desta
norma, imediatamente confirmada pela al. "b" no
atribuir ao citado Tribunal a mesma competência de
órgão de segunda instancia para decidir os habeas
corpus e os mandados de segurança contra
autoridades federais.
Frisando com a precisão da linguagem,
é segura no estipular as três únicas exceções, ou
seja, as únicas hipóteses em que a União ficará
sujeita ao julgamento em segunda instância por
outro tribunal: causas de falência, entregues à
justiça comum: crimes eleitorais, habeas corpus e
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mandados de segurança em matéria eleitoral,
assunto do âmbito da Justiça Eleitoral (cit. art. 104, I,
"a" e "b", comb. com os arts. 119, VII) e crimes
militares, ou contrários à segurança exterior do país
e às instituições militares e habeas corpus a êles
correspondentes, reservados à apreciação da Justiça
Militar (cit. art. 104, I, "a" e "b" comb. com o art. 108,
e § 1º).
Atendo-nos à velha e confirmadissima regra
de hermenêutica "exceptio trictissimi juris", logo
veremos não haver possibilidade de ampliar o campo
excepcional. Se a Constituição, no mesmo capítulo
IV, do tit. I, a Justiça Eleitoral, se ocupou, na Seção
VI, "dos Juízes e tribunais do trabalho", ou da Justiça
do Trabalho, e não considerou na competência desta
para excluir outros casos da apreciação do Tribunal
Federal de Recursos, é porque não admite outras
exceções.
Em consequência, como é impossível desligar
as instâncias para efeito de jurisdição, e como tôdas
as causas da União, salvo as expressamente
previstas, vão ao Tribunal Federal de Recursos em
segunda instância, sendo ele, como se vê, órgão
estranho à Justiça do Trabalho, torna-se
inconstitucionalmente impossível pensar nesta
Justiça especial para julgar causas em que a União
tiver interêsse.
6. Não é outra a conclusão decorrente da
natureza das causas atribuidas ao julgamento das
outras justiças claramente previstas.
O Tribunal Federal de Recursos não se
constituiu para julgar questões de direito privado.
Move-se quasi exclusivamente no setor do direito
público. As da primeira categoria que lhe podem
chegar, por delas participar excepcionalmente a
União, têm, por efeito mesmo dessa participação,
um sabor de direito público, não são inteiramente
alheios à disciplina dêste grupo. Os próprios
contratos por ela firmados, ainda substancialmente
jurídico-privados, estão sujeitos, para a sua
validade, a formalidades de direito público como o
registo pelo Tribunal de Contas (Const., art. 77, III e
§ 1º).
E as exceções se contêm nesse terreno.
Referem-se a matérias de direito público, como a
criminal e as de habeas-corpus ou mandados de
segurança, ambos contra atos de autoridade e à
falência, cuja natureza nesta de processual,
consequentemente publicística, e de substantiva,

esta ainda de ordem pública, é mais que evidente.
Outro, porém, é o terreno da Justiça do
Trabalho. Competente exclusivamente para as
questões emergentes do contrato de trabalho
(Constituição art. 123), está sempre na esfera do
direito privado, dirime contendas privadas. Tal
contrato, concluído entre pessoas de direito privado,
para efeitos econômicos no que a elas diz respeito,
disciplinando interesses individuais, embora contido
num quadro social de ordem pública, sem
participação de um contratante juridicamente
superior do outro, é de direito privado. Assim se
considerava mesmo na Itália fascista, apesar das
interferências do direito do trabalho com o
corporativo (Of. Barassi – "II Diritto del Lavoro" I,
Milano – Giuffré – 1935, nº 5, pág. 11; Luigi de Litala
– "Il Contratto di Lavoro" – Torino – utet (1931, nº 2,
pág. 5, Petraccone" "Il Raparto Individuale di Lavoro
e
la
Previdênza
e
l'Assistenza
Sociale
nell'Ordinamento Corporativo", in Pergolesi –
Petraccone – Riva Sanseverino – "La Disciplina
Corporativa dei Rapporti di Lavoro e dei Rapporti
Economici", pág. II, Soc. Ed. Libr. Milano 1939, nº 3,
pág. 391: Paul Pic – "Tr. El. de Leg. Industriale",
Paris, Rousseau, 1930, ns. 887, 888. págs. 609 e
610; Riva Sanseverino – "Diritto del Lavoro" – ns. 6,
in "Nuovo Digesto Italiano". 1938 – utet – Torino,
pág. 9.927).
Há que verificar ainda a consequência da tese
7, aqui combatida em face do § 2º, do cit. art. 123,
que, consagrando o regime anterior, atribuí à "justiça
ordinária" o julgamento dos dissídios resultantes de
acidentes no trabalho, cujo caráter trabalhista é
incontestável.
"Justiça ordinária" "justiça comum" são as
justiças locais de cuja estrutura cuidou a
Constituição no art. 124. Elas é que tem poder
jurisdicionaI comum tanto para as causas cíveis,
inclusive as administrativas, como nata as criminais,
na forma do art. 18 § 1º, da Constituição. A elas se
opõem as justiças especiais como a de segunda
instância para as causas da União, a militar, a
eleitoral e a do trabalho, com competências
discriminadas. Não se trata de órgão da Justiça do
Trabalho, senão de uma fenda aberta pela própria
Constituição no respectivo sistema. Equiparar a
União a qualquer empregador, e sujeitá-la pura e
simplesmente à Justiça do Trabalho, importaria,
analògicamente, em sujeitá-la às justiças dos Es-
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tados quanto a acidentes no trabalho. Mas essa
solução é incompatível com o citado artigo 104, I,
"a", da mesma Constituição e com a hierarquia das
entidades federadas, pois a maior de tôdas a União
teria os seus interêsses dependentes de julgamento
de juízes dos Estados.
8. Os mesmos argumentos se aplicam em
relação aos Estados e aos Municípios, instituições
sôbre as quais só podem ter jurisdição os órgãos
federais, quando a Constituição o disser explícita ou
implícitamente. Tendo os primeiros um Poder
Judiciário próprio organizando cada um dêles a sua
Justiça e competindo-lhes também criar e organizar
os municípios, é evidente que sòmente êles podem,
fora da Constituição Federal, definir a competência a
que estão sujeitos.
9. Tudo isso é confirmado pelo artigo 204,
parágrafo
único,
quando
determina
sejam
consignadas ao Poder Judiciário as dotações
orçamentárias da União, dos Estados e dos
Municípios, para pagamento de condenações
judiciárias, logo especificando tratar-se dos órgãos
de segunda instância, do Tribunal Federal de
Recursos quanto à União, e Tribunais de Justiça no
que tange aos Estados e Municípios, norma esta que
a lei orgânica do Distrito Federal – lei nº ... dêste
ano, consagra no artigo.
Estivesse em tal caso a Justiça do Trabalho e
a Lei Magna, definando-lhe os órgãos de segunda
instância, teria determinado fôssem a ela
consignadas as verbas necessárias aos pagamentos
decorrentes de sentenças suas. Pois ubi cadem ratio
ibi legis dispositio.
Não o fazendo, é que não considerou sequer
possíveis tais sentenças.
10. Quer por outro lado, a Constituição, no
artigo 122, § 5º in fine, se representem igualmente
na Justiço do Trabalho, empregadores e
empregados, o que pressupõe litigantes e
componentes de classes diversas com interêsses
econômicos opostos.
Pode ela, assim ser composta exclusivamente
dêsses representantes, ou tê-los ao lado dos juízes
togados. Cada contendor tem no aparelho julgador
um juiz da sua classe, um representante indireto
seu, cuja escolha, embora atribuída ao Govêrno se
faz entre os pertencentes às organizações de
classes, atribua-se, ou não, a estas a respectiva
indicação, ainda em lista. E' o que se verifica

atualmente, não sòmente em face da Consolidação
como do Decreto-lei nº 9.797, de 9 de setembro de
1946.
Pudesse a mesma Justiça julgar causas das
entidades públicas concluissem estas contratos de
trabalho com o pessoal dos seus serviços em forma
de emprêsa, e deveriam fazer parte das associações
sindicais e ser, como empregadores sindicalizados,
representados nos ditos órgãos judiciários.
Mas essa conclusão é rigorosamente
impossível. Quando se fala em classes, em
categorias
econômicas,
em
profissões
sindicalizadas, estão fora de cogitações as entidades
públicas. O Estado é o Estado, superior aos
indivíduos e às classes, porque guarda do Bem
Comum e justamente empenhado em lhes disciplinar
as atividades, como fôrça de ordem e de equilíbrio.
Classes, sindicato, representação paritária são
expressões que lembram interêsses privados em
choque, harmonizando-se e colaborando através de
laços morais e de regras jurídicas.
E o Estado não se opõe socialmente a ninguém.
1.
Continuando
a
indagação
da
constitucionalidade, verifica-se, pelo artigo 123 e
seus §§, da Constituição, destinar-se-á a Justiça do
Trabalho a intervir nos dissídios a serem dirimidos de
acôrdo com a legislação especial do trabalho. E, pelo
estudo das demais disposições notadamente das
constantes do artigo 157 chega-se à conclusão de
que tal legislação não abarca o Estado.
Com efeito.
Por que se impõe norma própria nesse
campo?
Qual a sua principal razão política?
Evidentemente, a maior intervenção da lei no
discliplinar
o
conteúdo
da
relação
entre
empregadores e empregados se deve ao
reconhecimento da inexistência da autonomia da
vontade por parte de um deles, da ausência de
liberdade do empregado em face do empregador, da
sua impossibilidade de discutir cláusulas, de estipular
garantias, de prever condições. O Estado supre a
fraqueza do empregado individual, dá fôrça à
interferência sindical e, pela Justiça do Trabalho, cria
normas, e julga os dissídios individualmente e
coletivos.
Essa situação é inteiramente estranha à dos
seus próprios servidores, não podendo intervir
contra si mesmo. O direito não equipara o poder
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público a qualquer empresário, não o considera
capaz de abusar da necessidade, da fraqueza e da
miséria de quem profissional e permanentemente,
lhe presta ou lhe quer prestar serviços, para lhe
impôr as condições que bem entender e despedi-lo a
qualquer momento. Não há mesmo oportunidade
para êsse abuso. Nem qualquer interêsse o torna
sequer compreensível. As funções públicas são
previamente reguladas, os ordenados constam de
tabelas anteriores à admissão do pessoal, e o
encarregado da admissão não podia consentir em
pleitear qualquer alteração nos respectivos
conteúdos ou remuneração.
12. Por outro lado, a relação de trabalho, no
sentido universalmente consagrado, pressupõe a
existência de emprêsa.
E é o que se depreende do art. 157, IV, VI e
XII da Constituição.
Que é emprêsa?
Não o disse a mesma Constituição. Mas
empregando-a nos incisos citados do art. 157, fê-lo
também nos arts. 160 (emprêsas jornalísticas), 168 III e
IV (obrigação do ensino ao seu pessoal e de concorrer
para o aprendizado profissional), 158 (repressão às
uniões ou agrupamentos monopolísticos de emprêsas
individuais ou sociais), 149 (emprêsas de seguros,
capitalização e semelhantes e 151 (concessionárias de
serviços públicos).
De todos se infere haver querido o legislador
constituinte referir-se a organizações privadas dos
fatores da produção, destacando o seu caráter
nimiamente econômico.
Ou pressupõe a idéia de lucro (artigo 157, IV),
ou parte da remuneração do empregado (art. 157, VI
e XII) ou se liga à propriedade de direito privado (art.
160), ou cria deveres de ordem econômica baseados
na crença de disponibilidade monetária (art. 163, III e
IV), ou considera na possibilidade de abuso do poder
econômico, rerefindo-se a emprêsas individuais ou
sociais, (art. 148) ou tem em conta determinadas
organizações privadas de fundo lucrativo (art. 149 e
151). No fundo, não há emprêsa sem organização
dos fatores da produção, inclusive, e principalmente
o trabalho humano e sem que o empresário assuma
os respectivos riscos.
Uma boa doutrina, partindo dêsses
elementos, e encarando sobretudo, as emprêsas
comerciais, nelas destaca um outro elemento
de natureza estritamente jurídica a intermediação
no resultado do trabalho ou nos riscos

de determinada atividade (Alfredo Rocco – "Diritto
Commerciale" parte generale, Roma – 1929, nº 47,
páginas 181 e seg.; Greco "Contracto di Lovoro"
Torino, utet 1939, ns. 24, 25, 26 e 27, págs 53 –
62; Escarra "Principes de Droit Comercial" I, Sirey
– Paris – 1934, nº 135, págs. 148-4949).
Há porém, um quase acôrdo geral quanto à
finalidade lucrativa, não admitindo emprêsa sem o
intuito de enriquecimento do seu titular, ou seja,
como atividade desinteressada, Carvalho de
Mendonça "Trat. de Dir. Com." I, 2ª ed. 1933 –
Freitas Bastos – Rio, número 345 paginas 492 e
346, pg. 493; Valdemar Ferreira "Trat. de
Dir. Mercanti", I, 1934, São Paulo – Edit. São
Paulo, pgs. 365-366; Barassi – op. cit. nº 6, pgs.
12-13; Emite James – "Les Formes d'Entreprises"
Sirey – Paris – 1935, pgs. 9-21; Accardo –
"Impresa" in "Nuovo Digesto Italiano". VI, nº 2, pg.
835 – Escarra – "Princ. de Drcit Comercial", I,
Sirey – Paris – 1934, nº 103, pg. 119; C. civ. it, de
1942, art. 2.082; Riva Sansevrino – "Impresa in
Generale", no Com. dei Cod Civile", dir.
de Scialoja, vol. V, Foro It. Roma 1943, pg.
127).
A essa orientação não parece estranha a
nossa Lei Magna. Refere-se ela somente
emprêsas com fito de satisfazer direta ou
indiretamente interêsses econômicos do seu
titular, mencionando apenas organizações dêsse
tipo (cits. arts. 148, 151, 160, 168, III e IV) e
aludindo expressamente à participação nos lucros
como um dos direitos mínimos do empregado (cit.
art. 157, IV).
A noção de emprêsa é, do ponto de vista
jurídico, pura noção de direito privado. Tendo
transposto as barreiras ela economia e se
instalado no campo de direito, aí figura como
forma de atividade dos particulares, aplicada,
sobretudo, ao comércio, à indústria e à agricultura.
Os estudos a respeito sempre os fizeram os
comercialistas, e a sua importância cresceu como
o moderno direito do trabalho. No terreno
legislativo, só leis de direito privado, sobretudo as
comerciais e agora as trabalhistas, a elas se
reportam (V. C. com. tit. único art. e reg. nº 737, de
1850, art. nada dizendo os juspublicistas. O
moderno C. civil italiano de 1942 a tomou corno
categoria básica.
Esta não é, porém a situação dos serviços
públicos indústriais e comerciais.
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Quando as pessoas de direito público
organizam os fatores da produção, instalando
organismos dessa natureza com pessoal assalariado
e assumindo os riscos conseqüentes, não o fazem
com
finalidade
lucrativa,
não
visam
a
enriquecimento, senão a atender ao seu próprio fim,
satisfazer na necessidade pública, qualquer que seja
o seu reflexo econômico. E a sua atividade em tal
setor, ainda assemelhada, pelo seu objeto, às de
caráter privado, e os seus atos, ainda classificados
como atos de comércio ou civis e disciplinados pelo
direito privado (comercial ou civil), não as
transformam em comerciantes, industriais ou
agricultores, qualidades ou status para as quais é
essencial a profissionalidade. (Cfr. Carvalho de
Mendonça – "Trat. de Dir. Com. Bras." II, são Paulo –
1911, nº 126, pg. 92; Rocco – op. cit. nº pg. Vivante
– "Tratt. di Dir. Com." I, 5ª ed., Valardi – Milano –
1922, ns. 63 e 64, pgs. 101-102; Escarra – op. cit. nº
372, pg. 367; Lyon Caen et Renault – "Tr. de Dr.
Com.", I, 5ª ed., – Paris – Libr. Gen. Dr. Jur. 1921, nº
210, pg. 258).
Nêste sentido, estritamente jurídico, o poder
público nunca é empresário.
Certo, há quem fale em emprêsa do Estado,
emprêsa pública. Mas a palavra é aí empregada no
sentido formal, para significar uma organização em
forma de emprêsa, com as exterioridades da
emprêsa, mas sem caráter profisional, sem intuito
lucrativo, quer se considere êste como elemento do
conceito, quer como a ela co-natural.
Conseqüentemente, as relações entre o
falso empresário e o pessoal respectivo, não tem
feição privada, não se ajustam às lindes do
contrato de trabalho. Êste, pressupondo a
empresa, pressupõe, sobretudo, o empresário
agindo como tal, o chefe, o titular, a sua primeira
figura, o seu principal empregado, no velho
conceito de Endemann, pois a relação jurídica só
se estabelece entre pessoas.
Assim decidiu a Consolidação das Leis do
Trabalho, no cit. art. 7º, "c", "d" e "e".
Nem é por outra razão que as legislações
afastam sempre o Estado e as instituições
parestatais do contrato de trabalho, como o faz a
referida Consolidação das Leis do Trabalho no
cita. art. 7º, c, d e e (Cfr. Luigi de Litala – "II Contratto
di Lavoro". Torino – utet – 1931, nº 2, pg. 5;

Barassi "II Diritto del Lavoro" I, Milano – Giuffré –
1935, nº 5 pg. 11).
A boa doutrina em direito administrativo repele
a própria noção de contrato para conceituar as
relações do Estado com os seus serventuários,
proclamando tratar-se de uma situação legal.
16. Até aí o exame se refere a ambos os
projetos.
O do Senador Carlos Saboya vai, entretanto,
adiante, pois abarca no favor todos os servidores,
qualquer que seja o serviço, inclusive o pessoal de
obras, sem atenção sequer à continuidade dos
empreendimentos.
Quem lê o cit. art. 157, da Constituição, e
penetra a noção de emprêsa, condição das garantias
especiais do contrato de trabalho, verifica ser
impossível essa relação sem que se trate de
atividade contínua, permanente. Sendo ela
organização de fatôres da produção, não se esvai
com um trabalho único. Por assim entender, foi que o
art. 157, da Constituição não repetiu a expressão
evidentemente pleonástica, "emprêsa de trabalho
contínuo" do art. 137, e, f e g da Carta de 1937.
Alguns trabalhos, algumas obras são transitórias,
mas a "emprêsa" permanece.
Ainda, pois, que a organização de uma
atividade pelo Estado constituísse emprêsa, não o
seria uma determinada obra. Logo o pessoal para ela
especialmente admitido não poderia pretender as
vantagens da legislação trabalhista, entre as quais a
estabilidade, a participação nos lucros, as férias, o
descanso remunerado, o seguro social, etc., pois
tudo isso pressupõe permanência. Seria assim,
impossível atender ao referido pessoal de obras a
que se referem os arts. 38 e 39, da Lei nº 240, de 4
de fevereiro de 1948. e 33-36, do Decreto-lei nº
5.175, de 7 de janeiro de 1943, pois êle se
caracteriza pela transitoriedade.
17. Não quer isso dizer fiquem os diaristas,
operários dos diversos govêrnos, quando trabalham
em serviços de fins econômicos e em forma de
emprêsa, privados de qualquer garantia e sujeitos
aos caprichos de chefes menos escrupulosos. E'
possível e mesmo aconselhável conferir-lhes certas
garantias de estabilidade, contra acidentes no
trabalho, de previdência, mesmo de processo
judicial, mas sempre considerando em que o modo
de tratar o serviço público deve ser diverso.
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Nunca
seria
possível
equipará-lo
integralmente ao empregado da empresa
particular. Nesta, o empresário aufere lucro,
recebe individualmente uma renda do seu capital,
trabalha para o mercado, faz sua a valia, cabendolhe, assim, uma participação de negócio não
resultante exclusivamente do seu capital e do seu
trabalho, senão do esfôrço e da atividade de todos
os que com êle trabalham, correspondendo essa
parcela ao risco que assume. O empregado da
emprêsa particular, depois de algum tempo de
serviço, é uma parte dela. Não idêntica a situação
do serventuário de um organismo público. Neste
não há lucro, não há enriquecimento individual,
não há dividendos ou juros em favor do capital,
não tem Estado a auri sacra fames, a mais valia
não se atribuía a um determinado grupo ou a uma
pessoa. Em regra, as explorações econômicas
estatais são deficitárias, e visam à utilidade geral.
Quando, porém, e muito excepcionalmente, dão
lucro êste não é uni fim, mas um simples acidente,
que não vai enfartar nenhuma bôlsa privada, mas
que se incorporará à riqueza comum, beneficiando
a todos.
Pode e deve a lei criar tais direitos,
definindo-os ou reportando-se aos artigos da
Consolidação que os provém em favor do
empregado particular. E' uma questão de
adaptação. Pode mesmo e deve situar certas
relações de caráter privado semelhante às das
empresas particulares com o seu pessoal, num
grupo especial e como um contrato de trabalho sui
generis. E' o caso do pessoal das fábricas do
Estado, do Lóide Brasileiro, da Organização Lage,
das estradas de ferro, etc. Assim se faz em
diversos países.
Pondo de lado a Justiça do Trabalho com o
respectivo processo, é preciso estabelecer para as
ações calcadas em tais relações de trabalho no
Juízo comum, um ritmo tanto quanto possível
aproximado do estatuído na Consol das Leis do
Trabalho.
18. E' o que se pensa atendido pelo projeto
oferecido em substituição aos dois formulados
pelos nossos disertos colegas.
Começa êle estendendo aos empregados de
tais organizações, as garantias principais da
legislação trabalhista – proteção do trabalho da
mulher, inclusive à maternidade (artigos 372-388 e
391-398, 400) do menor (arts. 402, 405, a e §§, 407,
408, 411, 414, 415. 424 e 427 e 446 e parágrafo

único), garantias (art. 450), remuneração (art. 467,
§§ 1º e 2º, e 464), interrupção e suspensão (arts. 472
e 473), extinção da relação (arts. 477, 482), aviso
prévio (art. 487), estabilidade (arts. 492, 493, 494,
495, e 497), tendo sempre o cuidado de declarar só
se aplicar à parte aplicável tendo em vista a natureza
da relação jurídica entre o empregado e a entidade
exploradora do serviço.
Ainda nesse terreno, formulam-se dois casos
de demissão justa: incitar, tomar parte ou fazer
propaganda de greve ou pertencer a partido,
associação, clube, grupo, etc., proibidos por nocivos
à ordem social.
Quanto ao primeiro, baseia-se a proposição na
ilicidade da greve nos serviços públicos, sobretudo se
realizados pelo próprio Estado. Os mais aferrados
defensores do direito de greve, que a nossa
Constituição reconhece subordinando-lhe o exercício
às prescrições da lei, estão de acôrdo em que êle
nunca pode ser exercido contra o Estado. No regime
democrático, então, há outros meios, mais eficientes e
mais condizentes com as necessidades coletivas, pelos
quais o empregado pode pleitear os seus interêsses.
Não é possível também manter no serviço
público industrial, nas oficinas do Estado, nas suas
fábricas de armamentos, de explosivos, de
munições, nas suas usinas, nos seus laboratórios,
nas suas organizações de transporte pessoas
implicadas em grupo sociais apostados em destruir a
ordem social.
No tocante ao processo, tôda a preocupação
do projeto é simplificá-lo, facilitando-o. E' o que se
vai ler.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 24, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos mensalistas e diaristas da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios,
dos Municípios e das entidades autárquicas, que
trabalharem nas suas organizações econômicas
comerciais ou industriais em forma de emprêsa,
não forem funcionários públicos ou não
gozarem de garantias especiais, aplicam-se, no
que, forem aplicáveis, as providências constantes
dos arts. 370 a 373, 391 a 398, 400, 402 a
405, letra a e §§, 407, 408, 411 a 415, 424, 427,
446 e parágrafo único, 450, 457, §§ 1º e 2º,
464, 472, 473, 477 a 482, 487, 492 a 495 e 497,
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da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 1º A dispensa do empregado previsto no
artigo com mais de dez anos de serviço só poderá
ser feita mediante inquérito administrativo sem
prejuízo da apreciação judicial da respectiva prova
na ação por ventura proposta pelo dispensado.
§ 2º Entre os atos de indisciplina ou
insubordinação a que se refere o art. 482, "h", da
Consolidação das Leis do Trabalho, incluem-se no
tocante aos empregados declarados no tocante
artigo, incitar, promover, tomar parte ou fazer
propaganda de greve de qualquer natureza e
finalidade, bem como pertencer a partido político,
associação clube ou grupo etc. proibidos como
nocivos à ordem social ou política.
Art. 2º As ações dos empregados referidos
no artigo anterior contra a entidade empregadora
correrão na justiça comum perante o Juiz de
Direito
de
lugar
ou
da
comarca
do
estabelecimento.
Parágrafo único. Onde houver mais de um
Juízes de Direitos, será competente o que o fôr
para as reclamações da competência da Justiça
do Trabalho no caso do art. 122, § 3º da
Constituição. Se nenhum dêles estiver neste caso,
a competência será do que tiver para as causas
em que a entidade pública foi ré.
Art. 3º A ação será iniciada por uma
reclamação escrita ou verbal do empregado, da qual
constarão:
a) designação do Juiz a quem é dirigido.
b) o nome, naturalidade, profissão e domicílio
do reclamante;
c) o nome da entidade empregadora,
estabelecimento onde o reclamante trabalha e o
nome do seu, chefe autor do ato ou fato
considerados lesivos;
d)
a
situação
do
reclamante
no
estabelecimento;
e) breve exposição do ato ou fato de que se
queixa;
f) o pedido;
g) assinatura do reclamante ou de mandatário
seu.
§ 1º Se a reclamação for verbal será feita a
qualquer dos escrivães do Juiz a que competir, o
qual a tomará por têrmo mencionando os elementos
constantes do parágrafo anterior.
§ 2º O têrmo será assinado pelo reclamante ou,
se não souber ou não puder escrever, por terceiro a seu

rogo, em presença de duas testemunhas.
§ 3º A reclamação ou o têrmo serão escritos
em três vias.
§ 4º Apresentada a petição ou o têrmo ao Juiz,
êste mandará imediatamente citar a ré na pessoa do
seu representante legal e na do diretor ou chefe do
estabelecimento, para a audiência de instrução e
julgamento, que deverá realizar-se nos dez dias
seguintes ao primeiro decêndio depois da última
citação.
§ 1º Será sempre citado o representante do
Ministério Público, desde que a ação se intente
contra a União, os Estados, ou os Territórios e
respectivas entidades autárquicas.
§ 2º Se a ação for proposta contra a União
onde não houver Procurador da República, será
citado o representante do Ministério Público local,
havendo mais de um, caberá a função ao 1º
Promotor Público.
Art. 5º A citação será feita pela entrega ou
remessa ao citando de uma via da petição ou do
têrmo, na qual o escrivão declarará o dia, hora e
lugar da audiência.
§ 1º A entrega ou remessa de que trata o
parágrafo anterior será feita pelo escrivão dentro em
48 horas após despacho do Juiz.
§ 2º A remessa será feita em registro postal
com franquia e recibo de volta, ou por intermédio do
Oficial de Justiça.
Art. 6º No dia, hora e lugar fixados, o Juiz
abrirá a audiência, à qual deverão estar presentes o
reclamante, o Chefe de serviço contra cujo ato se
reclama e o representante judicial da entidade
reclamada, inclusive o Procurador da República ou o
representante do Ministério Público local, nos casos
em que êles devem funcionar.
§ 1º E' facultado ao autor do ato fazer-se
substituir pelo chefe de serviço ou por o preposto
que tenha conhecimento do fato.
§ 2º O empregado reclamante poderá ser
assistido por advogado.
§ 3º Se impossibilitado de comparecer
pessoalmente por doença ou motivo de igual fôrça,
devidamente comprovadas, poderá o empregado
fazer-se representar por outro empregado da mesma
profissão, sem prejuízo de assistência de advogado.
Art. 7º O não comparecimento do reclamante
ou de representante seus na forma do § 1º do
artigo anterior importa em desistência da
reclamação e no arquivamento imediato do

– 267 –
processo. O não comparecimento da entidade
reclamada não suspenderá o processo, que
continuará à sua revelia.
Parágrafo
único.
Ocorrendo
motivo
relevante, poderá o Juiz suspender o julgamento,
designando nova audiência.
Art. 8º Aberta a audiência e estando
presente pelo menos, o reclamante, será lida a
petição ou o têrmo inicial a menos que ambas as
partes lhes dispensem a leitura. A seguir a
entidade reclamada terá vinte minutos para a sua
defesa, que poderá ser feita pelos dois
representantes presentes, caso em que o prazo
será dividido entre êles.
§ 1º Terminada a defesa, o Juiz proporá a
conciliação respeitados os limites das atribuições
dos representantes da entidade reclamada.
§ 2º Se houver acôrdo, será êle reduzido a
têrmo assinado pelo Juiz, pelo reclamante e pelos
representantes da entidade reclamada.
Art. 9º Não havendo acôrdo, seguir-se-á a
instrução do processo, podendo o Juiz, de ofício,
interrogar o reclamante e o autor do ato
impugnado ou se representante, aos quais é lícito
retirar-se imediatamente após o interrogatório,
caso em que a audiência continuará com os seus
advogados.
§ 1º Findo o interrogatório, serão ouvidas as
testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver.
§ 2º Serão admitidas a depor sômente as
testemunhas que as partes levarem consigo.
Art.10. A audiência será contínua, mas se,
por motivo irresistível e inevitável, não for possível
concluí-la no mesmo dia, o juiz designará
imediatamente dia, hora e lugar para a sua
continuação, independente de intimação.
Art. 11. Terminada a instrução, terão o autor
e, depois, a ré, quinze minutos para o debate,
findo o qual o juiz, se malograr nova tentativa de
conciliação, proferirá a sentença, a na qual
apreciará a legalidade do ato sob todos os seus
aspectos e em face das provas.
Art. 12. Da sentença caberá o recurso de
agravo de petição, interposto dentro em dez dias,
em petição devidamente motivada.
Parágrafo único. Admitido o agravo do
cartório abrirá imediatamente vista ao agravado
durante dez dias para contraminutar.

Art. 13. Da sentença que condenar a União, os
Estados, os Territórios ou Municípios, a reintegrar o
empregado dispensado em virtude de inquérito
administrativo ou a pagar quantia igual ou superior a
cinco mil cruzeiros, deverá o Juiz recorrer de ofício
para o Tribunal competente.
Parágrafo único. Decorrido o prazo necessário
ao trânsito em julgado da sentença com recurso de
ofício, se nenhuma das partes dela agravar, o
escrivão abrirá vista dos autos sucessivamente ao
representante judicial da entidade condenada e ao
reclamante, pelo prazo de dez dias para o primeiro e
de cinco para o segundo.
Art. 14. Na instância superior o recurso será
julgado com preferência sôbre os de natureza cível.
Art. 15. Se tratar de serventuário de
organização de caráter econômico com patrimônio
separado e que opere com o público com qualquer
particular, bem como de entidade autárquica, a
execução da sentença se fará diretamente contra ela.
Art. 16. A execução contra as organizações
industriais que não operam com o público se fará da
mesma forma que as execuções comuns contra o
Poder Público.
Art. 17. Sempre que a decisão determinar a
readmissão do empregado dispensado, deverá
cumpri-la o chefe de serviço dentro em cinco dias da
intimação sob pena de responder por crime de
desobediência.
Art. 18. O andamento das ações a que se
refere esta lei independerá do pagamento de custas e
de taxa judiciária.
Art. 19. Nos Juízes em que servirem diversos
escrivães funcionaria cada um dêles nos feitos
regulados nesta lei, durante um ano, na ordem dos
respectivos ofícios.
Art. 20. Nos casos omissos nesta lei aplicar-seão as normas do C. do proc. civil.
Art. 21. Qualquer das entidades públicas a que
se refere esta lei tem ação regressiva contra o
funcionário ou empregado autor do ato de que resultar
a obrigação de indenizar o outro empregado, desde
que tenha agido com dôlo ou culpa grave.
§ 1º Se a sentença favorável ao último
considerar
provados
os
elementos
da
responsabilidade do autor do autor do ato, a ação
deverá ser proposta em trinta dias, sob pena de
responsabilidade dos culpados pela demora.
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§ 2º E' motivo justo de demissão do autor do
ato a reincidência em caso de dôlo como tal
declarado na sentença que o invalidar.
Art. 21. Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 7 de maio de 1948. –
Atílio Vivacqua, Presidente. – Ferreira de Souza,
Relator. – Etelvino Lins, vencido, com o voto em
separado. – Filinto Müller. – Aloysio de Carvalho
Filho. – Lúcio Corrêa Vergniaud Wanderley.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR ETELVINO
LINS
O Sindicato dos Operários Navais do Rio de
Janeiro, pelo seu presidente, pede a atenção do
Senado para a situação jurídica dos trabalhadores
considerados "extranumerários". Enquanto os
operários, em geral, são atendidos pela Justiça do
Trabalho, em seus dissídios com os empregadores,
os "extranumerários" o são pela justiça ordinária.
Acham-se nesse caso os operários admitidos
a serviço da Cia. Nacional de Navegação Costeira e
demais emprêsas da chamada "Organização Lage",
a partir de 4 de setembro de 1942, isto é, a partir da
data em que entrou em vigor o Decreto-lei nº 4.648,
de 2 de setembro daquele ano, em virtude do qual
foram as mesmas emprêsas incorporadas ao
Patrimônio Nacional.
A situação dos operários de que cogita o
memorial foi definida no artigo 23 e seu § 1º do
Decreto-lei número 9.521, de 26-7-1946, isto é,
ficaram sujeitos à legislação dos "extranumerários", o
que já estava claramente previsto, de resto, no artigo
7º da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei
nº 5.452, de 1 de maio de 1943):
"Art. 7º Os preceitos constantes da presente
Consolidação, salvo quando fôr, em cada caso,
expressamente em contrário, não se aplicam:
d) aos empregados das emprêsas de
propriedade da União Federal quando por esta ou
pelo Estado administradas, salvo em se tratando
daquelas cuja propriedade ou administração
resultem de circunstâncias transitórias".
Será justo êsse dispositivo? Parecenos
que
não.
Compreende-se
perfei-

temente que os preceitos da legislação trabalhista
não abranjam os servidores públicos do Estado e
das
entidades
paraestatais.
Compreende-se
também que se não apliquem aos servidores de
autarquias administrativas cujos empregados
estejam sujeitos a regime especial de trabalho, em
virtude de lei. O que de modo algum se justifica, no
entanto, é que sejam excluídos dos benefícios da
legislação trabalhista aqueles que prestem serviços
em emprêsas industriais de propriedade da União.
Trata-se, não há negar, de uma exceção clamorosa.
Nada a justifica. Nada a aconselha. Constitui, pelo
revés, um máu exemplo do Estado, fugindo, como
empregador – empregador, note-se bem, em
serviços industriais – aos preceitos da legislação do
trabalho.
Impõe-se, evidentemente, a adoção de um
projeto de lei que ponha têrmo à exceção, sob todos
os aspectos injustificáveis e contra a qual se reclama
no memorial que veio ter ao Senado.
Dir-se-á que qualquer projeto em tal sentido
poderá ser acoimado de inconstitucional, eis que o
art. 104 da Constituição estabelece a competência
do Tribunal Federal de Recursos para julgar, em
segunda instância, as causas em que a União seja
interessada, como autora, ré, assistente ou
expoente, exceto os de falência. E se atribuiu tal
competência ao Tribunal Federal de Recursos –
adiantar-se-á – fica fora de dúvida que se não pode
atribuir competência à Justiça do Trabalho para o
julgamento dos dissídios em que a União figure
como empregadora.
E' bem de vêr, porém, que o artigo 104 se
refere, exclusivamente, às causas processadas
perante a justiça ordinária. Querer inferir da
expressão constante do artigo citado – "exceto as de
falência" – que as questões trabalhistas serão
julgadas também, em grau de recurso, por aquele
Tribunal, é êrro evidente de interpretação. E'
esquecer, com efeito, que a competência da Justiça
do Trabalho está definida, de maneira clara, no art.
123 da Constituição:
"Compete à Justiça do Trabalho conciliar e
julgar os dissídios individuais e coletivos entre
empregadas e empregadores e as demais
controvérsias oriundas de relação de trabalho
regidas por legislação especial".
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Tôdas as demandas trabalhistas são, pois,
da competência dos juizes e tribunais do Trabalho.
Tôdas, com uma única exceção – a exceção
prevista no § 1º do mesmo art. 123:
"Os dissídios relativos a acidentes de
trabalho são da competência da justiça ordinária".
Quisesse o legislador constituinte excluir da
órbita da justiça trabalhista as causas em que a
União figurasse como empregadora e tê-lo-ia feito,
sem dúvida, no próprio artigo 123, a exemplo do
que estabeleceu com os dissídios previstos no
parágrafo transcrito.
Por assim entender, e aceitando como
inteiramente procedente a reclamação constante
do memorial que veio ter ao Senado, submete a
Co-missão de Constituição e Justiça à apreciação
do plenário o seguinte projeto-lei:
Art. 1º Aplicam-se aos empregados de
empresas de propriedade da União Federal, do
Estado ou do Município, seja qual fôr a forma de
administração, os preceitos da Consolidação das
Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1 de
maio de 1943).
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 29 de maio de
1947. – Etelvino Lins.
PARECER
Nº 358, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre a Proposição número 29, de 1947.
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
1. Ao Projeto nº 29, de 1947, vindo da
Câmara dos Deputados e com pareceres
favoráveis desta Comissão e da de Trabalho e
Previdência Social, além do da Comissão de
Finanças, providenciando sôbre a revogação dos
Decretos-leis ns. 9.587, de 16 de agôsto de 1946 e
5.429, de 27 de abril de 1943, os quais negaram
aos empregados das emprêsas de seguros mútuos
as garantias constitucionais e legais concedidas a
todos os empregados e declarando insubsistentes
os respectivos efeitos, ofereceu o Senador Alfredo
Neves uma emenda que manda excluir a parte
final, ou seja, declara insubsistentes os efeitos dos
diplomas revogados.

Estranha o provecto parlamentar essa
retroatividade, que apanharia atos legalmente
praticados na vigência da lei revogada. Ao seu ver,
os possíveis prejudicados têm de se voltar
exclusivamente para o Poder Judiciário.
2. Trata-se de assunto expressamente
considerado por esta Comissão e pela Câmara dos
Deputados:
Com efeito, o seu parecer unânime
demonstrou à saciedade e inconstitucionalidade
absoluta dos decretos-leis revogados, não sòmente
em face da Lei Magna atual como da Carta de 1937,
sob cuja vigência foram baixados. E argumentou que
tal vício fere o ato de nulidade absoluta, negando-lhe
conseqüentemente, todo e qualquer efeito, pois as
nulidades absolutas operam ex tune não ex nunc.
Repetiu mesmo a velha regra quod nullum est nullus
produeit effectus.
Não se cuida aqui, como parece ao eminente
autor da emenda, de revogar lei sômente por motivos
de conveniência, porque não sejam mais úteis as
respectivas disposições, mesmo por se lhes haver
apurado a iniqüidade, mas, e sobretudo, de uma
revogação pelo motivo primeiro e substancial da
inconstitucionalidade.
O parecer desta Comissão não encara sequer
os demais fundamentos.
3. Realmente, quando se revoga, normalmente
uma lei, não se deve ir ao ponto de declarar
insubsistente os atos praticados sob a sua vigência.
Tal regra não tem sido rigorosamente
respeitada entre nós. E a hipótese é um exemplo.
Nos últimos tempos, foram comuníssimas as leis que
apanharam relações jurídicas já perfeitas, destruindo
situações definitivamente fixadas. Visando ao
interêsse público, ou atendendo à advocacia
administrativa ou ao desejo de satisfazer amigos,
elas pulularam. O próprio Decreto-lei nº 5.429, de 27
de abril de 1943 está neste grupo. É só ler o seu art.
2º, que declara abarcar a então nova regra todos os
casos pendentes de julgamento e até os de
liquidação, tanto nos tribunais do trabalho como no
juízo ordinário. Não lhe escaparam, assim, sequer os
casos julgados.
Mas o projeto não trilha êsse caminho, não
consagra uma retroatividade jurídica e moralmente
condenada, não desrespeita direitos adquiridos,
nem desfaz atos jurídicos perfeitos, nem pula a
barreira da coisa julgada. O que êle diz é que,
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rigorosamente inconstitucional o citado Decreto-lei nº
5.429,
de
1943
e,
conseqüentemente,
inconstitucional o que o restaurou depois de
acertadamente, revogado pelo Presidente Linhares,
ou seus efeitos desaparecem. E fá-lo porque tais
atos não se conformaram com a lei, porque violaram
a Constituição. A inconstitucionalidade constitui
nulidade absoluta da lei ou ato administrativo. Tudo
que atentar contra a Lei Suprema, tudo que
contravier aos seus princípios, tudo que contrariar as
suas garantias tudo que negar os direitos
fundamentais por ela definidos, é como se não
existisse. As leis dessa natureza, são leis escritas na
areia e não leis para serem obedecidas, leis
natimortas. Não chegam a ser materialmente leis,
não conseguem obrigar.
A ela se curvam os tímidos, os comodistas ou
os covardes. À sua sombra não se definem situações
jurídicas, delas não decorrem direitos, a sua
observância não aperfeiçoa qualquer ato jurídico.
São evidentemente, atos de tirania, gostos de quem
maneja a fôrça como razão única. Num povo da
Constituição rígida, essas afirmações são apodíticas,
não constituem originalidade, não pertencem a
ninguém, fazem parte do patrimônio comum. Desde
o grande Marshall até hoje, nenhum jurista de país
de nosso sistema sustentou o contrário.
4. Foi por ter em vista tais truismos que a
Câmara dos Deputados e que esta Comissão
admitiram a parte final do artigo único do projeto,
declarando, insubsistente os efeitos dos decretos-leis
em vias de revogação.
Feita a ablação pretendida pela emenda,
estará êle desnaturado, não dirá o que deve dizer.
Restará uma simples revogação por incoveniência,
mesmo por equidade.
Sòmente com a norma como está é que o
legislador fará sentir o seu verdadeiro intuito, a razão
soberana do seu proceder, o motivo da norma.
Não se tem em vista apenas legislar para
casos futuros, mas defender as duas Constituições
em foco.
5. Tal defesa, tal guarda, não serão privativas
dêsse
ou
daquele
poder.
Todos
têm
responsabilidades em tal setor. Todos participam da
soberania. A todos interessa diretamente o respeito
às normas constitucionais. O Congresso está
impedido de votar leis inconstitucionais. E,
prèviamente, examina a constitucionalidade dos pro-

jetos. O Poder Executivo pode vetar os projetos
inquinados de tal vício. E o Judiciário as anula em
cada caso, podendo o Senado mandar suspenderlhes a execução, mas a atividade do Congresso não
fica aí. Como pode e deve repetir projetos
inconstitucionais, pode e deve revogar as leis
inconstitucionais. Não se limita êle a não praticar
inconstitucionalidades, mas deve reagir contra as já
existentes. E' êle, aliás, o poder de maior campo de
ação neste particular. Enquanto o Judiciário se limita
a proclamar a inconstitucionalidade mediante
provocação de interessados e sômente em relação a
êstes, sem poder estender a sua decisão aos casos
iguais, e o Executivo não tem ação contra ela, só ao
Legislativo é lícito, por iniciativa própria, esvurmá-la,
erradicá-la definitivamente. Não se tata, porém, de
uma simples faculdade, senão de um dever, que não
pode esperar o pronunciamento judiciário. O
Judiciário defende a Lei Magna, mas defende em
casos isolados, defende-a sem generalidade,
defende-a no que tange aos interêsses dos que
tiveram a decisão ou os recursos econômicos para
provocá-lo.
O
Legislativo
defende-a
democráticamente, em beneficio de todos. O
Judiciário não tem iniciativa própria, espera a
provocação. O Legislativo é o único que não precisa
ser acordado por estranho.
Na hipótese, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, julgando ultimamente a causa de
uma das vitimas do Decreto nº 5.429, o Dr. Fábio
Sodré, reconheceu-lhe a inconstitucionalidade.
Por êsses motivos, a emenda deve ser
rejeitada.
Sala das Comissões, em 7 de junho de 1948.
– Atílio Vivacqua, Presidente. – Ferreira de Souza,
relator. – Etelvino Lins – Aloysio de Carvalho. –
Vergniaud Wanderley. – Lúcio Corrêa.
PARECER
Nº 359, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a Proposição número 321, de 1947.
Relator: Senador Filinto Müller.
Vem a Proposição nº 321, de 1947, à
Comissão de Constituição e Justiça, por
solicitação da de Finanças, para que opine sôbre a
legalidade do pedido de crédito feito pelo Executi-
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vo ao Congresso "para atender ao pagamento da
margem de lucro devida aos empreiteiros da
construção da estrada de ferro Corumbá-Santa Cruz
de la Sierra e relativa aos trabalhos executados até
30 de junho de 1946. (Mensagem presidencial de
fls.).
Baseou-se tal pedido em longa, minuciosa e
completa exposição de motivos, encaminhada pelo
eminente Ministro Raul Fernandes ao Sr. Presidente
da República.
O assunto foi estudado e esgotado pelo ilustre
titular da Pasta das Relações Exteriores, que afirmou
a liqüidez do direito dos empreiteiros, e encaminhado
posteriormente, ao Ministério da Fazenda, sofrendo
ali, restrições por parte do Procurador Geral da
Fazenda Pública que requereu fôsse verificado – à
vista do contra to lavrado entre a Comissão Mista
Construtora da estrada de ferro Brasil-Bolívia e a
firma J. O. Machado & Cia. Ltda. – a existência ou
não da cláusula rebus sic stantibus;
Em face do parecer do Dr. Procurador
Geral da Fazenda Pública, o Ministro da
Fazenda solicitou nova audiência do Ministério
das Relações Exteriores, o qual confirmou
a necessidade do crédito acentuando: "Em resposta,
e ao restituir o processo em questão, cabe-me
apenas informar que, ao solicitar a abertura do
crédito especial, êste Ministério não faz mais do que
cumprir ordens sucessivas da Presidência da
República".
Apesar dos esclarecimentos prestados
pelo Ministro Raul Fernandes, a Procuradoria Geral
da Fazenda continuou insistindo no seu ponto de
vista e reclamando o exame do contrato acima
referido.
O processado que acompanhou a Mensagem
presidencial e a exposição de motivos do Ministério
das Relações Exteriores, não esclarece se foram
fornecidos os dados reclamados pela Procuradoria
Geral da Fazenda.
Esta falou pela última vez a 6 de novembro
de 1947. É de admitir-se que as razões
apresentadas pelo Ministro das Relações Exteriores
hajam prevalecido. Além do aspecto legal que se
nos afigura perfeito das razões que constam
da exposição de motivos do Ministro Raul
Fernandes, outras deve haver que podem, ter
passado fortemente no seu espírito de jurista e de

patriota e que hajam decidido o Senhor Presidente da
República a fazer ao Poder Legislativo o pedido de
crédito ora em estudo.
O Senado poderá chegar a estas conclusões ao
examinar atentamente os documentos juntos por cópia
à exposição ministerial e cuja transcrição tornaria
excessivamente extenso êste parecer.
Em resumo: o Ministério das Relações
Exteriores, ao qual está vinculada a Comissão
construtora da estrada de ferro Brasil-Bolívia,
determinou tôdas as providências acauteladoras dos
nossos interêsses, e após rigorosos exames, medições
dos trabalhos efetuados, levantamento de situação
financeira da firma contratante e troca de notas com o
Govêrno da Bolívia, entendeu necessário solicitar ao
Senhor Presidente da República a abertura do crédito
correspondente ao pagamento a ser feito. O Sr.
Presidente da República, por sua vez, aprovou todo o
expediente que lhe foi submetido e remeteu à Câmara
dos Deputados mensagem em que acentua a
necessidade da abertura do crédito especial e solicita
as providências do Poder Legislativo. A exposição de
motivos do Ministro Raul Fernandes, acompanhada de
cópias de documentos do Itamaraty, esclarece
perfeitamente o assunto.
Em face do exposto, entendemos merecer a
Proposição nº 321, de 1947, aprovação do Senado.
Sala das Comissões, em 22 de janeiro de 1948.
– Atílio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller, Relator. –
Lúcio Corrêa. – Artur Santos. – Waldemar Pedrosa. –
Olavo Oliveira. – Vergniaud Wanderley. – Etelvino Lins.
– Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 360, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre
a Proposição número 321, de 1947.
Relator: Sr. Francisco Gallotti.
A Proposição nº 321, de 1947, é resultante
do oficio nº 2.664. de 29 de dezembro de 1947,
do Sr.1º Secretário da Câmara dos Deputados
que encaminhou ao Senado o autógrafo do Projeto de
Lei
nº
1.086-A,
de
1947,
que
autoriza
a abertura, pelo Ministério das Relações Exteriores, do
crédito
especial
de
Cr$
11.257.815,00,
para
pagamento
aos
empreiteiros
da
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construção da estrada de ferro Corumbá – Santa
Cruz de la Sierra, relativa aos trabalhos executados
até de junho de 1946, pagamento a título de,
conforme consta do citado Projeto de Lei, margem
de lucros.
Sôbre o assunto, sem dar meu parecer, devo
fazer um histórico, acôrdo com os elementos
constantes do processo, e, ainda, prestar
esclarecimentos aos eminentes colegas da
Comissão de Viação e Obras Pública
Antes, porém, devo salientar que a Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças
deram pareceres favoráveis ao Projeto de Lei em
causa.
O nobre Senador Filinto Müller, relator da
Comissão de Constituição Justiça, opinou pela
aprovação da proposição, mas acrescentou que o:
"Sr. Ministro da Fazenda, em ofício ao próprio
Sr. Ministro da Relações Exteriores declarara que:
"Cabe-me, ao restituir o processo, apenas
informar que, a solicitar a abertura do
crédito especial, êste Ministério não fé mais do que
cumprir ordens sucessivas da Presidência da.
República":
Agora, o histórico e os esclarecimentos.
Ficou resolvida, pelos Governos Boliviano e
Brasileiro, a construção da estrada de ferro Corumbá
– Santa Cruz de la Sierra.
Foi aberta a devida concorrência.
Os contratos foram assinados com as firmas
brasileiras A. Carneiro dc Rezende & Cia. para o
primeiro trecho e J. O. Machado e Cia. Limitada para
os segundos e terceiros trechos.
Em setembro .de 1939 se deflagrou a guerra
européia.
Os empreiteiros do primeiro trecho executaram
a obra, efetuaram a entrega, havendo solene
inauguração em 1941.
Os empreiteiros dos segundo e terceiro
trechos – J. O. Machado e Cia. Ltda. – prosseguiram
trabalhando e em 1942, após estudos da Comissão
Mista Brasil – Bolívia, pediram e conseguiram um
reajustamento nos preços unitários, isto é: obtiveram
uma majoração de preços que compensasse o
desiquilíbrio havido pelas dificuldades da guerra.
Já estão, com novos preços unitários –
aumentados – prosseguiram os trabalhos.

Entretanto, novo reajustamento de preços foi
solicitado em 1944.
O Govêrno Boliviano, porém, não concordou,
cm absoluto, declarando:
a) que nunca aceitaria a exigência feita pelos
empreiteiros sôbre a nova tabela de, preços unitários;
b) que preferia proceder a rescisão do contrato,
para que os trabalhos pudessem presseguir por
administração direta, estando o Govêrno Boliviano
disposto, entretanto, a conceder aos contratantes uma
indenização equitativa pelos prejuízos que alegavam,
e que seriam apuradas mediante a revisão da
contabilidade da firma J. O. Machado e Cia. Ltda. a
ser feita por nova Comissão Mista.
c) que o Govêrno Boliviano se reservaria o
direito de analisar diretamente o parecer da dita
Comissão, cabendo às autoridades bolivianas a
palavra final sôbre o assunto.
A tais declarações tão formais, o Govêrno
Brasileiro respondeu, em novembro de 1945:
a) concordando, em princípio, com a rescisão
do contrato da firma J. O. Machado e Cia. Ltda., uma
vêz cumpridos os requisitos necessários;
b) comunicando que dará instruções ao
Engenheiro Chefe da Comissão Mista para que
combinasse com o Engenheiro boliviano a melhor
forma de conciliar as necessidades técnicas dos
trabalhos com o Govêrno da Bolivia de que as obras
prosseguissem sob o regime de administração direta;
c) informando que o Govêrno Brasileiro
adiantaria uma indenização equitativa pelos prejuízos
alegados pela referida firma, acrescida de justa
porcentagem de lucros.
A importância relativa aos prejuízos alegados,
no total de Cr$ 6.782.406,40 foi reconhecida com a
concordância do Govêrno Boliviano e a despesa
enquadrada dentro das verbas próprias da Comissão
Mista Ferroviária Brasil – Bolívia.
A importância de Cr$ 11.257.815,00 é
resultante do cálculo chamado margem de lucros, na
base de 15% e com a qual o Govêrno Boliviano não
concordou e tal despesa, assim, não pode correr por
conta das verbas próprias. porquanto o Engenheiro
Delegado da Bolívia se negou a subscrevê-la.
Daí, a solicitação do crédito especial referido
(Cr$ 11.257.815,00) para pagamento da citada
margem. de lucros.
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Esclarece ainda o Ministério das Relações
Exteriores que:
"O Govêrno Brasileiro continuará discutindo
com o Govêrno da Bolivia a procedência do
pagamento que atende por esta forma e que, uma
vêz reconhecido como válido, será levado a débito
daquele país".
Ouvido o Ministério da Fazenda, assim opinou
a Contadoria Geral da República :
"Cumpre ressaltar que seria de bom alvitre
aguardar-se o reconhecimento da dívida por parte do
Govêrno Boliviano, pois, se tal não ocorrer ficará, o
nosso país com um compromisso que não é
aconselhável no momento, tendo em vista a situação
do erário público".
E a Procuradoria Geral da Fazenda. Pública,
estudando o processo, assim se manifestou:
"a) Dada que a audiência do Ministério da
Fazenda foi determinada com a recomendação
expressa e ampla de apreciar o assunto, passo a
emitir parecer, embora restrito aos escassos
elementos que compõem o processo;
b) A teoria da imprevisão ampara-se na
cláusula rebus sic stantibus, cujo ressurgimento no
direito moderno é recebido com restrições no que
toca aos contratos de execução sucessiva ou a
têrmo, em matéria cível e com maior razão na esfera
administrativa;
c) E' sabido que o nosso direito positivo não
consagra
a
cláusula
referida,
embora
a
jurisprudência a venha tolerando em face de não
haver texto expresso de lei que véde o seu uso;
d) Não encontramos no processo elementos
bastantes para concluir se a referida cláusula está
expressa ou não no contrato com a firma J. O.
Machado Cia. Ltda.;
e) O essencial, portanto, é verificar-se
a existência e amplitude da cláusula rebus sic
stantibus no contrato em aprêço, convindo salientar
que não se cogita agora de reparar prejuizos,
mas exatamente de propiciar uma margem de
lucros, fora das normas contratuais ordinárias e
por fôrça de princípio de exceção firmado na
equidade; êsse ato, se não tiver firmeza em
disposição contratual expressa, não vai além de
simples liberalidade, que se não compadece

com as normas de restrição de gastos que o Govêrno
se impôs.
f) Tais são as ponderações que me permito
formular, para concluir por que só seja concedido o
crédito sólicitado no caso de disposição contratual que
consigne expressamente a cláusula.rebus sic
siantibus, permissiva do pagamento em causa.
g) A Procuradora Geral da Fazenda Nacional é
de opinião que não se deverá dar prosseguimento a
êste processo, caso o contrato celabrado com a firma
J. O. Machado e Cia. Ltda. – e que esta Consultoria
desconhece não preveja o pagamento de
que se trata.
h) E' de salientar-se, outrossim que o Sr.
Ministro das Relações Exteriores, em expediente de
29 de abril de 1947, manifestou ao Sr. Ministro da
Fazenda que, em seu entender e tendo em vista uma
nota verbal naquela data entregue ao Itamaraty pela
Embaixada da Bolívia, "era caso de se sobre-estar ao
pagamento de quaisquer somas a construtores ou
empreiteiros de obras da estrada de ferro BrasilBolívia".
Tal expediente foi comunicado à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional pelo Memorando nº 61, de
23 de maio de 1947, não constando haja sido tornado
sem efeito posteriormente".
Diante do parecer da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, o Ministério da Fazenda
determinou a volta do processo ao Ministério das
Relações Exteriores, solicitando audiência do mesmo,
o qual, sem atender ao ponto capital da questão, isto
é, sem remeter cópia autenticada ou não do contrato
com a firma J. O. Machado & Cia. Ltda., remeteu,
apenas, cópias de expedientes que não davam os
necessários e indispensáveis esclarecimentos quanto
ao objetivo primordial da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
Voltou, então, o processo à dita Procuradoria,
que assim se manifestou:
a) No parecer anterior, solicitaramos a
necessidade de conhecer a existência da cláusula
rebus sic stantibus no contrato de empreitada que deu
origem aos fatos articulados nêste processo, visto que
a providência proposta só dêsse modo se legitimaria.
b)
Insiste,
porém,
o
Ministério
interessado na preliminar de que o Pa-
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gamento em causa foi determinado pela Presidência
da República. Vale aqui lembrar que essa mesma
afirmação fôra feita na Exposição de ilegível anterior
mas que a despeito disso o Exmo. Sr. Presidente da
República baixou o processo em diligência para que
fôsse apreciado pelo Ministério da Fazenda.
c) Realmente, da cópia autenticada (P. nº
17.006-46), evidencia-se que a Presidência da
República mandou "adotar as conclusões finais" da
memorando que lhe foi remetido sôbre o assunto,
convindo, todavia, salientar que ditas conclusões são
as seguintes:
"Resumindo, a Bolívia pagaria os prejuízos
apurados pela Comissão Revisora; o Brasil pagaria a
margem de lucros, debitando a soma à Bolívia, para
cobrança em melhor oportunidade. Feito isto, e para
evitar maiores aborrecimentos, ambos os Govêrnos
procederiam à revisão dos contratos atuais, para
prosseguir na obra, por administração direta. Vale
acrescentar aqui que o pagamento que o Govêrno
Brasileiro tivesse de fazer aos contratistas não
implica a necessidade de abertura de crédito
especial. O orçamento normal da Comissão Mista
comporta tais arranjos".
d) Assim, cumpre-nos ressaltar, com a
devida vênia, que a providência mandada
adotar pela Presidência da República não foi
precisamente a que é objeto da Mensagem
solicitando a abertura de crédito especial de Cr$
11.257.815.00 para atender ao pagamento da
margem de lucros.
Daí, talvez, a razão da diligência referida.
e) Pelos motivos .expostos e ainda pelo que
consta do parecer anterior, de vez que não foi
apresentada cópia do contrato referido, único
elemento que habilitaria a Procuradoria a julgar dos
direitos acaso existentes em favor da firma
interessada, entendemos que não está ainda
suficientemente comprovada a necessidade da
abertura do crédito especial em causa".
Foi, então, expedido o Aviso número 377, de
14 de novembro de 1947, do Ministério das Relações
Exteriores solicitando, novamente, cópia autenticada
do contrato celebrado com a firma J. O. Machado e
Cia. Ltda.
Do
processo
não
consta
a
remessa dêsse documento ao Ministério da

Fazenda, em atendimento ao que solicitava o Aviso nº
377. Assim, antes de dar meu, parecer sôbre o assunto,
solicito sejam tomadas as devidas e necessárias
providências junto ao Ministério das Relações Exteriores
para que se digne remeter a esta Comissão cópia
autenticada do contrato em causa, bem como, para o
devido estudo e maiores esclarecimentos, a remessa do
processo, onde dados possam ser encontrados para
completa elucidação do assunto.
Sala das Comissões, em 5 de abril de 1948. –
Henrique de Novaes, Presidente. – Francisco Gallotti,
Relator – Euclydes Vieira. – Ernesto Dornelles, – Ribeiro
Gonçalves.
A Comissão de Viação e Obras Públicas, em
reunião de 5 do mês de abril de 1948, atendendo à
proposta do seu relator, resolveu sobrestar a Proposição
em aprêço, a fim de aguardar os necessários
esclarecimentos solicitados ao Ministério das Relações,
Exteriores, referentes ao contrato celebrado entre a
Comissão Mista Construtora da estrada de ferro BrasilBolívia e a firma J. O. Machado e Cia. Ltda., de que trata
a referida proposição. – Henrique de Novaes.– Francisco
Gallotti. – Euclydes Vieira. – Ernesto Dornelles. – Ribeiro
Gonçalves.
PARECER
Nº 361, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre
a Proposição nº 321, de 1947.
Relator – Sr. Francisco Gallotti.
Pela Mensagem nº 609 (PR 12.386-47), de 28 de
novembro de 1947, S. Ex.ª o Sr. Presidente da
República, solicitou a abertura de um crédito especial de
Cr$ 11.257.815,00 para atender ao pagamento devido
aos empreiteiros da construção da estrada de ferro
Corumbá – Santa Cruz de la Sierra e referente aos
trabalhos executados até 30 de junho de 1946.
O pedido mereceu aprovação da Câmara dos
Deputados e, no Senado, as Comissões de Constituição
e Justiça e a de Finanças se manifestaram,
unanimemente, favoráveis à aprovação do referido
crédito.
Estudando
o
processo,
cheguei
à conclusão existirem alguns pontos pouco
esclarecidos
pelo
que
propus
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fôssem pedidos ao Ministério das Relações
Exteriores os devidos esclarecimentos, bem como a
remessa da cópia do contrate assinado entre os
Governos Brasileiro e Boliviano com a firma
empreiteira da construção da referida estrada de
ferro.
Examinando os documentos remetidos pelo
dito Ministério, cheguei à conclusão de merecer
aprovação o crédito solicitado.
E' êste o meu parecer.
Sala das Comissões, em 26 de maio de 1948.
– Henrique de Novaes. – Francisco Gallotti. –
Ernesto Dornelles. – Ribeiro Gonçalves.
PARECER
Nº 362, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
nº 321, de 1947.
Relator: Sr. Alfredo Neves
Com a Proposição da Câmara dos Deputados
nº 321, de 1947, é submetida ao exame desta
Comissão a solicitação do Govêrno para a abertura,
ao Ministério das Relações Exteriores, do crédito
especial de .....Cr$ 11.257.815,00 destinado ao
pagamento da firma construtora da estrada de ferro
Corumbá-Santa Cruz de La Sierra.
No manuseio do processo, verifica-se que a
ligação ferroviária em aprêço se originou num
Tratado assinado entre o Brasil e a Bolívia, em 1938,
o qual tem ainda ligações diretas com o Tratado de
PetrópoIis, que pôs têrmo à questão do Acre, tratado
que tão alto elevou o nome do saudoso Rio Branco
na estima e na admiração dos brasileiros. Ficou
então estipulado que o Brasil construiria a estrada de
ferro Madeira-Mamoré com um ramal que, passando
por Vila Murtinho, chegaria à Vila Bela, na Bolívia.
Êsse ramal, porém, não pôde ser construído,
resultando daí convencionarem os dois Governos,
pelo artigo 5º do Tratado de Natal, assinado em.
1926, que êsse compromisso se transformaria no
auxílio de um milhão de libras, ouro, que o Brasil
aplicaria num plano de construções ferroviárias
ligando Cochabamba a Santa Cruz de La Sierra, e
prolongar-se dali, por um lado na direção de um
pôrto na bacia do Amazonas e por outro, na direção
de um ponto na bacia do Rio Paraguai.

As circunstâncias fizeram com que se
procrastinasse a execução objetiva também dêsse
tratado, de modo que os mais tarde, já em 1938,
nova modificação lhe foi introduzida. Ao assinar-se
com a Bolívia o tratado de 25 de fevereiro dêsse ano,
estipulou-se que o auxílio prometido de um milhão de
libras, ouro, seria aplicado o na construção de uma
linha férrea que, partindo de um ponto
convenientemente escolhido entre Pôrto Esperança
e Corumbá, fôsse terminar em Santa Cruz de La
Sierra. Uma vez que as despesas de construção com
a nova ferrovia ultrapassassem da quantia
estipulada, o numerário necessário seria fornecido
pelo Brasil, a título de empréstimo, a juros de 3 1/2%
ao ano, comprometendo-se a Bolívia a reembolsar o
débito, em dinheiro ou em petróleo bruto. Por isso,
assinou-se também nessa oportunidade um tratado
complementar sôbre "saída e aproveitamento do
petróleo boliviano", ficando assegurado no Brasil o
direito de explorar, por comissões mistas brasileirobolivianas, as jazidas potrolíferas da faixa que vai do
Parapeti ao Ichilo, na zona de Santa Cruz.
E' fato sabido que uma comissão mista de
engenheiros bolivianos e brasileiros estudou o
traçado da ferrovia Corumbá-Santa Cruz de La
Sierra, na e extensão de 624 quilômetros, traçado
êsse aprovado pelos dois Governos. Seguiu-se
concorrência pública para os trechos Corumbá-EI
Carmen, El Carmen-Roboré e Roboré-San José de
Chiquitos. O primeiro trecho foi adjudicado à firma
Carneiro de Rezende & Cia., o qual foi inaugurado
solenemente em 1941.
O segundo e o terceiro venceu na
concorrência a firma J. O. Machado & Cia., que
ultimou a construção do segundo trecho, isto é, de El
Carmen a Roboré, na extensão de 250 quilometros,
em fins de 1946.
A construção da estrada estava sendo feita
pelo sistema de empreitada, à base de preços
unitários. E, possívelmente, as cousas se teriam
desenrolado normalmente até final da construção do
segundo trecho, se não sobreviesse a guerra, que
alterou profundamente as condições existentes em
1940, quando da assinatura pelas firmas brasileiras
dos respectivos contratos.
Eis
como
história
a
exposição
do
Sr.
Ministro
das
Relações
Exteriores
as
dificuldades
e
os
entendimentos
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que se fizeram, dos quais resulta a necessidade da
abertura do crédito especial de que é objeto a
Proposição da Câmara dos Deputados, ora sujeita
ao voto do Senado:
"... depois de pedir à Comissão Mista um
reajustamento dos preços unitários, o que lhe foi
concedido em 1942, a firma em questão viu-se
obrigada a solicitar novo reajustamento, era maio de
1944, quando já vinha trabalhando com um "deficit"
mensal de Cr$ 200.000,00.
Encaminhando aos dois Governos o novo
pedido dos empreiteiros, a Comissão Mista propôs,
como preliminar da medida, que uma comissão de
técnicos fizesse o levantamento da situação
financeira da firma e que outra comissão procedesse
ao estudo de uma recomposição da tabela de preços
unitários vigentes, de acôrdo com o que houvesse
apurado a primeira comissão.
Em setembro de 1944, as referidas comissões
deram
cumprimento
ao
seu
cometido
e
apresentavam aos dois Governos uma nova tabela
de preços unitários e um balanço das contas dos
empreiteiros, com a demonstração dos prejuízos até
aquela data. Os Ministérios das Relações Exteriores,
da Viação e da Fazenda, assim como o
Departamento Administrativo do Serviço Público,
aprovaram os relatórios das Comissões e as
respectivas conclusões.
Dissentiu, porém, o Govêrno bolivino,
afirmando:
a) que nunca aceitaria a "exigência" feita pelos
empreiteiros sôbre nova tabela de preços unitários;
b) que preferia proceder à rescisão do
contrato, para que os trabalhos pudessem prosseguir
por administração direta, estando o Govêrno
boliviano disposto, entretanto, a conceder aos
contratantes uma indenização equitativa pelos
prejuízos que alegavam, e que seriam apurados
mediante a revisão da contabilidade da firma J. O.
Machado, a ser feita por nova Comissão Mista;
c) que o Govêrno boliviano se reservaria o
direito de analizar "diretamente" o parecer da dita
Comissão, cabendo às autoridades bolivianas a
palavra final sôbre o assunto.
Respondeu o Govêrno brasileiro por nota de
12 de novembro de 1945:
a) concordando, em princípio, com a rescisão
do contrato da firma J. O. Machado & Cia., uma vez
cumpridos os requisitos necessários.
b) comunicando que dera instruções
ao
Engenheiro-Chefe
da
Comissão

Mista para que combinasse com o Engenheiro
boliviano a melhor forma de conciliar as
necessidades técnicas dos trabalhos com o desejo
do Govêrno da Bolívia de que as obras
prosseguissem sob o regime de administração direta;
e
c) informando que o Govêrno brasileiro
adiantaria uma indenização equitativa pelos
prejuízos alegados pela referida firma, acrescida de
justa percentagem de lucro.
A
importância
do
adiantamento
só
seria debitada ao Govêrno da Bolívia depois
que a Comissão revisôra brasileiro-boliviana,
designada para apurar os prejuízos daquela firma,
apresentasse o seu relatório à Comissão Mista
Ferroviária. Alias, o Govêrno brasileiro manifestou
também ao Govêrno boliviano que so concordaria
com a rescisão do contrato se o Govêrno boliviano,
por seu lado, concordasse em indenizar a firma
contratante.
Quanto à margem de lucros reclamada, com
justiça, pelos contratistas, e que a primeira comissão
estimou num mínimo de 15%, o Govêrno Brasileiro,
em nota nº 55, de 12 de novembro de 1945, dirigida
à Embaixada da Bolívia, se declarou pronto a
adiantá-la aos empreiteiros, juntamente com uma
indenização razoável por seus prejuízos, levando o
total a débito do Govêrno da Bolívia, depois que a
Comissão apresentasse o seu relatório. Assim, a
Comissão Mista pagaria os prejuízos apurados pela
Comissão Revisora, e o Govêrno brasileiro pagaria a
margem de lucro, debitando a importância
oportunamente à Bolívia.
Em memorandum de 20 de maio de 1946, êste
Ministério
informou
Vossa
Excelência
detalhadamente do assunto, expondo também os
compromissos assumidos para com os empreiteiros
e que Vossa Excelência houve por bem aprovar, em
despacho exarado no mesmo documento.
De acordo com êsse despacho, e autorizada
em cada caso por êste Ministério, a Comissão Mista
Ferroviria expediu, a favor dos empreiteiros J. O.
Machado & Cia. Ltda. e seus subempreiteiros,
Companhia Comércio e Construções S. A.,
certificados de crédito num total de Cr$
18.040.221,40, relativos aos saldos apurados nas
medições dos trabalhos executados até 30 de junho
de 1946.
Dêsse
total.
Cr$
6.782.406,40
correspondeu
à
indenização
de
prejuízos,
deduzidos
os
adiantamentos
já
rece-
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bidos. Como está exposto acima, o Govêrno
Boliviano concorda em indenizar tais prejuízos, e a
respectiva despesa correrá portanto, pelas verbas
próprias da Comissão Mista Ferroviária.
A importância restante, de Cr$ ....
11.257.815,00, corresponde à já mencionada
margem de lucro de 15%. De acôrdo com o que foi
referido anteriormente, o Govêrno Boliviano ainda
não anuiu a êsse pagamento, apesar do evidente
direito dos empreiteiros. Não poderá, assim, essa
despesa correr pelas verbas da Comissão Mista, já
que o Engenheiro-Delegado boliviano se negaria a
subscrevê-la.
Nestas condições, e dada a liquidez do direito
dos empreiteiros, venho solicitar de Vossa
Excelência seja pedida ao Poder Legislativo a
abertura, ainda no corrente exercício, de um crédito
especial de Cr$ 11.257.815,00 para pagamento
dêsses compromissos.
Devo esclarecer que o Govêrno Brasileiro
continuará discutindo com o Govêrno da Bolívia a
procedência dos pagamentos que se atendem por
esta forma e que, uma vez reconhecidos como
válidos, seriam levados a débito daquêle país.
Diante do exposto, é a Comissão de Finanças
favorável à aprovação da proposição em aprêço.
Sala das Comissões, em 8 de junho de 1948.
– Mathias Olympio, Presidente. – Alfredo Neves,
Relator. – Durval Cruz. – Vespasiano Martins.–
Santos Neves. – Apolonio Sales.– Alvaro Adolpho. –
Salgado Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Vai ser lido um projeto que se acha sôbre a
Mesa.
É lido, apoiado e distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, o seguinte

sos em que a Lei admitir, ou, sendo de menor idade,
se fôr criminoso primário".
Art. 2º– Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PROJETO DE LEI

Código do Processo Penal (Decreto-lei Nº
3.869, de 3-10-1941) :
"Art. 585 – O réu não poderá recorrer da
pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar
fiança, nos casos em que a lei a admitir".
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Waldemar Pedrosa, primeiro orador inscrito.
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Sr.
Presidente, tenho a honra de encaminhar à Mesa,
para os devidos fins, o projeto de lei da Comissão
Mista de Leis Complementares que define os crimes
de responsabilidade e regula o respectivo processo e
julgamento.

Nº 22 – de 1948
Altera dispositivo do Código de Processo
Penal:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 535 do Código de Processo
Penal (Decreto-lei número 368, de 3 de outubro de
1941) passa a ter a seguinte redação:
"O
réu
não
poderá
recorrer
da
pronúncia
senão
depois
de
preso,
salvo
se
prestar
fiança,
nos
ca-

Justificação
Cogita-se, nesta iniciativa, de reduzir ao
mínimo o tempo em que hajam de ficar recolhidos
aos cárceres comuns os deliqüentes primários
durante a fase processual.
Passada em julgado a sentença condenatória,
são êles obrigatòriamente recolhidos a reformatórios
especializados.
Antes, porém, e até que seja definitiva a
condenação, permanecem nas prisões comuns, em
contacto com criminosos de tôda a espécie, não raro
irrecuperáveis para a sociedade. Os males
resultantes dessa promiscuidade para os menores,
ainda em fase promissora de regeneração integral,
são por demais reconhecidos. Admitindo com efeito
recurso suspensivo do despacho de pronúncia para
os réus ainda menores, procura-se, nêste projeto,
restringir tanto quanto possível êsse prazo para os
que devam ser condenados em definitivo e suprimí-lo
para os que se revelem merecedores da
impronúncia.
É, por assim dizer, uma última tentativa que se
faz, antes do encarceramento inevitável, de impedir
que se corrompam mais os que, por inexperiência da
idade, foram encaminhados ao crime sem se
haverem, todavia, identificado com a condição de
criminosos.
Sala das Sessões, em 10 de junho de 1948. –
Ivo d'Aquino.
Legislação citada
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Na qualidade de relator desta proposição
legislativa, reservo-me para na oportunidade
regimental, expôr ao Senado a sua sistemática e
defender-lhes os textos originários.
Vem à Mesa e é lido o seguinte
PROJETO DE LEI
Nº 22 – 1948
(Da Comissão Mista de Leis Complementares)
Define os crimes de responsabilidade e regula
o respectivo processo e julgamento.
PARTE PRIMEIRA
Do Presidente da República
e Ministros de Estado
Art.1º São crimes de responsabilidade os que
esta lei especifica.
Art.2º Os crimes definidos nêsta lei, ainda
quando simplesmente tentados, são passíveis da
pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco
anos, para o exercício de qualquer função pública,
imposta pelo Senado Federal, nos processos contra
o Presidente da República ou Ministros de Estado
contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou
contra o Procurador Geral da República.
Art. 3º A imposição da pena referida no artigo
anterior não exclui o processo e julgamento do
acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos
têrmos das leis de processo penal.
Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentarem contra a.
Constituição Federal e, especialmente, contra;
I – A existência da União;
II – O livre exercício do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos
Estados;
III – O exercício dos direitos políticos
individuais e sociais;
IV – A segurança interna do País;
V – A probidade na administração;
VI – A lei orçamentária;
VII – A guarda e o legal emprêgo dos dinheiros
públicos;
VIII – O cumprimento das decisões judiciárias.
(Constituição artigo 89).

TÍTULO I
CAPITULO I
DOS CRIMES CONTRA A EXISTÊNCIA DA
UNIÃO
Art. 5º São crimes de responsabilidade
contra a existência política da União :
1º entreter, direta ou indiretamente,
inteligência com govêrno estrangeiro, provocandoo a fazer guerra ou cometer hostilidades contra a
República; prometer-lhe assistência ou favor, ou
dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou
planos de guerra contra a República;
2º, tentar, diretamente e por fatos, submeter
a União ou algum dos Estados ou Territórios ao
domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer
Estado ou porção do território nacionaI;
3º, cometer atos de hostilidade para com
alguma nação estrangeira que exponham a
República ao perigo da guerra, ou lhe
comprometam a neutralidade;
4º, revelar negócios políticos ou militares,
que devam ser mantidos secretos, a bem da
defesa da segurança externa ou dos interêsses da
Nação;
5º, auxiliar, por qualquer modo nação
inimiga a fazer a guerra ou a cometer hostilidades
contra a República;
6º,
celebrar
tratados,
convenções
ou ajustes que comprometam a dignidade da
Nação;
7º, violar a imunidade dos embaixadores ou
ministros estrangeiros acreditados no País;
8º, declarar a guerra, salvo os casos
de invasão ou agressão estrangeira, ou
fazer a paz sem autorização de Congresso
Nacional;
9º, não empregar contra o inimigo os meios
de defesa de que poderia dispor;
10º, permitir o Presidente da República,
durante
as
sessões
legislativas
e
sem
autorização do Congresso Nacional, que fôrças
estrangeiras transitem pelo território do País, ou,
por motivo de guerra, nêle permaneçam
temporàriamente;
11º, violar tratados legitimamente feitos com
nações estrangeiras.

– 279 –
CAPITULO II
DOS CRIMES CONTRA O LIVRE EXERCÍCIO
DOS PODERES CONSTITUCIONAIS
Art. 6º São crimes de responsabilidade
contra o livre exercício dos Poderes Legislativo e
Judiciário e dos poderes constitucionais dos
Estados:
1º, tentar dissolver o Congresso Nacional ou
impedir a reunião ou funcionamento de qualquer
de suas Câmaras;
2º, usar de violência ou de ameaça contra
algum representante da Nação para afastá-lo da
Câmara a que pertence ou para coagí-lo no modo
de exercer o seu mandato, bem como conseguir
ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante
subôrno ou outras formas de corrupção;
3º, violar as imunidades asseguradas aos
membros
da
Congresso
Nacional,
das
Assembléias Legislativas dos Estados e da
Câmara de Vereadores do Distrito Federal;
4º, permitir que fôrça estrangeira transite
pelo território do País ou nêle permaneça, quando
a isso se oponha o Congresso Nacional;
5º, opôr-se diretamente e por fatos ao livre
exercício do Poder Judiciário, ou impedir ou
obstar, por meios violentos, o efeito dos seus atos,
mandados ou sentenças;
6º, usar de violência ou ameaças. para
constranger juiz, ou jurado, a proferir ou deixar de
proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou
deixar de fazer ato do seu ofício;
7º praticar contra os poderes estaduais
ou municipais atos definidos como crime nêste
artigo;
8º, intervir em negócios peculiares aos
Estados
com
desobediência
às
normas
constitucionais.
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA O EXERCÍCIO DOS
DIREITOS POLÍTICOS, INDIVIDUAIS E SOCIAIS

IV) utilizar o poder federal para impedir o livre
exercício da lei eleitoral;
V) servir-se das autoridades sob sua
suordinação imediata para praticar abuso de poder,
ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem
repressão sua;
VI) subverter ou tentar subverter, por meios
violentos, a ordem política e social;
VII) incitar militares à desobediência à lei ou
infração à disciplina;
VIII) provocar animosidade entre as classes
armadas ou contra elas, ou delas contra as
instituições civis;
IX) violar ostensivamente quaisquer direitos ou
garantias individuais assegurados no art. 141, e bem
assim os direitos sociais assegurados no artigo 157
da Constituição;
X) tomar ou autorizar medidas de repressão,
durante o estado de sítio, que excedam os limites
estabelecidos na Constituição.
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERNA
DO PAÍS
Art. 8º São crimes contra a segurança interna
do País:
1, tentar mudar por violência a forma de
Govêrno da República;
2, tentar mudar por violência a Constituição
Federal ou de algum dos Estados, ou lei da União, de
Estado ou Município;
3, decretar o estado de sítio, estando reunido o
Congresso Nacional, ou no recesso dêste, não
havendo comoção interna grave ou fatos que
evidenciem estar a mesma a irromper ou não
ocorrendo guerra externa;
4, praticar ou concorrer para que se perpetre
qualquer dos crimes contra a segurança interna,
definidos na legislação penal;
5, não dar as providências de sua competência
para impedir ou frustar a execução dêsses crimes.
6, ausentar-se do País sem autorização do
Congresso Nacional, estando êste a funcionar.

Art. 6º São crimes de responsabilidade
contra o livre exercício dos direitos políticos,
CAPÍTULO V
individuais e sociais:
I) impedir por violência, ameaça ou
DOS CRIMES CONTRA A PROBIDADE NA
corrupção, o livre exercício do voto;
ADMINISTRAÇÃO
II) obstar o livre exercício das funções dos
mesários eleitorais;
Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a
III) violar o escrutínio ou anular o resultado probidade na administração:
de qualquer seção eleitoral, pela subtração, desvio
1,
emitir
ou
retardar
dolosamente
ou inutilização do respectivo material;
a publicação das leis e resoluções do Po-
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der
Legislativo
ou
dos
atos
do
Poder
Executivo;
2, não prestar ao Congresso Nacional,
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas relativas ao exercício
anterior;
3, não tornar efetiva a responsabilidade
dos seus subordinados, quando manifesta em delitos
funcionais:
4, expedir ordens ou fazer requisições de
forma contrária às disposições expressas da
Constituição;
5, infringir as normas legais concernentes ao
provimento dos cargos públicos;
6, usar de violências ou ameaça contra
funcionário público para coagí-lo a proceder
ilegalmente, bem como utilizar-se do subôrno
ou de qualquer outra forma de corrupção, para a
mesmo fim;
7,
revelar
procedimento
incompatível
com a dignidade, a honra e o decôro do
cargo.
CAPÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A LEI
ORÇAMENTÁRIA
Art. 10. São crimes de responsabilidade contra
a lei orçamentária:
1, não apresentar ao Congresso Nacional
a proposta do orçamento da República dentro
dos primeiros dois meses de cada sessão
legislativa;
2, exceder ou transportar, sem autorização
legal, as verbas do orçamento;
3, realizar o estôrno de verbas;
4, infringir, ostensivamente, e de qualquer
modo, dispositivo da lei orçamentária.
CAPÍTULO VII
DOS CRIMES CONTRA A GUARDA E LEGAL
EMPRÊGO DOS DINHEIROS PÚBLICOS

5, negligenciar a arrecadação das rendas,
impostos e taxas, bem como a conservação do
patrimônio nacional
CAPÍTULO VIII
DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS
DECISÕES JUDICIÁRIAS
Art. 12. São crimes de responsabilidade contra
as decisões judiciárias:
1, impedir, por qualquer meio, o efeito dos
atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;
2, recusar o cumprimento das decisões do
Poder Judiciário no que depender do exercício das
funções do Poder Executivo;
3, deixar de atender requisição de intervenção
federal do Supremo Tribunal Superior Eleitoral;
4, não atender, na oportunidade legal,
requisição de pagamento devido pela Fazenda
Nacional em virtude de sentença judiciária.
TÍTULO II
Dos Ministros de Estado
Art. 13. São crimes de responsabilidade dos
Ministros de Estado:
1, os atos definidos nesta lei, quando por êles
praticados ou ordenados;
2, os atos previstos nesta lei que os Ministros
assinarem com o Presidente da República ou por
ordem dêste praticarem;
3, a falta de comparecimento, sem justificação,
perante a Câmara dos Deputados ou o Senado
Federal, ou qualquer das suas comissões, quando
uma ou outra Casa do Congresso os convocar para,
pessoalmente, prestar informações acêrca de
assunto prèviamente determinado.
4, não prestar, dentro em trinta dias e sem
motivo justo, a qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional as informações que ela lhe solicitar por
escrito, ou prestá-las com falsidade.

PARTE SEGUNDA
Art. 11. São crimes de responsabilidade
contra a guarda e o legal emprêgo dos dinheiros
Processo e Julgamento
públicos:
1 ordenar despesas não autorizadas por lei ou
TÍTULO ÚNICO
sem
observância
das
prescrições
legais
relativas às mesmas;
CAPÍTULO I
2, abrir crédito sem fundamento em lei ou
sem as formalidades legais;
Do Presidente da República e Ministros de Estado
3, contrair empréstimo, emitir apólices
ou efetuar operação de crédito sem autorização
DA DENÚNCIA
legal;
4, alienar imóveis nacionais ou empenhar
Art.
14.
É
permitido
a
qualquer
rendas públicas sem autorização em lei; cidadão
denunciar
o
Presidente
da
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República ou Ministro de Estado, por crime de
responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.
Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida,
enquanto o denunciado não tiver, por qualquer
motivo, deixado definitivamente o cargo.
Art. 16. A denúncia, assinada pelo
denunciante e com a firma reconhecida, deve ser
acompanhada dos documentos que a comprovam,
ou da declaração da impossibilidadde de
apresentá-los, com a indicação do local em que
possam ser encontrados. Nos crimes em que haja
prova testemunhal a denúncia deverá conter o rol
das testemunhas, em número de cinco, no mínimo.
Art. 17. No processo de crime de
responsabilidade, servirá de escrivão um funcionário
da Secretaria da Câmara dos Deputados ou do
Senado, conforme se achar o mesmo em uma ou
outra casa do Congresso Nacional.
Art. 18. As testemunhas arroladas no processo
serão notificadas por ordem da Mesa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, que solicitará, de
qualquer magistrado, as providências necessária
para compeli-las à obediência.
CAPÍTULO II
DA ACUSACÃO
Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no
expediente da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial eleita, da qual participem,
observada a respectiva proporção, representantes de
todos os partidos para opinar sôbre a mesma.
Art. 20. A comissão a que alude o artigo
anterior se reunirá, dentro de 48 horas e, depois de
eleger seu presidente e relator, emitirá parecer
dentro do prazo de dez dias sôbre se a denúncia
deve ser ou não julgada objeto de deliberação.
Dentro dêsse período poderá a comissão proceder
às diligências que julgar necessárias ao
esclarecimento da denúncia.
§ 1° O parecer da comissão especial será lido
no expediente da Sessão da Câmara dos Deputados
e mandado publicar na íntegra no Diário do
Congresso Nacional e em avulsos contendo a
denúncia, os quais serão distribuídos a todos os
Deputados.
2.° Quarenta e oito horas após a publicação
oficial da parecer da Comissão especial, será o
mesmo incluído, e em primeiro lugar, na ordem

do dia da Câmara dos Deputados, para uma
discussão única.
Art. 21. Cinco representantes de cada partido
poderá falar, durante uma hora, sôbre o parecer,
ressalvado ao relator da comissão especial e direito
de responder a cada um.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer
e submetido o mesmo a votação nominal, será
a denúncia, com os documentos que a instruem,
arquivada, se não fôr considerada objeto de
deliberação. No caso contrário será remetida por
cópia autêntica ao denunciado, que terá o prazo de
vinte dias para contestá-la e indicar os meios de
prova com que pretenda demonstrar a verdade do
alegado.
§ 1° Findo. êsse. prazo, e com ou sem a
contestação, a comissão especial determinará as
diligências requeridas, ou que julgar convenientes, e
realizará as sessões necessárias para a tomada do
depoimento de testemunhas de ambas as partes,
podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que
poderá assistir, pessoalmente ou por seu procurador,
tôdas as audiências e diligências realizadas pela
comissão,
interrogando
e
contestando
as
testemunhas e requerendo a reinquirição ou
acareação das mesmas.
§ 2° Findas essas diligências, a comissão
especial proferirá, no prazo de dez dias, parecer
sôbre a procedência ou improcedência da denúncia.
§ 3° Publicado e distribuído êsse parecer na
forma do § 1° do artigo 20, será o mesmo incluído na
ordem do dia da sessão imediata, para ser
submetido a duas discussões com o interregno de 48
horas entre uma e outra.
§ 4° Nas discussões do parecer sôbre a
procedência ou improcedência da denúncia, cada
representam e de partido poderá falar uma só
vez e durante uma hora, ficando as questões de
ordem subordinadas ao disposto no § 2° do artigo
20.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer
será o mesmo submetido a votação nominal, não
sendo permitidas, então, questões de ordem, nem
encaminhamento da votação.
§ 1° Se da aprovação do parecer resultar
a procedência da denúncia, considerar-se-á
decretada a acusação pela Câmara das
Deputados.
§
2°
Decretada.
a,
acusação,
será
imediatamente
intimado
o
denuncia-
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do pela Mesa da Câmara dos Deputados, por
intermédio do 1° Secretário.
§ 3.° Se o denunciado estiver ausente do
Distrito Federal, a sua intimação será solicitada pela
Mesa da Câmara dos Deputados ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado em que êle se
encontrar.
§ 4.° A Câmara dos Deputados elegerá uma
comissão de três membros para acompanhar o
julgamento do acusado.
§ 5° São efeitos imediatos ao decreto da
acusação do Presidente da República ou de Ministro
de Estado, a suspensão do exercício das funções do
acusado, e da metade do subsídio ou do vencimento,
até sentença final.
§ 6.° Conforme se tratar de acusação de crime
comum ou de responsabilidade, o processo será
enviado respectivamente ao Supremo Tribunal
Federal ou ao Senado Federal.
CAPÍTULO I I I
DO JULGAMENTO
Art. 23. Recebido no Senado o decreto de
acusação, com o processo enviado pela Câmara dos
Deputados e apresentado o libelo pela Comissão
acusadora, remeterá o Presidente cópia de tudo ao
acusado, que, na mesma ocasião e nos têrmos dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 22, será notificado para
comparecer em dia prefixado perante o Senado.
Parágrafo único. Ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal se enviará o processo em original e
se comunicará o dia designado para o julgamento.
Art. 24. O acusado comparecerá, por si ou por
seus advogados, podendo, ainda, oferecer novos
meios de prova.
Art. 25. No caso de revelia, marcará o
Presidente novo dia para o julgamento e nomeará
para a defesa do acusado um advogado, a quem se
facultará o exame de tôdas as peças da acusação.
Art. 26. No dia aprazado, para o julgamento,
presentes o acusado, seus advogados ou o defensor
nomeado a sua revelia e a comissão acusadora, o
Presidente do Supremo Tribunal FederaI, abrindo
a sessão, mandará Ier o processo preparatório,
o libelo e os artigos de defesa, em seguida
inquirirá as testemunhas, que deverão de-

por publicarmente e fora da presença umas das
outras.
Art. 27. Qualquer membro da Comissão
acusadora ou do Senado, e bem assim o acusado ou
seus advogados, poderão requerer que se façam às
testemunhas as perguntas que julgarem necessárias.
Parágrafo único. A comissão acusadora, ou o
acusado ou seus advogados, poderão contestar ou
argüir as testemunhas, sem contudo interrompê-las,
e requerer a acareação.
Art. 30. Encerrada a discussão, o debate
verbal entre a comissão acusadora e o acusado ou
os seus advogados, pelo prazo que fôr fixado pelo
Presidente, que não poderá exceder de duas horas.
Art. 29. Findos os debates orais e retiradas as
partes, se abrirá discussão sôbre o objeto da
acusação.
Art. 30. Encerrada a discussão, o Presidente
do Supremo Tribunal Federal fará relatório resumido
da denúncia e das provas da acusação e da defesa e
submeterá à votação nominal dos Senadores o
julgamento.
Art. 31. Se o julgamento fôr absoIutório,
produzirá desde logo todos os efeitos a favor do
acusado.
Art. 32. Vencendo-se a condenação do
acusado, o Presidente proporá ao Senado a fixação
do prazo de inabilitação para o exercício de qualquer
função pública pelo acusado, e, ainda, se no caso de
crime comum, independentemente da ação de
qualquer interessado, deverá submeter o condenado
à ação da justiça ordinária.
Art. 33. No caso de condenação fica o
acusado, imediatamente após proferida a sentença,
destituído do cargo.
Art. 34. A resolução do Senado constará de
sentença lavrada pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal nos autos do processo, a qual será
assinada pelos Senadores que forem juízes e
transcrita na ata da sessão para ser publicada no
Diário do Congresso Nacional.
Art. 35. Não podem interferir em qualquer fase
do processo de responsabilidade do presidente da
República ou dos Ministros de Estada os Deputados
e Senadores por serem assim impedidos de fazê-lo:
a) os que tiverem parentesco com o acusado
em' linha reta ascendente ou descendente ou fôr
sogro ou genro do mesmo; em linho colateral, os ir-
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mãos, cunhados, enquanto durar o cunhandio e os
primos co-irmãos;
b) os que, como testemunhas do processo,
tiverem deposto de ciência própria.
Art. 36. O Congresso Nacional deverá ser
convocado extraordinàriamente pelo terço de uma de
suas câmaras se a sessão legislativa encerrar-se
sem que se ache ultimado o processo de julgamento
do Presidente da República ou de Ministro de Estado
ou no caso de ser necessário o início imediato de
seu processo.
Art. 37. No processo e julgamento do
Presidente da República e dos Ministros de Estado
serão subsidiários desta lei, naquilo que lhes fôr
aplicável, os Regimentos Internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal e o Código do
Processo Penal.

definitiva do Supremo Tribunal Federal;
2. emitir parecer em causas em que por lei
seja declarado suspeito;
3, recusar-se à prática de ato de sua
competência, quando a mesma lhe incumbir;
4, ser notòriamente disidioso no cumprimento
de suas atribuições;
5, revelar procedimento incompatível com a
dignidade e o decôro do cargo.

PARTE TERCEIRA

Art. 46. É permitido a qualquer cidadão
denunciar os Ministros do Supremo Tribunal Federal
ou o Procurador Geral da República, por crime de
responsabilidade definido nesta lei, perante o
Senado Federal.
Art. 41. A denúncia só poderá ser recebida,
enquanto o denunciado não tiver, por qualquer
motivo, deixado definitivamente o cargo.
Art. 42. A denúncia, assinada pelo
denunciante e com a firma reconhecida, deve ser
acompanhada dos documentos que a comprovem
ou da declaração da impossibilidade de apresentálos, com a indicação do local onde possam
ser encontrados. Nos crimes em que, houver
prova testemunhal, a denuncia deverá conter o
rol das testemunhas em número de cinco, no
mínimo.
Art. 43. Recebida a denúncia pela
Mesa, do Senado, será lida no expediente
da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial eleita para opinar sôbre a
mesma.
Art. 44. A comissão a que alude o artigo
anterior, reunir-se-á dentro de 48 horas e
depois de eleger o seu presidente e relator,
emitirá parecer no prazo de 10 dias sôbre se a
denúncia deve ser ou não julgada objeto de
deliberação. Dentro dêsse período poderá a
comissão proceder às diligências que julgar
necessárias.
Art. 45. O parecer da Comissão, com
a denúncia e documentos que o instruírem,
será
lido
no
expediente
da
sessão
e
mandado publicar no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, distribuídos pelos
Senadores, e dado para ordem do dia da sessão
seguinte.

TÍTULO I
CAPÍTULO I
DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
Art. 38. São crimes de responsabilidade dos.
Ministros do Supremo Tribunal Federal:
1. julgar contra disposição liberal da
Constituição da República ou das leis e decretos cuja
constitucionalidade já tenha sido reconhecida de
modo expresso e no ponto em questão, por sentença
do Supremo Tribunal Federal;
2. alterar por qualquer forma, exceto por via de
recurso, decisão ou voto já proferido em sessão do
Tribunal;
3. proferir julgamento em causas em que por
lei seja suspeito;
4. exercer atividade político-partidária;
5. ser notòriamente desidioso no cumprimento
dos deveres do cargo;
6, revelar procedimento incompatível com a
honra, dignidade e decôro de suas funções.
CAPITULO II
DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
Art. 39. São crimes de responsabilidade do
Procurador Geral da República:
1,
opinar
contra
expressa
disposição
constitucional
ou
de
leis
ou
decretos
cuja
constitucionalidade
já
tenha
sido
reconhecida
por
sentença

TÍTULO II
Do Processo e julgamento
CAPÍTULO I
DA AUDIÊNCIA
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Art. 46. O parecer será submetido a uma só
discussão e considerar-se-á aprovado pela simples
maioria de vetos em votação nominal.
Art. 47. Se o Senado resolver que a denúncia
não é objeto de deliberação, serão os papéis
arquivados.
Art. 48. Se decidir que é objeto de deliberação,
a Mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado para
responder no prazo de 10 dias.
Art. 49. Se o denunciado estiver fora
do Distrito Federal, a cópia lhe será entregue
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
em que se achar. Se estiver fora do País ou
lugar incerto e não sabido, o que se verificará
pelo 1º Secretário do Senado, será intimado
a vir defender-se, por convocação publicada no
Diário do Congresso com o prazo de 60 dias,
a que se acrescerá, comparecendo, o prazo do
artigo 48.
Art. 50. Findo o prazo para resposta do
denunciado, com ou sem ela, a comissão, dentro de
10 dias, dará parecer sôbre a procedência ou
improcedência da acusação.
Art. 51. Perante a Comissão, o denunciante e
o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou
por procurador, assistir a todos os atos e diligências
por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar
testemunhas e requerer a sua acareação. Para êsse
efeito, a comissão dará conhecimento aos
interessados das suas reuniões e das diligências a
proceder, com a indicação de lugar, dia e hora.
Art. 52. Findas as diligências e apresentado
o parecer, será êle publicado e distribuído com
tôdas as peças que o instruírem e dado para
ordem do dia, 48 horas, no mínimo, depois da
distribuição.
Art. 53. Êsse parecer terá uma só discussão e
será votado por simples moioria nominalmente.
Art. 54. Se o Senado entender que não
procede a acusação, serão os papéis arquivados. Se
decidir em contrário, a Mesa dará imediato
conhecimento ao Supremo Tribunal Federal, ao
Presidente da República, ao denuncionte e ao
denunciado da resolução do Senado.
Art. 55. Se o denunciado não estiver
na Capital da República, o conhecimento da
decisão da procedência da acusação lhe será
dado, à requisição da Mesa, pelo Presidente
do Tribunal da Justiça do Estado, em que se achar.

Se estiver fora do País ou em lugar incerto e não
sabido, o que será verificado pelo 1º Secretário do
Senado far-se-á intimação pelo Diário do Congresso
com o prazo de 60 dias para comparecimento.
Art. 56. A decretação de procedência da
acusação, produz, desde a data da sua intimação, os
seguintes efeitos contra o denunciado:
a) ficar suspenso do exercício das suas
funções até sentença final;
b) ficar sujeito à acusação criminal;
c) perder um têrço dos vencimentos até
sentença final, os quais lhe serão restituídos no caso
de absolvição.
CAPÍTULO II
DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
Art. 57. Feitas as intimações da decisão de
procedência da acusação ao denunciante ou seu
procurador, será dada vista do processo na
Secretaria do Senado, para no prazo de 48 horas
oferecer o libelo acusatório e o rol das testemunhas.
Em seguida abrir-se-á vista ao denunciado ou seu
defensor, pelo mesmo prazo, para oferecer a
contrariedade e o rol das testemunhas.
Art. 58. Decorridos êsses prazos, com o libelo
e a contrariedade ou sem êles serão os autos
remetidos em original ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, ou- ao seu substituto legal, quando
seja êle o denunciado, comunicando-se o dia
designado para o julgamento e convidando-se a vir
presidí-lo.
Art. 59. O denunciante e o acusado serão
notificados pela forma estabelecida no art. 55, para
comparecimento no dia designado para o julgamento
e as testemunhas serão intimadas por um
magistrado, à requisição da Mesa.
Parágrafo único. Entre a notificação e
julgamento, deverá medear o prazo mínimo de 10
dias.
Art. 60. No dia e hora marcados para o
julgamento, o Senado reunir-se-á sob a presidência
do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do
seu substituto legal. Verificada a presença de
número legal de Senadores, será aberta a sessão, e
feita a chamada dos partes, acusador e acusado,
que poderão comparecer por si ou por seu
procurador.
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Art. 61. A revelia do acusador não importará
em adiamento do julgamento, nem em perempção da
acusação.
§ 1º A revelia do acusado determinará o
adiamento do julgamento, para o qual o Presidente
designará novo dia, nomeando um advogado para
defender o revel.
§ 2º Ao defensor nomeado, será facultado
exame de tôdas as peças do processo.
Art. 62. No dia definitivamente aprazado para
o julgamento, verificado o número legal de
Senadores, será aberta a sessão e facultado o
ingresso às partes ou seus procuradores. Serão
juizes todos os Senadores presentes, com exceção
daquêles que estiverem impedidos pelos motivos
constantes do art. 35, desta lei.
Parágrafo único. Êsse impedimento poderá ser
opôsto pelo acusador ou pelo acusado e invocado
por qualquer Senador.
Art. 63. Constituído o Senado em tribunal de
julgamento, o Presidente mandará ler o processo e,
em seguida inquirirá publicamente as testemunhas,
fora da presença umas das outras.
Art. 64. O acusador e o acusado, os seus
procuradores, poderão reinquirir as testemunhas,
contestá-las sem interrompê-las e requerer a
sua
acareação.
Qualquer
Senador
poderá
requerer sejam feitas as perguntas que julgar
necessárias.
Art. 65. Finda a inquirição, haverá debate oral,
facultando a réplica e a tréplica, entre o acusador e o
acusado pelo prazo que o Presidente determinar.
Parágrafo único. Ultimando o debate, retirarse-ão as partes do recinto da sessão e abrir-se-á
uma discussão única entre os Senadores sôbre o
objeto da acusação.
Art. 66. Encerrada a discussão, fará o
Presidente um relatório resumido dos fundamentos
da acusação e da defesa e das respectivas
provas, submetendo em seguida o caso a
julgamento.

meteu o crime que lhe é arguido e deve ser
condenado a perda do seu cargo?"
Parágrafo único. Se a resposta afirmativa
obtiver, pelo menos dois terços dos votos dos
Senadores presentes, o Presidente fará nova
consulta ao plenário sôbre o tempo da inabilitação
para o exercício de qualquer função pública até cinco
anos, a se imposta ao condenado.
Arzt. 68. De acôrdo com a decisão do Senado,
o Presidente lavrará nos autos a sentença, que será
assinada por êle e pelos Senadores que tiverem
tomado parte no julgamento, e transcrita nas atas.
Art. 69. No caso de condenação fica o
acusado desde logo destituído do seu cargo. Se a
sentença fôr absolutória produzirá a imediata
reabilitação do acusado que voltará ao exercício do
seu cargo com direito à parte dos vencimentos que
lhe foram suspensos.
Art. 70. Da sentença dar-se-á imediato
conhecimento ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal e ao acusado.
Art. 71. Se no dia do encerramento do
Congresso Nacional, não estiver concluído o
processo ou julgamento de Ministro do Supremo
Tribunal Federal ou de Procurador Geral da,
República,
deverá
ser
êle
convocado
extraordinariamente pelo têrço do Senado Federal.
Art. 72. No processo e julgamento dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, e do Procurador Geral
da República, serão subsidiários desta lei, naquilo que
lhes fôr aplicável, o Regimento Interno do Senado
Federal e o Código do Processo Penal.

CAPÍTULO I I I

Art.
73.
Constituem
crimes
de
responsabilidade, além dos atos definidos nesta lei,
quando praticados pelos Governadores dos Estados
e pelos seus secretários:
a) permitir, oficialmente, por forma expressa
ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública;
b)
não
tomar,
nos
prazos
fixados, as providências determinadas pelas

DA SENTENÇA
Art. 67. O julgamento será feito por votação
nominal dos Senadores desimpedidos que
responderão "sim" ou "não" à seguinte questão
anunciada pelo Presidente: "o acusado F co-

PARTE QUARTA
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
DOS GOVERNADORES E SECRETÁRIOS DOS
ESTADOS
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leis ou tratados federais, necessárias à sua
execução e cumprimento;
c) invadir território de outro Estado ou de
Territórios limítrofes.
CAPÍTULO I I
DA DENÚNCIA, ACUSAÇÃO E JULGAMENTO
Art. 74. É permitido a qualquer cidadão
denunciar o Governador do Estado, por crime de
responsabilidade, perante a Assembléia Legislativa.
Art. 75. A denúncia, assinada pelo denunciante
e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada
dos documentos que a comprovem, ou da declaração
da impossibilidade de apresentá-los, com a indicação
do local em que possam ser encontrados. Nos crimes,
em que houver prova testemunhal, deverá conter a
denúncia o rol das testemunhas.
Art. 76. Apresentada a denúncia e julgada
objeto de deliberação, se a Assembléia Legislativa,
por maioria absoluta, decretar a procedência da
acusação, será o Governador imediatamente
suspenso de suas funções.
Art. 77. Os Governadores serão julgados, nos
crimes de sua responsabilidade, na forma que
determinarem as Constituiçções dos Estados, e
não poderão ser condenados serão à perda do
cargo, com inabilitação até cinco anos para o
exercício de qualquer função pública, sem prejuízo
da ação da justiça comum.
§ 1º Quando o tribunal de julgamento fôr da
jurisdição mista será igual o número de julgadores
representantes de cada corpo que o integrar, salvo o
Presidente que será o do Tribunal de Justiça.
§ 2º Quando o julgamento fôr proferido pela
Assembléia Legislativa, a condenação só poderá ser
decretada pelo voto de dois terços dos seus membros.
Art. 78. No processo e julgamento dos
Governadores dos Estados serão subsidiários desta
lei, naquilo que lhes fôr aplicável, o regimento interno
das Assembléias Legislativas e dos Tribunais de
Justiça e o Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Os Secretários de Estado, nos
crimes conexos com os dos Governadores, serão
sujeitos ao mesmo processo e julgamento dêstes.

do

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

Não será no programa constitucional das
nações do continente europeu, visionado no ante ou
no após guerra, que se vá encontrar a. origem ou o
modêlo dêsse processo especial a que são sujeitos
os altos representantes do poder público pelos
crimes e abusos que cometem no exercício de suas
funções governamentais e conhecido na terminologia
universal do direito público sob o nome de
impeachment.
As constituições européias do após guerra,
"fabricadas" em "série", na linguagem pitoresca de
Mirkine – Guetzevitch (Les Constitutions de L'Europe
Nouvelle, 1938, Vol. I, página 7) depois dos
movimentos revolucionários e nacionais que
DISPOSIÇÕES GERAIS
surgiram com a vitória das nações aliadas, sob a
influência dos mesmos fatores e nas mesmas
Art. 79. Nos crimes de responsabilidade condições políticas e sociais, são mais ou menos do
Presidente
da
República
e mesmo teor, não podendo, por isso,
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ser erigidas como padrões no instituto a modelar.
Tais constituições, que consagraram em seus
primitivos textos o primado do Poder Legislativo, com
a aspiração de exceder-se no aprimoramento da
democracia, sofreram, depois, a influência em
contrário, nas suas revisões, para fortalecer o
Executivo com sacrifício do Legislativo, até ruirem ou
desaparecerem sob o regime do Executivo autoritário
ou do Poder Executivo ditatorial.
Na sua maioria – dada a forma do regime
parlamentar adotado, – eximem o Chefe da Nação
de qualquer responsabilidade por delito funcional,
atribuindo-a aos Ministros de Estado, salvo por crime
de alta traição, cuja denúncia cabe à Câmara dos
Deputados e julgamento ao. Senado, com a pena de
destituição
e
incapacidade
para
reeleição
(Tchecoslováquia, Constit. de 29 de fevereiro de
1920, §§ 66 e 67), ou então, "a pessoa do Rei é
inviolável e só os Ministros são responsáveis"
(Rumânia, Const. de 29 de março de 1923, art. 87;
Iugoslávia, Const. de 3 de setembro de 1931, artigos
27 e 35), ou, ainda, o Presidente poderia ser
destituído antes de terminado. o mandato e a
iniciativa da destituição se fará por proposta de três
quintas partes dos membros que compõem o
Congresso, e desde êsse momento o Presidente não
poderá mais exercer suas funções. Se a Assembléia
votar contra a destituição, ficará dissolvido o
Congresso, e no caso contrário, a própria
Assembléia elegerá o novo Presidente (Espanha,
Constit. de 9 de dezembro de 1931, art. 82).
Teve o instituto origem na Inglaterra,
onde surgir da necessidade de tornar responsáveis
os grandes oficiais da coroa, notadamente os
Ministros, contra os quais eram ineficazes ou
insuficientes os recursos comuns e não tinham os
magistrados fôrca e autoridade para processar e
sentenciar.
Na sua formação mostra o caráter
tradicionalista do povo britânico, adaptando as
normas do direito comum ao instituto de natureza
política.
O juri, na Ingraterra, se reunia periòdicamente
nos Condados para receber as acusações
criminais, e como a Câmara dos Comuns
se compunha dos representantes do Condado,
foi considerada o grande júri da Ingla-

terra, com o direito de acusação contra os altos
funcionários da coroa.
A Câmara dos Lords tinha atribuições
judiciárias, desde o tempo que constituia o Magnum
Consilium e destarte, manteve a sua tradição,
passando a ser o tribunal de julgamento dos altos
funcionários do Estado.
O primeiro impeachment ocorreu nos últimos
tempos do reinado de Eduardo III, no ano de 1376.
A sua aplicação tornou-se depois freqüente,
salvo na intercorrência dos casos do Duque de
Suffolk, em 1949, e Gilos Mompesson, em 1621.
No século XVIII, registraram-se doze casos e
no século XIX, apenas um "Finlev and Sanderson.
The Amecan Executive and Executive Methods,
1908, pgs. 60-61).
A princípio, a Câmara dos Lords arrogou-se o
arbítrio de determinar a pena a ser aplicada ao
responsabilizado, embora não prevista em lei a
infração cometida, o que desvirtuou o instituto,
dando-lhe a feição do bil of atteinder, ato mediante o
qual o Parlamento, com a sanção do Rei, expedia
uma lei pessoal e retroativa para punir alguém
geralmente com a morte ou o confisco dos bens, por
fato não previsto em lei, anterior, e por êsse
processo morreu Ctrafford no cadafalso, Clarendon
foi exilado, Danby encarcerado na tôrre de Londres.
Com a instituição do regime de gabinete, ou
seja a responsabilidade parlamentar, cessou a
prática daquêles crimes políticos que provocaram a
indignação dos Comuns, passando a ser a perda do
cargo a pena imposta pela condenação.
Nos últimos cem anos, apenas dois casos de
impeachment ocorreram: um contra Warren
Hastings, acusado de mau governo na Índia, e outro,
contra Lord Melville, por malversação em seu cargo
(Erskine May, The constitutional History of England,
vol. I, págs. 370-371).
Dada a relevante influência, que teve o
impeachment no desenvolvimento das liberdades
inglêsas. trasladou-se, naturalmente, para os
Estados Unidos da América, como elemento útil ao
sistema político de freios e contrapesos que iriam
adotar os constituintes da grande nação americana,
mas teve acolhida na sua Constituição por mediação
mais direta de algumas constituição estaduais que
já o haviam admitido em seus textos (Willoughby,
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tituições estaduais que já o haviam admitido em seus
textos (Willoughby Constitutional Law, 19.9, § 648;
Bryce La République Américaine, 1911, vol. I, pág.
56; Leonardo Pasquel, Las Constituciones de
América, 943, vol. I, pág. X I V ) .
Com efeito, antes da Constituição norteamericana de 1778, reformada, como se sabe, em
1787, já tinham suas constituições locais as colônias
Virgínia, de 9 de junho de 1776; New Jersey, de 13
de junho de 1776; Delaware, de 21 de setembro de
1776; Pennsylvania, de 28 de setembro de 1776;
Maryland, de 11 de novembro de 1776; Carolina do
Norte, de 18 de setembro de 1776; Geórgia, de 5 de
fevereiro de 1777, e New York, de 29 de abril de
1777.
A Constituição dos Estados Unidos, consagrou
o impeachment nos artigos 1º, seção III, 2.c,
seção IV e 3.g, seção II I .
No art. 1º, seção I I I , atribui ao Senado a
função de julgar o Presidente da República pelos
crimes de responsabilidade sob a presidência do
Presidente da Suprema Côrte, estabelecendo a
condenação sòmente por dois têrços dos membros
presentes.
A sentença condenatória não poderá exceder
da pena de destituiçção e inabilitação para o
desempenho
de
quaisquer
outros
cargos,
acrescentando que o culpado fica sujeito a
acusação, julgamento e sentença, de acôrdo com a
lei comum.
No art. 2º, seção IV, estatui que o Presidente,
o Vice-Presidente e todos os demais empregados
civis da Federação, serão removidos de seus
emprêgos sempre que forem acusados e convictos
de traição, corrupção ou outros delitos e faltas
graves "treason, bribery, or other high crimes and
misdemeanors). E no art. 3º, seção III, define a
traição como a tomada de armas contra a Nação ou
a União com os seus inimigos prestando-lhes ajuda e
socôrro.
A Constituição norte-americana, portanto,
circunscreve os crimes de responsabilidade à
traição, corrupção e outros grandes crimes e maus
comportamentos (treason, bribery, or other high
crimes and misdemeanors).
A expressão crimes and misdemeanors
suscitou sérias controvérsias na latitude da
sua compreensão, dando origem a duas
correntes doutrinárias; uma restritiva, que a
entende no sentido técnico de crimes e delitos; ou-

tra, a extensiva, que a interpreta no sentido vulgar de
crimes e mau procedimento.
Cooley e Willoughby, filiando-se à corrente
extensiva, doutrinam que os delitos que justificam
o impeachment do Presidente da República não
são necessàriamente ofensas contra as leis
gerais, mas também, consistentes em abusos ou
inexcusável negligência no cumprimento do
dever, prejudiciais aos imensos interêsses ao
seu zêlo e a grandeza da confiança que não
foi correspondida (The general principle of
constitucional law, pág. 178; The constitucional
law, § 652).
Finley e Sanderson opinam, por igual
que "the high crimes and misdemeanors" which
are the subject of impeachment are not only offences
for which an indictment will lie, that grave abuses
of discretion neglects or oppresion or even
grave impropriety of conduct indicating an
unfitness to hold office are also indictable (The
American Executive and Executive Methods, 1908,
pág. 63).
Os anais do Congresso dos Estados Unidos
registram um só caso de impeachment contra o
Presidente da República e a denúncia não partiu de
unia pessoa do povo ou de um cidadão.
As duas tentativas de impeachment contra o
Presidente Andraw Johnson surgiram no seio da
própria Câmara dos Representantes.
No dio 7 de janeiro de 1867, a Câmara
dos Representantes resolveu dar à sua Comissão
de Justiça a incumbência de proceder a um
inquérito sôbre o procedimento político do
Presidente Johnson. A Comissão tomou vários
depoimentos e reuniu diversos documentos
escritos, só apresentando o resultado das
suas investigações a 25 de novembro, constando
de três relatórios, o primeiro assinado por
cinco
representantes,
que
concluia
pelo
impeachment do Presidente; o segundo por dois,
negando-lhe responsabilidade, e o terceiro, contendo
o protesto de dois democratas, membros da referida
Comissão.
O primeiro relatório fundamentava a
responsabilidade do Presidente através de 17 itens
de um libelo que se baseava nas provas colhidas.
Submetido o parecer ao plenário, à Câmara dos
Representantes, por 180 votos contra 58, rejeitou a
conclusão de submeter à acusação o Presidente
Johnson.
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No verão do mesmo ano de 1867, já
encerrado o Congresso, o Presidente, querendo
dispensar a colaboração do Ministro da Guerra,
Stanton nomeado pelo seu antecessor, e que era da
inteira confiança do Partido Republicano, sugeriu-lhe
que se demitisse, e como Stanton se recusasse a
atendê-lo, o Presidente suspendeu-o das suas
funções e nomeou ad-interim, o General Lorenzo
Thomas.
Reaberto o Congresso e sumetido o caso ao
Senado, êsse resolveu, em 13 de janeiro, negar
aprovação ao ato presidencial.
Em 21 de fevereiro, o Presidente Johson,
"tendo em vista o poder e a autoridade que lhe
conferiam a Constituição e as Leis dos Estados
Unidos" exonerou Stanton do Departamento da
Guerra.
De posse da carta do Presidente, o Ministro
demitido transmitiu-a à Câmara dos Representantes,
que a remeteu imediatamente à Comissão de
Reconstrução, composta em sua maioria, de
adversários de Johnson.
Sem mais delongas, o Presidente da
Comissão Thaddeus Stevans propôs, à Câmara o
impeachment do Presidente Johnson, "por crimes e
delitos cometidos no exercício de suas funções."
Aprovada a proposição do impeachment em
24 de fevereiro, por 126 votos contra 47, foi logo
eleita a Comissão para redigir os artigos do libeIo,
que ela apresentou em número de 11, considerando
a exoneração de Stanton e a nomeação de Lorenzo
Thomas como uma violação do Act of the Tenure of
Civil Officie".
Essa Iei, no tocante ao assunto, era do teor
seguinte:
"Todo aquêle que desempenhar algum cargo
civil para o qual tiver sido nomeado mediante prévia
audiência e aprovação do Senado, e todo aquêle que
daqui em diante fôr nomeado e devidamente
investido das respectivas funções, será garantido na
nesse dêsse cargo até que um sucessor seja
nomeado e empossado da mesma maneira, salvo
quando sôbre êsse ponto fôr de outro modo dispôsto.
Os secretários de Estado, do Tesouro, da Guerra, da
Marinha e do Interior, o Diretor Geral dos Correios, o
Attorney General, conservarão seus cargos durante
o mandato do Presidente que, os houver nomeado".

Essa lei dispunha que tais funcionários,
quando reconhecidos convictos de má conduta ou
crimes, não estando reunido o Senado, podiam ser
suspensos pelo Presidente, que levaria o fato ao
conhecimento da Câmara alta, logo que se reunisse,
para aprovar ou não o decreto de suspensão.
A Câmara dos Representantes nomeou uma
Comissão Especial para apresentar e justificar os
artigos do impeachment perante o Senado.
O Presidente da Suprema Côrte, Chase,
presidiu os trabalhos que se iniciaram a 2 de março e
terminaram a 26 de maio, sendo o Presidente
absolvido por 19 votos contra 25, porque, segundo a
Constituição, ninguém será condenado sem o
concurso de dois têrços dos membros presentes.
Assim, por um único voto, o Presidente
Johnson salvou-se do impeachment.
Chambrun descreve minuciosamente as fases
e incidentes dêsse processo ruidoso (Le Pouvoir
Exécutif aux History of the United States, 1935), cujo
julgamento, no sentir de Mc Laughlin, representa "a
mais lamentável e vergonhosa exibição de ódio
pessoal e implacável partidarismo na história
americana". (A Constitucional History of the United
States, 1935, pág. 676).
E Swisher, depois de frisar que Stanton havia
sido nomeado Secretário da Guerra pelo antecessor
de Johnson, o Presidente Lincoln, esclarece que o
Tenure-of-office Act foi alterado no Govêrno do
Presidente Grant e mais tarde revogado, sem
declaração judicial da sua constitucionalidade,
acrescentando que, em 1926, a Côrte Suprema
decidiu que o Congresso não podia estabelecer a
audiência prévia do Senado cerco condição para
remoção de um secretário-político nomeado pelo
Presidente.
E remata, textualmente: "Pode-se, portanto,
dizer que o Presidente Johnson quase foi destituído
per violação de um estatuto inconstitucional e que o
julgamento do impeachment representou, na história
americana, um ponto baixo, para o oficio do
Presidente em sua relação ao Congresso".
(American Constitucional Development 1943, pág.
319).
A Constituição da Argentina, de 25 de maio de
1853, define o impeachment e as normas do
seu tratamento nos arts. 45, 51 e 52, com visível
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aproximação do modêlo americano: somente a
Câmara dos Deputados exerce o direito de acusar
perante o Senado o Presidente, o Vice-presidente,
seus Ministros e os membros da Côrte Suprema e
demais Tribunais inferiores da nação, nas causas de
responsabilidade que se intentem contra êles, pelo
mau desempenho ou por delito no exercício das suas
funções, cabendo no Senado julgar a acusação,
presidido pelo Presidente da Côrte Suprema, quando
o acusado for o Presidente da República. Ninguém
será declarado culpado sem maioria dos votos de
dois têrços dos membros presentes, e os efeitos da
sentença não serão outros senão a destituição do
acusado e declaração da sua incapacidade para
ocupar qualquer emprêgo de honra, de confiança ou
a soldo da nação, ficando, porém, o condenado
sujeito à acusação, julgamento e pena das leis
comuns perante os Tribunais ordinários.
A maioria das nações do continente americano
adotou, no definir os crimes de responsabilidade e as
normas do seu tratamento, o padrão constitucional
dos Estados Unidos da América.
O Chile, Const. de 18 de setembro de 1925,
artigos 39, 1ª e 42 1ª; Bolívia, Const. de 20 de
outubro de 1938, artigos 65 e 69; Colômbia,
Constituição de 5 de agôsto de 1936, artigos 90 nº 2
e 96 nº 4; Nicarágua, Constituição de 22 de março
de 1939, artigos 172 e 173; México, Constituição de
5 de fevereiro de 1917, artigo 74 nº 5, 76 nº 7 e 198;
Uruguai, Constituição de 24 de março de 1934,
artigos 84 de 93; República Dominicana,
Constituição de 9 de junho de 1934, artigo 19 nº 4.
Cuba, a única nação americana que adota o
regime parlamentar, também empresta ao Senado a
atribuição de julgar o Presidente da República,
quando acusado pela Câmara dos Representantes,
pelos delitos contra a segurança, externa do Estado,
o. livre funcionamento dos poderes legislativo ou
judiciário, ou infração dos preceitos constitucionais.
Para tal julgamento é também necessário o voto de
dois têrços dos seus membros, mas o Tribunal de
julgamento do Presidente da República, nêsses
crimes, é integrado pelo Senado e pelo Tribunal
Supremo, sob a presidência do Presidente dêste.
(Const. de 10 de outubro de 1940, artigos 122 e 125).

A República do Panamá, defere à Assembléia
Nacional julgar o Presidente da República e os
Ministros da Suprema Côrte de Justiça, enumerando
crimes de responsabilidade do Chefe da Nação, os
seguintes:
extramilitação
em
suas
funções
constitucionais; atos de violência ou coação nas
eleições, ou que impeçam a reunião constitucional
da Assembléia Nacional, ou estorvem a esta ou as
demais corporações ou autoridades públicas o
exercício de suas funções;
delito de alta traição.
Nos dois primeiros casos, a pena será a de
destituição, e se houver cessado o exercício de suas
funções, a de inabilitação para exercer qualquer
outro cargo público, e no último caso, se aplicará o
direito comum (Constituição de 2 de janeiro de 1941,
artigo 89, nº 1, e 113).
Na República do Perú, o Presidente só pode
ser acusado durante o período do mandato por
traição à pátria; por haver impedido as eleições
presidenciais ou parlamentares; por haver dissolvido
o Congresso ou impedido ou dificultado sua reunião
ou funcionamento, ou a reunião ou funcionamento do
Tribunal Nacional de Eleições.
No Brasil Império, a lei de 15 de outubro de
1827 definiu os crimes de responsabilidade dos
Ministros, Secretários e Conselheiros de Estado,
traçando as normas do respectivo processo. A
denúncia era oferecida por qualquer cidadão,
perante a Câmara dos Deputados, e proferida por
esta o decreto de acusação, cabia ao Senado o
julgamento, em cujos debates tomava parte uma
comissão de cinco a sete membros, nomeada pela
Câmara dos Deputados para fazer a acusação.
As principais figuras delituosas definidas
nessa lei eram a traição, a peita, o suborno, a
concussão, o abuso do poder, a inobservância da lei
e a dissipação dos bens públicos.
Na punição da traição, a pena máxima era a
morte natural; a média, perda da confiança da
Nação e de tôdas as honras; inabilidade perpétua
para ocupar emprêgos de confiança e cinco anos
de prisão, e a mínima, perda da confiança da
Nação, inabilidade perpétua, restrita ao em-
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prêgo em que era julgado, e cinco anos de
suspensão do exercício dos direitos políticos.
Nos
demais
delitos,
as
penas
se
concretizavam em inabilidade perpetua para todos os
emprêgos, inabilidade temporária, multas, prisão e
indenização.
A Constituição de 24 de fevereiro de 1831, nos
artigos 53 a 54, admitiu o impeachment e enumerou
os clientes de responsabilidade do Presidente da
República, estabelecendo que esses delitos seriam
definidos em lei especial, e a sua acusação,
processo e julgamento regulados por outras lei,
estatuindo, outrossim, que essas leis seriam
elaboradas na primeira sessão do Congresso.
E assim foi feito: os decretos números 27 e 30,
de 8 de janeiro de 1832, promulgaram as leis que
regulavam o processo e julgamento do Presidente da
República e dos Ministros de Estado e lhes definiam
os crimes de responsabilidades.
Essas leis foram elaboradas num período de
acondrada eferverescência política que separava
um cairel de ódios e paixões, o executivo do
legislativo, tendo sido ambas vetadas pelo
Presidente Marechal Deodoro e adatadas por dois
têrços da votação do Congresso.
O eminente Anibal Freire, no seu precioso
livro, "Do Poder Executivo na República Brasileira",
1946, páginas 127 a 130, refere os cinco processos
de impeachment movidos contra o Presidente da
República, que registram os anais de nossa vida
republicana, nenhum dos quai foi levado ao seu
término.
O primeiro, a 23 de maio de 1893, quando os
Deputados José Joaquim Seabra, Jacques Ourique e
Espírito Santo apresentaram à Câmara denúncia
contra o Vice-Presidente da República, em exercício,
Marechal Floriano Peixoto, irregando-lhe os
seguintes fatos:
reforma ilegal de vários generais do exército e
armada:
reforma, nas mesmas condições, de alguns
oficiais militares de terra e mar;
demissão de lentes vitalícios do ensino
superior;
função dos bancos da República e no Brasil;
recrutamento militar forçado;

esbanjamento dos dinheiros públicos em
despesas não autorizadas por lei e excedentes ás
verbas orçamentárias;
intervenção
indébita
nos
Estados,
principalmente no Rio Grande do Sul, assolado pela
guerra civil.
A Comissão Especial eleita pela Câmara,
no parecer apresentado, considerou que os
atos que constituem os fundamentos da denúncia,
uns não foram praticados pela Govêrno:
outros e foram no exercício incontestado de
atribuições constitucionais; outros e foram, por
autorização do Congresso; outros já estão
aprovados por lei e outros dependiam do aviso do
Congresso".
A demanda, de acôrdo, com êsse parecer, não
foi julgado objeto de deliberação.
Ocorreu o segundo em julho de 1901, quando
o contra-almirante Custódio de Melo apresentou
denúncia contra o Presidente Campos Sales, por
''haver
propetentemente
usado
contra
o
denunciante de violências, com manifesta
transgressão do § 15, art. 5º e do art. 22 do Código
Disciplinar da Armada e do § 16, do art. 72 da
Constituição".
A Comissão eleita para dar parecer sôbre a
denúncia, não a julgou objeto de deliberação, "por
inepta e serem injurídicos os seus fundamentos".
O parecer foi aprovado por unânimidade de
votos.
Surgiu o terceiro caso, como diz Viveiros de
Castro, em 17 de mesmo mês, quando o contraalmirante Custódio de Melo apresentou nova
denúncia, citando os artigos de lei que entendia sido
violados pelo denunciado; mas o Presidente da
Câmara resolveu não aceitá-la, visto se tratar de um
caso julgado.
No quarto caso, verificado em setembro de
1902, foi denunciante o Deputado Fausto Cardoso e
denunciado o Presidente Campos Sales.
A denúncia capitulava os seguintes fatos:
O "caso das pedras", autorização ilegal do
pagamento e tolerância e dissimulação dos crimes
de seus subordinados;
usurpação de funções do Poder Legislativo e
das atribuições que lhe não foram autorgadas, no ca-
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so do decreto de 7 de novembro de 1399, sôbre
percentagens aos leiloeiros;
caso da Bolívia com o Acre – nota diplomática
do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, de 14
de março de 1900, reconhecendo os direitos da
Bolívia sôbre certa ,porção daquêle território.
O parecer da comissão especial eleita, depois
de apreciar as elementos da acusação, concluiu: "a
denúncia, além de injurídica e inoportuna, seria
ineficaz se aprovada pela Câmara. Ela é a simples
recapitulação de atos de govêrno, praticados em
momentos diversos de sua administração, uns já
extintos nos seus efeitos e nas suas causas e outros
entregues à solução do Poder Judiciário.
Na sessão de 24 de setembro, foi o parecer
unânimemente aprovado, apenas contra o voto do
autor da denúncia.
O quinto caso se objetivou em setembro de
1912, quando o Sr. Coelho Lisbôa, ex-senador
federal e professor do Ginásio Pedro II, apresentou
longa e circunstanciada denúncia increpando ao
Presidente Marechal Hermes da Fonseca, os
seguintes fatos:
Intervenção armada no Estado da Bahia,
com o desrespeito a decisões do Poder
Judiciário, tendo-se mandado bombardear a
cidade, do que resultou o incêndio da Biblioteca
Pública;
Coação contra o direito do voto na eleição
presidencial do Ceará, de 1912, praticado contra
o Poder Legislativo local o crime especificado no
capítulo III da lei de responsabilidade, obrigando,
a Assembléia Estadual a reconhecer quem não
fora eleito;
Peita de um ministro do Supremo Tribunal
para votar a favor do Govêrno, e consequente
intervenção armada na Paraíba do Norte:
Decretos e instruções sôbre eleições de
intendentes do Distrito Federal, contrários à
Constituição e à Lei;
Revogação
das
leis
de
promoção
de oficiais da armada por um simples
decreto; tolerância, e proteção ao crime
de subordinados seus; subôrno por promoções
de oficial do conselho de guerra, jul-

gador do indiciado nos ,assassinatos das Cobras;
Má gerência dos bens da União; ordem de
despesas não autorizadas por lei.
A Comissão incumbida de dar parecer sôbre a
denúncia, depois de examinar todos os itens da
acusação notadamente sôbre a intervenção armada
na Bahia, opinou que o "presidente tomou às
providências necessárias para que tal intervenção
não ultrapassasse as raias constitucionais não se lhe
podendo atribuir, por isso mesmo, o reprovável
bombardeio de cuja autoria não provada, a comissão
o reputa incapaz".
O parecer não considerou a denúncia objeto
de deliberação e a Câmara o aprovou por grande
maioria de votos.
Entre nós, como se vê dessa enumeração,
não vingou o impeachment contra nenhum dos
Presidentes alvejados pela medida.
Na Argentina, jamais foi o instituto empregado
pelo Congresso, dai chamá-lo Araya "uma instituição
inútil" (Comentário à 1ª Constitucion de la Argentina,
vol. II, .página 58).
Como quer que seja, num sistema político de
poderes limitados, embora a opinião pública, sempre
vigilante, constitua um freio aos desmandos e
desvios da lei, o impeachment existe como o recurso
máximo para a defesa até do próprio regime.
Fazendo uma análise do impeachment nos
sistemas constitucionais americano que lhe serviu de
modelo, e brasileiro, concretizado nos artigos na e
nas leis ns. 27 e 39. de 1892 no-53 e 54 da primeira
carta republicata-se a sua uniformidade no que
concerne:
a) à competência da Câmara dos Deputados
para decretá-lo, e à do Senado para julgá-lo;
b) à presidência do Senado pelo Presidente do
Supremo Tribunal Federal, quando funcionar como
Tribunal julgador;
c) à necessidade de dois têrços dos votos dos
membros presentes do Senado para proferir
sentença condenatória;
d) à limitação das penas que não podem ir
além da perda do cargo e da incapacidade
para exercer qualquer outro, simultaneamente
com a declaração de que o culpado não fica
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isento de outras que lhe podem ser impostas pela
justiça comum;
Ao passo que divergem:
1º – na. designação das pessoas sujeitas a
impeachment, que a brasileira restringe ao
Presidente da República e aos Ministros de Estados,
nos crimes de responsabilidade conexos com os
dêstes, e a americana estende ao Vice-Presidente e
a tecle os funcionários de ordem civil;
2º – na indicação dos fundamentos legais para
o processo, os quais são determinados de modo
expresso na constituição brasileira, especificamente
definidos na lei ordinária ao contrário da americana,
que os estabelece de modo vago;
3º – na forma, do processo em que é omissa a
americana, enquanto a nossa lhe prescreveu a
regulamentação por lei ordinária.
Ainda uma diferença ressalta entre as duas
constituições e esta consiste em que a americana
nada dispõe sôbre os efeitos imediatos da
procedência da acusação, ao passo que a nossa
determina a suspensão das funções do acusado
equiparando assim a declaração da Câmara, no
processo político à pronúncia judiciária no processo
por crimes comuns.
Já a Constituição de 16 de julho de 1934
afastando-se do modêlo americano para o processo
e julgamento do Presidente da República nos crime
de responsabilidade adotou um Tribunal Especial
tendo como Presidente o da Côrte Suprema e
constituido de nove Juizes sendo três Ministro da
mesma Côrte, três membros do Senado Federal e
três membros de Câmara dos Deputados - sistema
êste de jurisdição mista, que vigorou outrora na
Dinamarca e na Noruega.
A Constituição de 18 de setembro de 1946,
aceitou o sistema da de 1891 divergindo somente na
limitação de incapacidade pena o exercício, de
função pública que não será maior de 5 anos, e na
enumeração dos crimes de responsabilidade.
De tudo o que se vem de expor, – e essa é a
lição dos constitucionalistas de maior renome – o
impeachment é uma instituição de direito
constitucional que reveste uma característica
eminentemente política e a pena que lhe é imposta
não visa uma coação psicológica, senão
o afastamento definitivo do titular da função
pública
que
não
revelou
aptidões

para a exercer. Ao conjunto de providências e
medidas que o constituem, dá-se o nome de
processo, porque esta é o têrmo genérico com que
se designam os atos de acusação, defesa e
julgamento, mas é, em última análise, um
processo sui generis, que não se confunde e se
não pode confundir com o processo judiciário,
porque promana de outras fundamentos e visa
outras fins.
Carlos
Maximiliano
ensina
que
o
impeachment tem por fim impedir que o indivíduo
continue no exercício do cargo no qual está
prejudicando o país. Portanto, conclui o
consagrado constitucionalista, não se instaura
processo político, nem se prossegue no que foi
indicado, se o culpado abandona a posição oficial
(Comentários a Constituição Brasileira, 1929, pág.
581).
Outra não é a lição de Paulo de Lacerda,
quando escreve:
Em primeiro lugar, cumpre acentuar bem
que êsse instituto tem caráter marcadamente
político, já por sua origem e evolução, já pelo seu
processo e o resultado a que êle chega.
Assim, o escôpo essencial do instituto não é
propriamente punir um deliquente mas livrar a
nação de um mau funcionário;
Como de fato êle não castiga a pessôa,
deixa essa tarefa aos tribunais que devam aplicar
as leis porém suspende o funcionário do
respectivo cargo, destitui-o e o inabilita para outro
qualquer.
Se é um fim político o almejado, e se até o
processo escapa ao Poder Judiciário, ao qual
naturalmente pertenceria, para constituir atribuição
especialíssima dos ramos do Congresso Nacional
o
instituto
tem
caráter
político
(Direito
Constitucional, volume II, pág. 456-457) .
O impeachment é caracteristicamente uma
instituição política, cujo objeto não consiste
propriamente
em
castigar
delitos
mas
principalmente em substituir um funcionário por
outro melhor no intuito de obter um bom govêrno
(Pomeroy, Constitucional Law, § 726).
Segundo
Tucker,
o
impeachmenté
um
procedimento
político
contra
o
acusado, como oficial do govêrno para
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proteger o govêrno no presente e no futuro, da
ação de um homem que por seu procedimento,
provou ser indigno de preencher cargos públicos
(Costitution of the United States § 199)
Não é outro o ensinamento de ILEGIVEL,
quando diz que o impeachment não visa a
punição do culpado, mas a proteção dos
interêsses públicos contra o perigo ou o mal
resultante do abuso do poder oficial, negligência
do dever ou procedimento incompatível com a
dignidade do cargo – (Constitucional Law, pág
162)
Finalmente definido a característica da
finalidade do Impeachement diz o eminente
Campbell Blak que the nature of this punishment
is political only (American Constitucional Law,
1927, pág 143).
No quadro modal da criminalidade política
que mais particularmente estudaram os seus
tratadistas especializados, como Lombroso e
Laschi (Le crime politique et les révolutions, 2
vols. 1892), Proal (La criminalité politique. 1908)
e René Rodiére (Lé délit politique, 1981,) duas
tendências bem características especificam e
distinguem os seus delitos; a desonestidade no
uso da fortuna púbica, pela malversação ou pela
concussão, e a violência. pela coação ou pelo
abuso do poder.
Da primeira, nenhum requício afeia os
anais da nossa vida republicana, comprometendo
a reputação dos homens do Govêrno do Brasil.
Dêsde o Marechal Deodoro da Fonseca
cujo honestidae incorruptível se esteriotipa
naquela carta íntima, de 29 de setembro de 1889,
ao seu grande Ministro da Fazenda, que o
eruditíssimo João Mangabeira, exumou dos
arquivos do gênio da raca (Ruy o Estadista da
República, pàginas 53-54 até a figura veneranda
e respeitável do Sr. Washington Luís – e êste
escôrço só abrange a primeira fase da nossa
história republicana – todos os nossos expresidentes da República, foram pessoalmente, e,
sem exceção, de um rigorismo inatacável no meio
e na disposição dos dinheiros públicos.
Honra a todos êles, vivos ou mortos a glória
ao povo brasileiro pelos estadistas!
Da
segunda
manifestação,
porém,
daquelas
tendências,
–
ou
por
solicitações do temperamento, ou por in-

fluência do meio ou pelos vícios do desvirtuamento
do próprio regime, a Nação sofreu, por vezes, a
comoção de intervenções indébitas, com bombardeio
de cidades, com a ILEGÍVEL da guerra civil para
deposição de governadores, e a compreensão oficial,
dissimulada ou às claras, para a imposição de
candidaturas.
Tendo em vista êsse registro da nossa história
pública, carreguei um pouquinho mais as tintas na
discriminação
das
responsabilidades
correspondentes.
Considerei o assunto do meu estudo
principalmente à luz dos artigos 62,89,e 197 da
Constituição, apreciando as responsabilidades do
Presidente da República, dos Ministros de Estado,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do
Procurador Geral da República, bem como as dos
Governadores do estados, face a competência
definida no art. 5 XV, alínea a, do nosso estatuto
político.
"MAS não fui eu, foi a Constituição da
República, em um dos seus artigos que – considerou
suscetíveis de revasiar em crime os membros do
Supremo Tribunal Federal e nos cometeu (ao
Senado) a função delicadíssima e inevitável de os
julgar nessa ocasião" (Ruy Barbosa, Anais do
Senado, dezembro de 1985, pág. 573).
Para a elaboração do meu trabalho ultilizei-me
da contribuição dos meus predecessores no estudo
do assunto crente na verdade do pensamento de
Fontenelle: "ce niest quien montart sur les
épaules des aures que nous pouvons voir
ILEGÍVEL peu loin"
Não sei se a vista me ajudou a ver um pouco
mais longe do que êles.
Di-lo-ão, na sua alta sabedoria, os doutes da
ilustre Comissão Mista de Leis Complementares e do
Congresso Nacional.
Como quer que seja, a colaboração que lhe
deram os erúditos, para a sua alteração ou
substituição integral, se nos honrará pela ajuda
prestada ao aperfeiçoamento de nossa legislação.
Sala das sessões, em 9 de junho de 1948. –
Cirillo
Júnior,
Presidente
–
Waldemar
Pedrosa,
Relator.
–
Plínio
Barreto.
–
João Mangabeira. – Gustavo Capanema. –
Raul Pilla – Alencar Araripe,. – Freitas Castro. –
Flávio Guimarães. – Aloysio de Carvalho. – Alde
Sampaio. – Alfredo Nascer. – Ferreira de Souza. –
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Attilio Vivaqua. – Euclydes Vieira. – Acúrcio Torres –
Apolônio Sales. – Gurgel do Amaral. – Carlos
Waldemar, – Luiz Viana. – Leite Neto. – Marcondes
Filho. – Alvaro Arinos. – Lameira Bitencourt. –
Benedito Valadares. – Deodato Mendonça. – Prado
Kelly.
O SR. PRESIDENTE: – Como o Senado
acaba de ILEGÍVEL, O Sr. Senador Waldemar
Pedrosa envia à Mesa o projeto de lei elaborado pela
Comissão Mista de Leis Complementares, em que
são definidos os crimes da responsabilidade e
regulado o respectivo processo e julgamento.
O Regimento não cogita dos projetos
originários da referida Comissão: apenas cuida dos
de iniciativa do próprio Senado e da Câmara dos
Deputados.
Nestas condições, surge a questão de saber
como deve ser encaminhada a proposição – se
submetida ao processo regimental a questão
subordinados os projetos desta Casa, se sujeita aos
trâmites pertinentes aos projetos oriundos do outro
ramo do Poder Legislativo.
Aquêles depois de apoiados. publicados e são
remetidos à Comissão de Constituição e Justiça,
para oferecer parecer, êstes, permanecem em Mesa
durante 48 horas, a fim de receberem emendas,
tendo, portanto, marcha mais rápida.
Não estando a hipótese prevista no
Regimento, quer parecer à Mesa que se poderiam
aplicar, por analogia, os dispositivos referentes
aos projetos originários da Câmara dos
deputados. Assim, o de que se rata com as
emendas porventura oferecidas dentro do prazo
de 48 horas, iria, logo em seguida à Comissão de
Constituição e Justiça.
Solicitaria, em todo casa, a opinião do
plenário a respeito.
O SR FERREIRA DE SOUZA: ( pela
ordem): – Sr. Presidente, quero confessar à
casa, preliminarmente, minha mudança de
opinião a respeito do assunto em debate, à
poucos instantes, em palestra com Vossa
Exelência, cheguei a admitir a solução proposta
por V. Exa: dar ao projeto da Comissão Mista de
Leis Complementares, o mesmo rítmo dos
oriundos da Câmara dos Deputados.
Nêste caso, ficaria em Mesa pelo
prazo de 48 horas para receber emen-

das, Sòmente depois de decorrido êste tempo, iria o
projeto à Comissão de Constituição e Justiça, para
sôbre êle opinar.
Entretanto, pensando melhor, não parece deva
ser esta solução.
Quando o Regimento estabelece ficarem os
projetos oriundos da Câmara em Mesa, para
receberem emendas e determina que sòmente
depois do ocorrido o prazo para sua apresentação,
sejam êles submetidos à consideração das
Comissões técnicas. fá-lo por dois motivos: primeiro
por que os projetos originários da Câmara dos
Deputados estão sujeitos apenas a uma discussão,
vale dizer, apenas a uma fase de apresentação de
emendas. Na hipótese, o projeto, do ponto de vista
parlamentar, iniciado no Senado, está subordinado a
duas discussões. Conseqüentemente, duas são as
fases de oferecimento de emendas. Em segundo
lugar, há presunção de constitucionalidade em todo
projeto que vem da Câmara. não se devendo
pronunciar a Comissão Técnica do Senado, a não
ser no caso de algum Senador procurar, diretamente
através de emenda essa audiência. Nestas
condições, o projeto deve ser considerado como
iniciado no Senado e sujeito ao rito dos desta Casa.
Indagar-se-á haverá então mister de enviá-lo á
Comissão de Constituição e Justiça para que se
pronuncia sôbre a sua inconstitucionalidade e
mesmo sôbre a sua legalidade? Não se ILEGÍVEL
êsse requisito, porque já vem da Comissão Mista de
Leis Complementares?
Estou de acôrdo. Sr. Presidente, com a
segunda tese. Evidentemente não há mistér
examinar-se própriamente a constitucionalidade de
projeto que vem da Comissão Mista de Leis
Complementares. A preocupação e que esta
Comissão não mande ao Senado projeto
inconstitucional.
A interpretação, entretanto, que a meu vêr
deve dar-se é a de que o projeto originário da
Comissão Mista de Leis Complementares tenha o
mesmo rítmo dos oferecidos pela Comissão
de
Constituição e Justiça. Não estão mais subordinados
ao exame da constitucionalidade, de vez que esta
Comissão os apresenta firmada em tal reunião.
É a sugestão que apresento a V. Ex.ª Sr. Presidente,
e â Casa: considerar-se o projeto como
iniciado no Senado. sujeito, portanto, ao rítmo
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das proposições desta Casa, mas independendo do
pronunciamento prévio da Comissão de Constituição
e Justiça, em tôrno da sua constitucionalidade.
(Muito bem).
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – (pela ordem) – Sr.
Presidente, estou de acôrdo com a primeira parte das
ponderações do nobre Senador Ferreira de Souza. No
tocante, porém, a remessa do projeto à Comissão a que
o assunto deve ser afeto, entendo ser indispensável,
tendo em vista que as Comissões constituem órgãos do
próprio Poder Legislativo, exercendo o direito de
iniciativa em matéria de emendas e projetos de lei
conforme o artigo 67 da Constituição Federal. E o
momento oportuno para que elas se manifestem, é
quando o projeto chega ao seu conhecimento.
Desde já, Sr. Presidente, avanço, também, meu
ponto de vista contrário à indicação formulada no
Senado no sentido de se dispensar a audiência de suas
comissões com relação aos projetos oriundos da
Comissão Mista de Leis Complementares.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exa. permite
um aparte? (assentimento do orador) Estou
convencido de que a constituição da Comissão Mista
está sendo contrária ao seu objetivo, criando
obstáculo à própria marcha dos projetos. Constituida
de várias subcomissões, os projetos são a elas
distribuidos para sôbre os mesmos opinarem, voltam
ao plenário da grande Comissão de Leis
Complementares, onde são submetidos a amplo
debate. Se os projetos que dela vierem para esta
Casa tivesse que ser distribuidos às Comissões
técnicas, o melhor, então, será extinguir a Comissão
Mista. E' o meu ponto de vista. Se vigorar o de V.
Exa. – talvez mais de acôrdo com o Regimento – a
melhor solução, repito, será dissolver a grande
Comissão.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Discordo de V.
Exa. E' justamente do estudo das matérias afetas à
Comissão, Mista através das diversas Comissões,
onde contam com a, cooperação dos líderes dos
diversos _partidos, que temos garantia da perfeição
técnica quando o projeto entra na sua fase de
elaboração legislativa.
O
SR.
FILINTO
MULLER:
–
Estou
ouvindo
com
muita
atenção
a
brilhante exposição de V. Exxa. Peço licença

porém, para discordar, porque estou com o mesmo
ponto de vista do nobre Senador Ferreira de Souza.
A Comissão Mista de Leis Complementares não é
técnica, especializada como a de Finanças ,ou a de
Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e
Justiça examinaria o projeto sob o aspecto
constitucional jurídico e a da Finanças sob o aspecto
financeiro.
A
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares, por isso mesmo e porque se
compõe de subcomissões integradas por deputados
e senadores, examina o projeto sob todos os
aspectos inclusive o da constitucionalidade. Assim,
se adotarmos o ponto de vista que V. Exa. sustenta
com o costumeiro brilhantismo, teremos que
confessar o que fez o nobre Senador Arthur Santos,
que é melhor ser extinta a Comissão Mista.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Está sendo
obstáculo, impecilho à marcha dos projetos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A Comissão
Mista é interparlamentar; não é um corpo estranho
que oferece ao nosso exame projetos de lei.
O SR. FILINTO MULLER: – O projeto repito,
já vem examinado por todos os aspectos, inclusive o
da constitucionalidade.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O trabalho hoje
apresentado é dos mais notáveis e já sofreu o estudo
dos membros da Comissão Mista. Quando o Senado
ou a outra Casa legislativa recebe trabalho dêsse
valor, sente-se perfeitamente tranquila diante das
dificuldades técnicas e dos diversos aspectos
jurídicos.
O meu ponto de vista não é apenas
regimental; é de ordem constitucional. Nenhuma
Comissão pode abrir mão da faculdade de examinar
os projetos que lhe são pertinentes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não se trata
da Comissão abrir mão; a deliberação é do Senado.
Perguntaria a V. Exa.: um projeto que vem ao
plenário, firmado por uma das Comissões técnicas,
deve ir à Comissão de onde se originou?
O SR. FILINTO MULLER: – Foi o que há
pouco sucedeu.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aí, então, está,
atendido. O Regulamento já foi sábio.
O
SR,
FERREIRA
DE
SOUZA: –
A Comissão Mista de Leis Complementa-
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res é parlamentar; compõe-se de Deputados
e Senadores. Não é um corpo estranho que nos
mande projetos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Meu
argumento, de ordem constitucional, é que,
tendo as Comissões a faculdade de iniciativa
em matéria de apresentação de projetos e
de emendas, o momento em que exercem essa
iniciativa é quando se reunem, para estudar o
projeto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Estou de acôrdo
com V. Exª. Nêste caso, então, acabemos com
a Comissão Mista de Leis Complementares.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Para que,
então, todo aquêle trabalho?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Ao contrário.
Estudando o assunto, a tarefa da Comissão
de Constituição e Justiça já estava facilitada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência permite um aparte? (Assentimento do
orador) Desejo chamar a atenção do nobre colega
para o fato de comporem a Comissão Mista oito
dos onze senadores que integram a Comissão
de Constituição e Justiça do Senado. Quando o
projeto é votado na Comissão Mista, pràticamente já
o é pela Comissão de Constituição,e Justiça.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A informação
prestada por V. Ex.ª não infirma de modo
algum o argumento por mim apresentado, no
sentido de que, com semelhante critério, com a
alteração regimental que se pretende estabelecer, se
retira às Comissões a adequada oportunidade da
iniciativa das leis, conforme determina a
Constituição.
Sr. Presidente, ao contrário do que
sustentaram meus ilustres colegas penso que
a Comissão Mista de Leis Complementares
está
preenchendo
brilhantemente
sua
finalidade; mas peço a atenção do Senado para
o aspecto que focalizei.
No memento, em face do Regimento
atual e enquanto não se processarem as
indispensáveis modificações da Lei Interna, o
projeto, deiniciativa do Congresso terá de sofrer a
tramitação normal, de acôrdo com a Lei Orgânica
da Casa.
Eram
estas,
Sr.
Presidente,
as
considerações
que
desejava,
expender.
(Muito bem).

O SR. OLAVO OLIVEIRA (*) (Pela ordem): –
Sr. Presidenta, esta questão de ordem envolve, em
seu íntimo, outra mais precípua, qual a marcha dos
processos de impeachment contra os governadores
dos Estados e, igualmente, a marcha dos diversos
projetos de leis complementares.
Parece-me que o Senado deve atentar para a
sua responsabilidade, pesando e medindo bem seus
atos dentro das graves obrigações que lhe assistem
no regime.
Inicialmente, vejamos a origem da Comissão
Mista de Leis Complementares. Nasceu êsse
organismo para justificar a prorrogação dos trabalhos
do Congresso, que chocaria a opinião pública. Criouse essa Comissão para o aproveitamento do tempo
que devia ser o interregno dos nossos trabalhos.
(Não apoiados).
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não foi
isso.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ninguém o
sustentou.
SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Fui eu quem
teve a iniciativa da criação da Comissão Mista de
Leis Complementares, mediante requerimento
votado em maio do ano passado. Minha sugestão,
todavia, não teve, absolutamente, a intenção de
preparar ambiente para a prorrogação dos trabalhos
parlamentares.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – A intenção do
legislador não é mais, matéria de interpretação. As
leis, como deliberações do Congresso, interpretamse pelo seu conteudo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Além da
sugestão do nobre Senador João Villasbôas, existe,
na Câmara dos Deputados, notável trabalho
elaborado pelo Deputado Afonso Arinos, justificando
a
criação
da
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares como decorrência da Constituição.
A instalação daquêle órgão, portanto, não teve
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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ligação com os fatos a que V. Exa. alude.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Aceito a
explicação do douto colega e sigo na esteira do
seu pensamento.
Necessária,
constitucional,
estritamente
contida
dentro
dos
princípios
da
Carta
básica do País, é a Comissão Mista de Leis
Complementares.
Qual a sua finalidade? É a elaboração
dessas leis, e não a sua votação, porque se
aceitarmos, de cruz, o que essa Comissão
elaborar, estará suspenso o Congresso Nacional.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não
apoiado. A Comissão Mista é parlamentar,
composta de Senadores e Deputados.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – E' regimental:
ela proporciona matéria para a nossa elaboração,
para nossa apreciação e para a nossa
resolução, mas não é órgão que se superponha
ao próprio Congresso.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não se
superpõe.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Nêsse caso
vamos
propor
que
se
feche
o
Parlamento, para subsistir, apenas, a Comissão
Mista de Leis Complementares.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se a
Comissão mandasse as leis à sanção é que o
Congresso teria desaparecido.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Parecer que
o orador interpretou mal a minha proposta. Não
declarei que só a Comissão se deva pronunciar. A
Comissão elabora projeto que, depois de
receber emendas deve então, ir aos órgãos técnicos
do Senado e da Câmara para que se pronunciem.
Não tive, em absoluto, a intenção de dizer o que
V. Ex.ª está afirmando.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Muito agradeço o
aparte esclarecedor do nobre colega. O douto
e
talentos
professor
Ferreira
de
Souza
disse
que
nos
não
devamos
inquirir
perquidir, investigar da constitucionalidade do
projeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Perdão: não
fiz tal afirmativa. Admiti, apenas que se
presumisse a constitucionalidade.
O SR. FILINTO MULLER: – Subtende-se
que seja constitucional o projeto.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Se se
presume, não se deve inquirir, perquirir, nem
investigar.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª não
conhece a teoria das presunções?
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Senhor
Presidente, o argumento é que o Senado e a
Comissão do Constituição e Justiça devem abrir mão
da sua finalidade legal de apreciação do projeto,
porque este é criundo da Comissão de Leis
Complementares.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aceita e
nobre colega a presunção, e não admite prova em
contrário. E' a mais exquisita interpretação que já
ouvi.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Com preendo
perfeitamente o argumenta de V. Ex.ª mas vão
destrui-lo.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não há
necessidade de que a constitucionalidade de um
projeto seja preliminarmente apreciada pelo Senado,
depois de ter sido minuciosamente estudo pela
Comissão Mista.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Mas isso deve
ser feito, atendendo-se à imperiosa letra do
Regimento.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Considera o
nobre Senador Ferreira de Souza que os projetos
originários
da
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares podem ter a mesma marcha dos
projetos criundos da Comissão de Constituição e
Justiça. Êstes não precisam voltar à Comissão de
que partiram. E aquêles, tendo a presunção de
constitucionalidade, não precisam ir à Comissão de
Constituição. Nada impede, porém, que sejam
emendados, amplamente discutidos e remetidos em
seguida a Comissão do Senado.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Agradeço o
aparte do eminente colega, mas responderei a
seguir.
Ao pressuposto, o que faz o meu nobre
companheiro é atribuir infalibilidade da Comissão
Mista de Leis Complementares, seria infalivel quanto
à constitucionalidade de qualquer projeto que ela
tenha elaborado.
Contra êsse pressuposto, contra essa
presunção, cito ao Senado brasileiro exemplo de há
poucos dias: esta Casa rejeitou por unânimidade,
uma lei aprovada pela totalidade da Câmara dos
Deputados.
Ora, Sr. Presidente, se a própria Câmara
claudicou na apreciação da constitucionalidade, por
que não poderá claudicar também, a Comissão Mista
de Leis Complementares?
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Espero que os meus nobres colegas
respondem ao argumento.
Sr. Presidente, o que se pretende é
apressar a marcha do processo da lei do
Impeachment, e isso não devemos fazer, porque
contrariaremos a letra do Regimento Interno da
Casa.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É da
Constituição, e não do Regimento Interno.
O SR. FILINTO MULLER: – Não se cogita
do projeto de lei sôbre o impeachment. Pretendese dar andamento aos projetos de leis
complementares. Do contrário, a Comissão Mista
será inócua.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Não devemos
desrespeitar o Regimento, não podemos
desmoralizá-lo; o que urge é o respeito estrito a
lei.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não está
sendo desrespeitado. Ao contrário, respeitamos a
Constituição e as leis.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Temos, sôbre
nós os olhos da Nação, e, portanto, não nos
enganemos.
Não se faz mais política de gabinete, de
corrilho, de injunção facciosa; hoje, não se faz
política sem conteudo social, sem respeito à
vontade soberana do povo.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço permissão para ponderar ao
nobre orador que já se esgotou o tempo de que
dispunha para falar pela ordem.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Peço
permissão para concluir, Sr. Presidente.
Dizia eu que há um Regimento na Casa, e
tanto êsse Regimento impõe o exame dos
projetos pela Comissão de Constituição e Justiça,
que uma Indicação – desvirtuada em reforma do
Regimento – torna essa audiência dispensável.
Ora, se há um projeto de reforma do
Regimento, tornando dispensável a audiência da
Comissão de Constituição e Justiça quanto aos
projetos vindos da Comissão Mista de Leis
Complementares, é a prova provada exuberante,
irrefragável de que essa audiência é de todo
precípua e indispensável.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência irá permitir que eu esclareça.

O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Portanto, Sr.
Presidente, requeiro a ida do projeto à Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. ARTHUR SANTOS (*) (pela ordem): – Sr.
Presidente, em primeiro lugar quero repelir, até com
certa veemência a insinuação do nobre Senador Olavo
Oliveira de que a proposta no sentido de que os projetos
vindos da Comissão Mista de Leis Complementares não
transitam pela Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, envolve o pressuposto de apressar o processo
de lei de empeachment. Repito, Sr. Presidente, porque
sabem V. Exa. e a Casa que não sãos os Senadores
que defendem êsse ponto de vista os que se têm batido
por medidas políticas, muitas vezes odiosamente
políticas.
OS SRS. FERREIRA DE SOUZA E ALOYSIO
DE CARVALHO: – Muito bem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Portanto, rebato
inicialmente a insinuação do nobre Senador Olavo
Oliveira, que a data venia de S. Exa. tem sido nesta
Casa um defensor dos atos e dos projetos
governamentais, mesmo quando êles têm caráter
político.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Vossa Excelência
permite um aparte?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pois não.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Eu defendo os
processos pela sua natureza, pela sua matéria, e não
pela sua origem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito bem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor Presidente,
faço a ressalva, porque, repito, não temos sido nós, que
pleiteamos esta marcha do processo, os defensores de
projetos de caráter político, nesta Casa. Não tem razão,
pois, no particular o Senador Olavo Oliveira. Batemo-nos
por uma questão regimental por um ponto de vista de
ordem doutrinária.
Devo declarar a V. Exa., Sr. Presidente, que fui
dos Senadores que mais aplaudiram a constituição da
Comissão Mista de Leis Complementares. Tenho
verificado, porém, que essa Comissão, da maneira por
que organizou o seu trabalho, está se tornando um
obstáculo à elaboração das Leis complementares da
Constituição. E vou mostrar a V. Exa. e ao Senado
porque.
_________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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A Comissão Mista de Leis Complementares
resolveu constituir subcomissões, para apreciação
dos assuntos de sua competência. Reunidas essas
subcomissões, são designados relatores para os
projetos de leis complementares. Posteriormente,
reunese a subcomissão para apreciar o trabalho
dos respectivos relatores. Há amplo debate no seio
da subcomissão e os projetos por ela aprovados
são devolvidos, então, ao plenário da Comissão
Mista de Leis Complementares, órgão numeroso, e
durante dias e dias consecutivos projetos já
aprovados na subcomissão são novamente
debatidos. Se depois dêsse processo demorado de
amplo debate, quando remetidos ao Senado ou à
Casa, tais projetos forem de novo distribuidos às
comissões regimentais do Congresso Nacional,
verão V. Exa. e o Senado o tempo enorme que
decorreu antes de o Parlamento dêles tomar
conhecimento.
De sorte que a proposta é a mais razoável
possível...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...e nela não há
qualquer vislumbre próximo ou remoto, de
resolução de caráter político.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Ou de
subintenção.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ou de
subcomissão. Apenas propusemos que os projetos
vindos da Comissão Mista de Leis Complementares
sejam remetidos diretamente ao plenário. Se o
plenário emendar ou tiver dúvidas sôbre sua
constitucionalidade, requerá a ida do projeto à
Comissão de Constituição e Justiça ou as outras
comissões regimentais. Pergunto a V. Exa. Sr.
Presidente: onde propósitos submetidos ou ocultos
de defender interêsses políticos ou promover o
apressamento do processo de impeachment ou de
natureza governamental ou com intenção política
subentendida.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor
Presidente, revolto-me contra tais insinuações,
principalmente porque nunca me prestei no Senado
a atitudes dessa natureza. Tenho sido uma voz de
combate a essas medidas de fechamento político,
no sentido de coatar direitos de qualquer natureza.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem. A
orientação foi feita por mim e parece que sou
conhecido no Senado para que se veja que tal
solução não envolve a intenção que lhe querem
atribuir, por qualquer meio subreptício que seja. A
discussão, sim, é que traz essa intenção oculta.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O que me parece
extravagante é que se constítua uma Comissão
Mista onde a matéria é submetida a amplo debate,
que se divida a mesma em subcomissões para
apreciar o projeto e que quando devolvidas as
proposições ao Senado ou à Câmara, com parecer
daquela Comissão, o que é parlamentar, sejam,
ainda, enviados as Comissões regimentais. Se assim
se fizer, penso não se conseguirá a votação de uma
só lei complementar à Constituição, porque os
projetos ali se eternizam.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não se
eternizam.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Eternizam-se.
Diga-me V. Exª qual a lei complementar votada no
regime da Comissão Mista.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exª há de
observar que os projetos comuns não têm
andamento muito mais rápido do que na Comissão
Mista, onde são debatidos com grandes detalhes.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O presidente da
Comissão Mista Deputado Cirilo Júnior, declarou que
na
Câmara
dos
Deputados
os
projetos
provavelmente serão encaminhados, de início, à
Comissão de Constituição e Justiça e, desta forma,
nós ficariamos, nesta Casa, em inferioridade de
condições á Câmara. E' certo que temos 8 juristas na
nossa Comissão de Constituição e Justiça; mas na
Câmara êsses 8 juristas poderiam ser vencidos
porque a Comissão é composta de 37 membros.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E quem nega
que podem ser vencidos?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Porque
dependem da manifestação do Senado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Qualquer
Senador terá a faculdade de pedir que um dêsses
projetos vá à Comissão de Constituição e Justiça.
Não se pretende haja coação da atribuição
constitucional do Senado ou dos Senadores.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Peço a
V. Exa. levar em contar o argumen-
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to de que as Comissões permanentes são órgãos
constitucionais do Congresso, e que o direito de
emenda, como o de iniciativas nessas Comissões só
pode
ser
usado
no
seio
das
próprias
comissões, quando deliberam coletivamente. Daí o
argumento de ordem constitucional contra a
supressão da audiência da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor
Presidente, o último argumento, e êste em resposta
ao Senador Attilio Vivacqua. Os projetos originários
da Comissão de Constituição e Justiça vêm ao
plenário,
acompanhados
da
presunção
de
constitucionalidade.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Justamente
porque a Comissão já se pronunciou.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A Comissão de
Constituição e Justiça, no caso, está equiparada à de
Leis Complementares. O projeto originário da
Comissão Mista de Leis Complementares, vem ao
plenário com o pressupôsto de constitucionalidade.
No entanto, isso não impede que seja aqui
emendado.
O SR. FILINTO MULLER: – E voltará, nêsse
casa, à Comissão.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Por êsse
regime só irá à Comissão por deliberação do
plenário; ao passo que é um direito originário das
Comissões manifestarem-se, a fim de que possam
ter iniciativa. Aliás, pretendo apenas que V. Exa. nos
esclareça.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não compreendo
porque V. Exa. insiste em que se restringirá êsse
direito da Comissão.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Porque estará
na dependência de deliberação do Senado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Em resumo, a
sugestão do Senador Ferreira de Souza tem, a meu
ver, tôda procedência.
O Senado, na sua sabedoria, poderá decidir
de modo diverso, mas dêsde logo advirto que
nenhum projeto originário da Comissão Mista de Leis
Complementares conseguiu até o momento chegar
ao conhecimento da Câmara ou do Senado, a não
ser, penso, a lei de imprensa. As leis
complementares são em grande número. De

modo que o retardamento ou atrazo dos projetos por
uma medida que me parece absolutamente
desnecessária, qual a de remetê-los, ainda uma vez,
às Comissões Regimentais do Senado, irá
obstaculizar a marcha normal das proposições que
dizem respeito às leis complementares da
Constituição. Repilo, Senhor Presidente, a
insinuação inicialmente feita pelo Senador Olavo
Oliveira de que êsse nosso ponto de vista,
meramente doutrinário, tenha qualquer intuito de
facilitar a marcha de processos políticos. Devolvo-lhe
a insinuação, porque não fomos nós, mas S. Exa.
quem levantou a questão de que na Comissão,
nunca defendemos projetos de caráter político.
Tendo dito. (Muito bem).
O SR. MELLO VIANNA (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, acabo de ouvir o debate em tôrno da
questão de ordem mui sàbiamente levantada por V.
Ex.ª. O Regimento Interno determina que todo o
projeto apresentado nesta Casa vá em primeiro lugar
à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. BERNARDES FILHO: – Quando a
proposição não é originária da Câmara.
O SR. MELLO VIANNA: – Evidentemente.
Estou me referindo a projetos oriundos dos
Senadores e das Comissões desta Casa.
O SR. BERNARDES FILHO: – Por isso é que
estou fazendo a ressalva.
O SR. MELLO VIANNA: – Os projetos
apresentados no Senado, vão, pelo Regimento,
impreterivelmente, à Comissão de Constituição e
Justiça.
Criada
a
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares, era preciso adaptarmos o
Regimento do Senado de forma a podermos receber,
e encaminhar com proveito e eficiência as
deliberações daquêle douto órgão, compôsto de
representantes das duas Câmaras.
Eminentes líderes desta Casa, trouxeram à
Mesa uma indicação. Medida urgente e modificativa
do Regimento, foi logo em seguida encaminhada à
Comissão Diretora que conciliando o pensamento
dos ilustres autores da indicação e o Regimento
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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ofereceu à consideração do Senado um Projeto de
Resolução, a fim de ser intercalado onde melhor
conviesse assim redigido:
“Artigo único. – Os projetos oriundos da
Comissão Mista de Leis Complementares, bem
como as emendas que lhe forem apresentadas,
serão
postas
em
discussão
e
votação
independentemente de audiência de qualquer das
Comissões permanentes.
Parágrafo 1º – As emendas oferecidas em
plenário serão enviadas, com o projeto, à referida
Comissão Mista, para que esta emita parecer, com
as novas emendas ou subemendas que julgue
convenientes.
Parágrafo 2º – Se a Comissão Mista,
dentro em 15 dias, não devolver o projeto,
com as emendas entrará o assunto a
debate independentemente de parecer daquela
Comissão.
Apresentado o Projeto de Resolução o Sr.
Senador João Villasbôas – permita lhe decline o
nome, o que faço com muito prazer...
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. MELLO VIANNA: – ...mandará à Mesa
a seguinte emenda:
“Os projetos oriundos da Comissão Mista de
Leis Complementares uma vez lidos no expediente
serão mandados publicar e ficarão sôbre a Mesa
durante duas sessões a partir da distribuição do
avulso, a fim de receber emendas”.
“Parágrafo único – Findo êste prazo, serão
lidas, e, desde que apoiadas na forma regimental,
mandadas publicar as emendas oferecidas,
remetendo-se tôda a matéria à Comissão
competente e prosseguindo-se na ordem normal da
discussão e votação dos projetos de lei, iniciados no
Senado Federal”.
Esta emenda obteve o aplauso e o apóio de
todos os membros da Comissão Diretora.
Aprovado com ela o Projeto de Resolução,
estará dirimida a dúvida, porque o Projeto da
Comissão
de
Leis
Complementares
irá
diretamente à Mesa, abrindo-se prazo para
apresentação de emendas, sem audiência das

Comissões, salvo, evidentemente, requerimento
expresso de qualquer Senador, no sentido de ouvirse a de Constituição e Justiça. E’ um direito que não
se pode retirar a nenhum de nós.
Pretendemos que o processo seja mais
expedito. Ante a exigência do plenário ou o
oferecimento de emendas, conforme a natureza
destas e daquela será ouvida a Comissão
competente. Adotada a medida ora proposta, estará
solucionada a questão de ordem que tanto
embaraçou Vossa Excelência, Sr. Presidente,
escravo que é do Regimento Interno.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Segundo o
Regimento, no caso de serem oferecidas emendas,
volta o projeto à Comissão Mista ou às Comissões
permanentes?
O SR. MELLO VIANNA: – O Senhor Senador
João Villasbôas procurou, com sua emenda, adiantar
os trabalhos. Haviamos estabelecido a volta do
projeto à Comissão Mista, a fim de se pronunciar
relativamente às emendas. A emenda de S. Exa.
apresenta vantagem, qual a de dar andamento mais
rápido ao projeto, que irá às Comissões
permanentes, se necessário.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O nobre
orador dá licença para um aparte?
O SR. MELLO VIANNA: – Com muito prazer.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O
que não se justificaria seria entregar-se o projeto ao
Senado e, aqui emendado, irem as emendas à
Comissão Mista. Penso que devem ser enviadas às
Comissões permanentes desta Casa.
O SR. MELLO VIANNA: – E’ o nosso
propósito.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Os
projetos que vêm da Comissão Mista seguem
diretamente para o plenário.
O SR. MELLO VIANNA: – E’ o sistema que
instituímos; o projeto vem diretamente ao
plenário; lido e publicado, segue o expediente
comum de permanência na mesa durante
o prazo determinado, a fim de receber
emendas. Oferecidas ou não emendas, prossegue
no curso dos projetos do Senado, situa-se
dentro do âmbito desta Casa não tendo os Depu-
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tados competentes da Comissão Mista que opinar
sôbre emendas por nós apresentadas.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A sugestão é no
sentido de que o projeto fique sôbre a mesa durante
duas sessões para receber emendas. Tal medida
justificar-se-ia se o projeto fôsse submetido apenas a
uma discussão, como acontece com os procedentes
da Câmara dos Deputados. Tratando-se, porém, de
projeto oriundo do Senado, sujeito a duas
discussões, não vejo motivo para a espera de dois
dias. Poderia ser emendado na primeira discussão,
lucrando-se, assim, 48 horas.
O SR. MELLO VIANNA: – O regime a adotar
seria o que acabo de expôr. Pressupõe-se o parecer
da Comissão Mista. E’ como se as Comissões do
Senado já tivessem opinado, entretanto o projeto
logo em fase de emendas. Acelera-se o andamento
do projeto. Daí em diante, é a marcha normal das
proposições do Senado.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Seria preferível
que viesse logo a plenário, em primeira discussão,
para receber emendas. Depois seguiria a marcha
normal dos projetos do Senado.
O SR. MELLO VIANNA: – Vossa Excelência
tem razão em parte, pois êsses projetos são da
maior importância. Não devemos, entretanto, afogálos em marcha precipitada; é de desejar que tenham
andamento rápido, mas não tanto a ponto de os
prejudicar.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Lembro a V. Exa.
que sofrem duas discussões na Casa. Portanto, não
serão afogados.
O SR. MELLO VIANNA: – Recebendo
emendas, os projetos passam a outra discussão em
plenário.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Compreendo.
O SR. MELLO VIANNA: – Suprimindo-se,
embora, uma das discussões, sobra mais tempo ao
Senado, para oferecer emendas. Estou aliás, dando
meu parecer sôbre a indicação, sem inibir os Srs.
Senadores de apresentarem qualquer subemenda.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A sugestão do
projeto ficar sôbre a Mesa durante 48 horas para
receber emendas, é salutar porque, não sendo
projeto do Senado e sim de uma Comissão es-

tranha, é natural que seja publicado para
conhecimento dos Srs. Senadores.
O SR. MELLO VIANNA: – E ficará mais tempo
no Senado para decidir com madureza e reflexão.
Evidentemente, a Comissão Diretora não está
aferrada ao propósito de não aceitar emendas à
Indicação. Tem apenas o intuito de dar maior
extensão, mais largueza à discussão de assuntos de
tal importância. Por isso mesmo, organizou-se uma
Comissão especial.
Dando meu parecer sôbre a emenda, Sr.
Presidente, desejaria fazer um requerimento em
nome da Comissão Diretora, pedindo urgência para
a discussão e votação da indicação. Não estando,
entretanto, votada a resolução, permito-me externar
minha opinião; o projeto obedeceria à marcha
normal, iria a essa Comissão; mas, logo depois de
aceita a indicação, ao plenário. Isto na suposição do
Senado aceitar a modificação do Regimento.
Era, esta, Sr. Presidente a explicação que
pretendia dar ao Senado, a fim de também me
desobrigar da função de Presidente da Comissão
Diretora. Se V. Exa. aceitasse o requerimento, eu o
formularia pedindo urgência para a discussão e
votação do projeto de resolução e da emenda do
Senador João Villasbôas, que tem parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento teria
que ficar sôbre a mesa durante o prazo regimental.
O SR. MELLO VIANNA: – Realmente, seria
demasiada
demora.
Queria,
apenas,
Sr.
Presidente, dar esta explicação ao Senado,
principalmente porque incumbia à Comissão
Diretora oferecer a solução. Passarei às mãos de V.
Exa., ainda hoje, o projeto sôbre a emenda. (Muito
bem).
O SR. IVO D’AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, observo que está terminada a hora do
expediente. No entanto, pediria a V. Exa.
consultasse a Casa sôbre se concede sua
prorrogação por 30 minutos, a fim de
podermos deliberar sôbre a questão de ordem em
debate.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor
Senador
Ivo
d’Aquino
requer
prorrogação do expediente por meia hora
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a fim de ser votada a questão de ordem.
Os Senhores que a concedem queiram
permanecer sentados (Pausa).
Está concedida.
Permito-me dar uma explicação aos
Srs. Senadores. Qunado sugeri a questão de
ordem
ora
em
discussão,
entendia
que
estava cumprindo um dever, como Presidente do
Senado. O Regimento não cogita, absolutamente,
dos projetos oriundos da Comissão Mista
de Leis Complementares; cuida apenas dos
projetos de iniciativa do Senado ou de suas
Comissões
permanentes,
e,
em
outro
dispositivo, dos oriundos da Câmara dos
Deputados. Por conseguinte, em relação a projetos
originários
da
Comissão
Mista,
de
Leis
Complementares,
o
nosso
Regimento
é
absolutamente omisso.
Por isso mesmo veio à Mesa uma indicação
assinada pelos dois líderes das correntes
políticas do Senado no sentido de que se
introduzisse no Regimento dispositivo que regulasse
o andamento dos atos originários da Comissão
Mista.
Quer me parecer que a Presidência não pode
transformar em projeto de iniciativa de um
Senador aquilo que êsse próprio Senador declara
que encaminha como projeto da Comissão Mista de
Leis Complementares. Além disso o projeto está
assinado pelos membros da Comissão Mista de Leis
Complementares.
Assim, não podia considerar a hipótese como
incluída no artigo 124 do Regimento, relativa a
projetos de iniciativa de senadores, cuja marcha se
acha estabelecida no mesmo.
Não podia a Mesa considerá-lo também como
oriundo da Câmara dos Deputados.
Sugeri, então, que se adotasse por analogia –
foi a expressão que usei – o dispositivo do art. 143
do Regimento na parte que manda fiquem os
projetos sôbre a mesa durante 48 horas para
receberèm emendas antes de irem à Comissão de
Constituição e Justiça.
Quer isso dizer que da Mesa não partiu
proposta alguma no sentido de que não fosse ouvida
a Comissão de Constituição e Justiça. Nem a Mesa
proporia tal coisa porque conhece o regimento e
sabe que não tem autoridade para fazer uma
proposta que o infrigiria diretamente.

Não pretendeu, também, a Mesa, suprimir
uma das discussões. O Presidente colaborou na
feitura das Constituição e sabe que os projetos
iniciados no Senado têm duas discussões; por
conseguinte não pretenderia suspender uma delas.
O que sugeri foi que, em vez dêsse Projeto ir
previamente à Comissão de Constituição e Justiça,
ficasse sôbre a mesa durante 48 horas para receber
emenda e, então, com as mesmas, fôsse
encaminhado à Comissão que teria oportunidade de
emitir parecer.
Não sei como daí se possa deduzir, que a
Mesa tivesse o propósito partidário de querer
acelerar a marcha dêsse Projeto, quando a proposta
não foi apenas relativa a essa proposição e sim a
tôdas que viessem da Comissão Mista de Leis
Complementares.
Se a Mesa tivesse outra intenção eu a
expressaria francamente, pois costumo assumir a
responsabilidade dos meus atos e jamais fujo a falar
com franqueza que devo aos Senadores que me
colocaram nêste pôsto.
Eram as explicações que devia ao Senado
antes do mesmo deliberar, definitivamente, sôbre a
questão de ordem.
Quero, ainda, dar outra explicação: a razão
pela qual não adotei, desde o início, a sugestão do
Senador Ferreira de Souza, que considerei
anteriormente, é que, se êsse Projeto fôsse
imediatamente incluído em ordem do dia, sem
audiência da Comissão e não recebesse qualquer
emenda em primeira discussão, entraria logo na
segunda, sem audiência da Comissão de
Constituição e Justiça; e não passou pela minha
mente o propósito de evitar que a Comissão de
Constituição e Justiça do Senado proferisse o seu
parecer.
Eram as explicações que queria dar ao
Senado para que ficasse registrada nos nossos
Anais.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, quando entrei no recinto falava meu
nobre colega Senador Ferreira de Souza.
Percebi, de início, pelo conteúdo de sua
doutoração, que seu desígnio era afastar do
conhecimento da Comissão de Constituição e Justiça os
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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projetos advindos da Comissão Mista de Leis
Complementares.
Não ouvi o esclarecimento que Vossa
Excelência, Sr. Presidente, prestou à Casa. Minhas
palavras, portanto, não se referiram a V. Exa., Sr.
Presidente, senhor que é da minha estima e
admiração pela alta elevação de vista e a quem,
como a qualquer cidadão da República, teria a
faculdade e a coragem de censurar abertamente,
desde o momento que julgasse oportuno e da minha
obrigação de fazê-lo.
Dada esta explicação sôbre o ponto em que
encontrei a discussão e relativamente à
compreensão que dela tive, isto é, que se pretendia
– por intermédio do orador que ocupava a tribuna –
afastar do conhecimento da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado as matérias
advindas
da
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares, insurgi-me contra a idéia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Exa. dá
licença para um aparte? (assentimento do orador) –
V. Ex.ª não tem ouças perfeitas ou deve consultar
um especialista na matéria? Quando é que V. Ex.ª
me ouviu dizer ou fazer sentir a possibilidade de se
afastar do conhecimento da Comissão de
Constituição e Justiça – enquanto não votada outra
indicação – a matéria advinha da Comissão Mista de
Leis Complementares?
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – A Casa assim o
entendeu como eu.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência
agora
procura
afastar
sua
responsabilidade, depois que o Presidente da Casa
falou a respeito.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Porque S. Exa.
deu às suas palavras o mesmo sentido que eu dei.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Exa. está
procurando atingir, indiretamente, a quem quer
atingir diretamente.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Atinjo a quem
quero e o faço diretamente. Entendi as palavras de
V. Exa. com o mesmo sentido que lhes foi dado,
aliás, Pelo Presidente da Casa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O Senhor
Presidente não deu, absolutamente, tal sentido às
palavras do Senador Ferreira de Souza.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
O ilustre orador gosta muito de falsear
fatos para trazê-los a debate. Ainda há

pouco declarou que eu e o Senador Ivo d’Aquino –
não
citou
nomes
mais
isso
inteiramente
desnecessário – haviamos apresentado indicação
propondo a reforma do Regimento, justamente para
atender ao que se propunha. No entanto, a indicação
lida pelo Senador Mello Vianna sugere que as
próprias emendas sejam encaminhadas à Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Repilo a
indelicadeza de V. Exa., como incompatível com o
respeito devido ao Senador.
A indicação lida pelo Senador Mello Vianna diz
que os projetos devem ser encaminhados à
Comissão Mista de Leis Complementares.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A proposta
apresentada pelos líderes do Senado e igualmente
assinada pelos Deputados Acúrcio Tôrres e Prado
Kelly, não diz isso.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – A indicação lida
por V. Exa. Senhor Senador Mello Vianna, não
admite a ida dos projetos à Comissão de
Constituição e Justiça?
O SR. MELLO VIANNA: – Desde que um Sr.
Senador o requeira.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E desde que haja
emenda.
O SR. FILINTO MÜLLER: – É o substitutivo
do Sr. Senador João Villasbôas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A sugestão
apresentada por mim e pelo Senador Ivo d’Aquino é
diferente.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Peço a
V. Exa. me trate com a consideração,
cordura e aprêço que sempre dedico aos meus
colegas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não teria
dúvidas em fazê-lo, desde que V. Exa. os tratasse de
igual forma.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Ninguém trata os
colegas com mais cordura e elevação de vista do
que eu. V. Exa., que é homem douto, tem um grande
defeito: gosta de impor seus pontos de vista aos
colegas e ao Senado. Respeite a opinião alheia
como respeitamos a sua.
Entrei, repito, no momento em que V. Exa.
falava e entendi suas palavras pela forma porque já
me manifestei.
Apelo para o plenário no sentido de confirmar
minha ausência no momento em que V. Exa. falava.
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O nobre
colega então, foi levado em suas observações, e, por
isto, devemos concluir encerrado o incidente; o
próprio Senador Olavo Oliveira confessa que entrou
no recinto em meio do discurso do Senador Ferreira
de Souza, não tendo ouvido, por conseguinte, o
início da oração. Não pode, é claro, atribuir a S. Exa.
qualquer propósito. A Mesa o fêz mas já modificou
sua opinião. Assim, o senador Olavo Oliveira deve
também retirar suas expressões em relação ao
Senador Ferreira de Souza.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Atribui a S. Exa.
o propósito de acelerar a marcha do projeto
mediante a indicação ou orientação de deixar de ser
ouvida a Comissão de Constituição e Justiça.
No ponto em que está a questão considero
absurdo e reputo a evidente vontade de acelerar, por
intuitos políticos, a marcha do processo.
Acabo de verificar, no entanto, que a marcha
que se quer atribuir, importa na ida obrigatória do
projeto a Comissão de Constituição e Justiça, tese
que defendo.
Por que entendo deva ir projeto àquela
Comissão? Porque entre os seus artigos, há os
evidentemente inconstitucionais.
Basta citar apenas a norma que diz que o
quorum, nas Assembléias, para o efeito do processo
de impeachment não é o determinado pela
Constituição, mas o conseqüente ao número de
representantes existentes.
Sr. Presidente, êste artigo é, evidentemente,
inconstitucional.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Exa. tem
inteira razão.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Justamente por
isso entendo deva o projeto ir à Comissão de
Constituição e Justiça. Para mim, tanto faz que vá
àquela Comissão antes ou depois do interregno
legal, para oferecimento de emendas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Portanto, V. Exa.
são pode atribuir aos colegas que pensam como V.
Exa. insinuou.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Assim o entendi.
SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Entendeu
mal.

O SR. ARTHUR SANTOS: – E entendeu
contráriamente ao que estava escrito. A culpa é de
V. Exa. Tanto está escrito, que pedimos fosse a
Comissão de Justiça, depois do interregno
regimental, ou a requerimento e qualquer senador.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Senhor
Presidente, no meu entender, se o projeto ficar sôbre
a Mesa, para receber emendas, e depois fôr
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça;
conciliará todos os interêsses. (Muito bem) .
O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela ordem): – Sr.
Presidente, o Senhor Senador Waldemar Pedrosa
encaminhou a esta Casa projeto oriundo da
Comissão Mista de Leis Complementares. Sôbre o
seu processamento, foi levantada questão de ordem.
Ouvimos diversas opiniões, tôdas elas
defendidas com o brilhantismo costumeiro. A
questão é importante, porque determinará o
processamento dos projetos vindos da Comissão
Mista de Leis Complementares. Assim, requeiro seja
adiada a decisão da questão de ordem para depois
de distribuídos os avulsos do projeto da Comissão de
Leis Complementares.
Além do mais, Sr. Presidente, a Comissão
Diretora já ofereceu parecer acêrca do Projeto de
Resolução que dispõe sôbre o andamento das
proposições oriundas dessa Comissão. O adiamento,
portanto, possibilitaria melhor estudo da matéria.
(Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador Ivo
d'Aquino requer seja adiada a solução da questão de
ordem para depois de distribuído o avulso do projeto
da Comissão Mista de Leis Complementares à
Constituição.
O requerimento independe de discussão.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
Acha-se sôbre a mesa o parecer da Comissão
Diretora a respeito do projeto de Resolução que
dispõe sôbre o andamento dos projetos oriundos da
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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Vem à Mesa e é lido o seguinte
PARECER
N° 363 – de 1948
Da Comissão Diretora, sôbre a emenda
apresentada ao Projeto de Resolução nº 7, de 1948.
A Comissão Diretora aceita a emenda do
Senhor Senador João Villasbôas, e pede a
aprovação da mesma.
Senado Federal, em 10 de junho de 1948. —
Mello Vianna. – Plínio Pompeu.– Adalberto Ribeiro. –
João Villasbôas.
EMENDA
Ao Projeto de Resolução n. 7, de 1948
Ao artigo 1° Substitua-se pelo seguinte:
"Os projetos oriundos da Comissão Mista de
Leis Complementares, 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 receber emendas.
Parágrafo único – Findo êsse prazo, serão
lidas e, dêsde que apreciadas na forma regimental
mandadas publicar as emendas oferecidas remetendo-se tôda a matéria à Comissão competente e
prosseguindo-se na ordem normal da discussão e
votação dos projetos de lei iniciados no Senado
Federal".
Justificação
O Projeto como está redigido torna a
Comissão Mista competente para oferecer pareceres
em assuntos que são privativos das Comissões
permanentes, retirando a estas a atribuição de
opinar sôbre os projetos. A presente emenda procura
conciliar a urgência da elaboração das leis
complementares com o processo regimental dos
projetos no Senado Federal.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1948.–
João Villasbôas.
O SR. MELLO VIANNA: – (Pela ordem) – Sr.
Presidente, pediria a V. Exa. consultasse a Casa
sôbre se concorda com a dispensa de publicação do
parecer da Comissão Diretora que acaba de ser lido,
bem como do interstício regimental, para que entre
na Ordem do Dia da sessão de amanhã a matéria a
que êle se refere.
O
SR.
PRESIDENTE:
—
O
Senhor Mello Vianna requer dispensa de in-

terstício e publicação para o parecer da Comissão
Diretora sôbre o Projeto de Resolução que dispõe
quanto ao andamento dos projetos da Comissão
Mista de Leis Complementares, de modo a entrar
essa proposição na Ordem do Dia da sessão de
amanhã.
Os Srs. que aprovam o requerimento queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Attilio Vivacqua.
Flávio Guimarães.
Ferreira de Souza.
Hamilton Nogueira.
Salgado Filho.
Sá Tinoco.
Pinto Aleixo.
Santos Neves.
Joaquim Pires.
Camilo Mércio.
Alfredo Nasser.
Francisco Gallotti.
Apolonio Sales.
Ismar de Góes.
Adalberto Ribeiro
Clodomir Cardoso.
Durval Cruz.
Georgino Avelino (19).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Victorino Freire.
José Neiva.
Fernandes Tavora.
Walter Franco.
Ferreira Pinto,
Levindo Coelho.
Roberto Glasser (7).
São sem debate aprovados, em discussão
única., os seguintes pareceres:
N° 346, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
PARECER
Redação final das emendas do Senado à
Proposição n. 83, de 1947.
O Senado substituiu por outros os artigos do
Projeto de Lei n° 83, de 1947.
Constava o projeto de 4 artigos. Com
as modificações, passou a ter 8.
As emendas e subemendas aprovadas vêm no
anexo n. 1, com a redação final dada pela Comissão.
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Delas merecem referência especial apenas as
relativas ao art. 1º: uma da Comissão de
Constituição e Justiça e outra da Comissão de
Fôrças Armadas.
A de Constituição e Justiça apresentou a
seguinte emenda:
Art. 1º – Os instrutores ou regentes das
disciplinas dos ensinos fundamental e complementar
das Escolas de Aeronáutica e Naval, designados até
1946, serão desde que o requeiram dentro de trinta
dias conservados ou reintegrados nas respectivas
funções até que se organize o quadro do magistério
da Marinha e da Aeronáutica.
Parágrafo único. Os exercícios dos instrutores
ou regentes a que se refere o artigo constituirá título
para o provimento dos cargos efetivos de
professôres que forem criados.
E foi esta a subemenda da Comissão de
Fôrças Armadas:
Os professôres ou regentes, militares
ou civis, das disciplinas dos ensinos fundamental
e complementar das Escolas de Aeronáutica
e Naval e da Escola, de Especialistas da
Aeronáutica, com exercício em 1946 com o
curso de escola superior, serão, desde que o
requeiram
dentro
de
trinta
dias,
conservados
ou
reintegrados
nas respectivas funções até que se organize o
quadro do magistério da Marinha de Guerra e da
Aeronáutica.
Voltando o projeto à Comissão de
Constituição
e
Justiça,
esta
apresentou
a
seguinte
subemenda
à
sua
própria
emenda, substituindo as palavras iniciais do artigo
por estas:
O instrutor regente ou professôr interino ou em
comissão...
O Senado aprovou as duas subemendas.
Ao
passo
que
a
da
Comissão
de
Fôrças
Armadas
só
aludia
a
instrutores e regentes, a da Comissão de
Constituição e Justiça referia-se a regentes e
professôres.
Daí a redação final constante do mencionado
anexo onde o artigo trata dos instrutores, regentes e
professôres.
Para
melhor
esclarecimento,
a
Comissão apresenta o anexo nº 2, onde

vem o projeto tal qual deve ficar em virtude das
votações do Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 3
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Waldernar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO N° 1 AO PARECER
Redação final das emendas substitutivas e
aditivas do .Senado Federal ao Projeto de Lei n. 83,
de 1947 (Proposição n. 274, de 1947, da Câmara
dos Deputados) :
Ao art.. 1º e respectivo parágrafo
Substituam-se pelo seguinte:
Art. 1º Os professôres regentes e instrutores
interinos ou em conclusão militares ou civis, do
ensino fundamental e complementar das Escolas de
Aeronáutica, Escola Naval e Escola de Especialistas
da Aeronáutica, que tenham curso de escola superior
e se achavam em exercício em 1946, serão
conservados ou reintegrados nas respectivas
funções, desde que o requeiram dentro de trinta
dias, até que se organize o quadro do magistério da
Marinha de Guerra e da Aeronáutica.
Parágrafo único. O exercício das funções a
que se refere êste artigo constituirá título no
concurso para o provimento dos cargos efetivos de
professor que forem criados.
Ao art. 2°:
Substitua-se por êste:
Art. 2° As vagas de professor adjunto de
matéria não essencialmente militar, atualmente
existentes no magistério regido pelo Decreto-lei
número 103, de 1937, combinado com o art. 1ª do
Decreto-lei n. 8.922, de 1946, serão preenchidas
mediante concurso de títulos.
§ 1° Só participarão do concurso os antigos e
atuais professôres interinos contratados ou em
comissão da Escola Militar de Rezende, do Colégio
Militar, das Escolas Preparatórias de Cadetes e,
caso não tenham sido aproveitados nestas escolas,
também os dos extintos Colégios Militares do Ceará
e de Pôrto Alegre.
§ 2° Aos antigos professôres do extinto
Colégio Militar do Ceará que houverem lecionado
em 1939, no Colégio Floriano, em que o mesmo
se transformou, será contado êsse ano,
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como se houvessem estado no exercício do
magistério militar.
§ 3° Devem ser dispensados de novo
concurso e imediatamente aproveitados os
professôres que já tiverem prestado o duplo
concurso de provas e títulos ou um dêles.
Ao art. 3°
Substitua-se pelo seguinte:
Art. 3° Para se inscrever no concurso, deve o
candidato:
a) contar dois anos de exercício em cadeira de
qualquer dos estabelecimentos a que alude o artigo
anterior;
b) ter, se fôr militar, mais de dez anos de bons
serviços no Exército ativo;
c) provar, mediante atestado, que prestou
bons serviços no estabelecimento em que tenha
lecionado;
d) apresentar referência, de um professor
catedrático do estabelecimento em que haja
lecionado, e com que prove a sua eficiência
pedagógica no ensino e nas bancas de exame.
Depois o art. 3.° das emendas.
Acrescente-se:
Art. 4° Constituem títulos para o concurso
além dos documentos mencionados no art. 3º:
a) aprovação do candidato em concurso para
professor de estabelecimento de ensino secundário
oficial;
b) exercício de magistério ou funções
correlatas, com referência elogiosas;
c) título definitivo de professor da disciplina
que tenha lecionado;
d) quaisquer documentos comprobatórios de
capacidade intelectual ou pedagógica, como os
relativos aos cargos exercidos e aos trabalhos
publicados de preferência os que versarem sôbre a
cadeira.
Parágrafo
único.
Os
documentos
a
que
se
refere
êste
artigo
devem ser relativos a fatos anteriores à data desta
lei.
Art. 5° Os concursos serão abertos quinze
dias após a publicação desta lei, mediante editais
em que o Ministério da Guerra convoque os
interessados para a inscrição no prazo máximo de
quinze dias.
§ 1º Se, vencida a primeira quinzena,
não
houverem
publicado
os
editais,
poderá a inscrição ser requerida pelos interessados.

§
2°
Os
concursos
deverão
estar
definitivamente julgados dentro de um mês de findo o
prazo da inscrição.
§ 3° Se só um candidato se apresentar, será
havido como habilitado desde que tenha exibido os
documentos constantes do art. 3°.
§ 4° Havendo mais de um candidato habilitado
e uma só vaga, caberá a preferência ao que tiver
obtido melhor classificação, e, no caso de
habilitações iguais, ao de maior número de anos de
serviço no magistério. Se houver mais de uma vaga,
observar-se-á, no aproveitamento dos habilitados, a
ordem da classificação.
Art. 6° Aos professores nomeados em virtude
desta lei contar-se-ão para todos os efeitos legais,
como tempo de serviço no magistério militar, os
casos em que o tiverem exercido interinamente em
comissão ou em virtude de contrato.
Art. 7° A efetivação dos ,professôres a que se
refere o artigo anterior não depende de pôsto, vaga
ou idade, e a sua distribuição far-se-á, a critério do
Poder Executivo, pelos estabelecimentos de ensino
militar.
Art. 8° Revogam-se as disposições em
contrário.
ANEXO N° 2 AO PARECER
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os professores, regentes e instrutores,
interinos ou em comissão, militares ou civis, dos
ensinos
fundamental
e
complementar
da
Escola de Aeronáutica, Escola Naval e Escola de
Especialistas da Aeronáutica, que tenham curso de
escola superior, e se achavam em. exercício em
1946 serão conservados ou reintegrados nas
respectivas funções, desde que o requeiram ou
dentro de trinta dias, até que se organize o quadro
do magistério da Marinha de Guerra e da
Aeronáutica.
Parágrafo único. O exercício das funções a
que se refere êste artigo constituirá título no
concurso para o provimento dos cargos efetivos de
professor que forem criados.
Art.
2°
As
vagas
de
professor
adjunto
de
matéria
não
essencialmente
militar, atualmente existentes no magistério
regido pelo Dcrto-lei número 8.922, de 1946,
serão preenchidas mediante concurso de títulos.
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§ 1° Só participarão do concurso os antigos e
atuais professores interinos contratados ou em
comissão da Escola Militar de Rezende, do Colégio
Militar, das Escolas Preparatórias de Cadetes, e os
dos extintos Colégios Militares do Ceará e de Pôrto
Alegre êstes últimos se não forem aproveitados nas
escolas preparatórias de cadetes.
§ 2° Aos antigos professores do extinto
Colégio Militar do Ceará que houverem Iecionado em
1939, no Colégio Floriano, em que o mesmo se
transformou será contado êsse ano, como se
houvessem estado no exercício .do magistério
militar.
§ 3° São dispensados de novo concurso e
devem ser imediatamente aproveitados os
professores que já tiverem prestado o duplo
concurso de provas e títulos ou um dêles.
Art. 3° Para se inscrever no concurso, deve o
candidato:
a) contar dois anos de exercício em cadeira,
de qualquer dos estabelecimentos a que alude o
artigo anterior;
c) ter se fôr militar, mais de dez anos de bons
serviços rio exército ativo;
c) provar, mediante atestado, que prestou
bons serviços no estabelecimento em que tenha
lecionado;
d) apresentar referência de um professor
catedrático do estabelecimento em que haja
lecionado, e com que prove a sua eficiência
pedagógica no ensino e nas bancas de exame.
Art. 4° Constituem títulos para o concurso,
além dos documentos mencionados no art. 3°:
a) aprovação do candidato em concurso para
professor de estabelecimento de ensino secundário
oficial;
b) exercício de magistério ou funções
correlatas, com referência elogiosas;
c) título definitivo de professor da disciplina
que tenha lecionado;
d) qualquer outro documento comprobatório de
capacidade intelectual ou pedagógico, como os
relativos aos cargos exercidos, e os trabalhos
publicados de preferência os que versarem sôbre a
cadeira.
Parágrafo
único.
Os
documentos
a
que
se
refere
êste
artigo
devem
ser
de
data
anterior
à
desta
lei.

Art. 5° Os concursos serão abertos quinze dias
após a publicação desta lei, mediante editais em que
o Ministério da Guerra convoque os interessados
para a inscrição no prazo máximo de quinze dias.
§ 1° Se, vencida a primeira quinzena, não se
houverem publicados os editais poderá a inscrição
ser requisitada pelos interessados.
§
2°
Os
concursos
deverão
estar
definitivamente julgados dentro de um mês depois de
findo o prazo da inscrição.
§ 3° Se só um candidato se apresentar, será
havido como habilitado, desde que tenha exibido os
documentos constantes do art. 3º.
§ 4° Havendo mais de um habilitado e uma só
vaga, caberá a preferência ao que tiver obtido melhor
classificação, e, no caso de classificações iguais, ao
de maior número de anos de serviço no magistério.
Se houver mais de uma vaga, observar-se-á no
aproveitamento dos habilitados, a ordem da
classificação.
Art. 6° Aos professores nomeados em virtude
desta lei contar-se-ão para todos os efeitos legais,
como tempo de serviço no magistério militar, os anos
em que o tiverem exercido interinamente, em
comissão ou em virtude de contrato.
Art. 7° A efetivação dos professôres a que se
refere o artigo anterior não depende de pôsto, vaga
ou idade, e a sua distribuição far-se-á, a critério do
Poder Executivo, pelos estabelecimentos de ensino
militar.
PARECER
N° 347, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final das emendas do Senado à
Proposição n. 240, de 1947.
A Comissão apresenta a redação dada às
emendas substitutivas do Senado (anexo n. 1) ao
Projeto de Lei n. 240, de 1947.
A
parte
(anexo
n°
2),
a
Comissão junta a redação do projeto, incluídas as
emendas.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 3
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Ribeiro
Gonçalves.
.–
Waldemar
Pedrosa.
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ANEXO Nº 1
EMENDAS SUBSTITUTIVAS DO SENADO
FEDERAL AO PROJETO DE LEI N. 240, DE 1947
(PROPOSIÇÃO Nº 431-B DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DE 1947)
Ao art. 2º:
Art. 2º Os benefícios da presente lei atingem
assim os animais aptos à reprodução, puros sangue de
linhagem comprovada por certidão de registro
genealógico do país de origem, como os puros por
cruzamento e de boa qualidade, sujeitos todos a exame
zootécnico e sanitário, de técnico designado pelo
Ministério da Agricultura ou pela Secretaria da
Agricultura do Estado que fizer a importação.
Ao art. 3º:
Art. 3º A vigência da presente lei começará na
data da sua publicação e cessará no fim de cinco anos.
ANEXO Nº 2
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São isentos de direitos de importação, de
taxas aduaneiras e demais tributos, todos os animais
destinados à reprodução e melhoria da pecuária
nacional, adquiridos em país estrangeiro, por compra
direta de criador brasileiro, ou que se consignem às
nossas exposições-feiras.
Art. 2º Os benefícios da presente lei atingem
assim os animais aptos à reprodução, puro sangue, de
linhagem comprovada do país de origem, como os
puros, por cruzamentos, de boa qualidade, sujeitos todos
a exame zootécnico e sanitário, de técnicos designados
pelo Ministério da .Agricultura ou pela Secretaria da
Agricultura do Estado que fizer a importação.
Art. 3º A vigência da presente lei começará na
data da sua publicação e cessará no fim de cinco anos.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – As proposições ns. 83 e
240, de 1947, voltam à Câmara dos Deputados.
Esgotada a prorrogação da hora do expediente,
passa-se à:
ORDEM DO DIA

sôbre o preenchimento das vagas resultantes
da cassação do registro de partido político e extinção
de mandato dos respectivos representantes. (Com
parecer número 343, da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade e favorável,
quanto ao mérito, à medidda, e contrário
às emendas apresentadas no seio da Comissão –
com voto em separado do Senador Ferreira de
Souza).
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente,
ocupo a tribuna exclusivamente para justificar meu
voto sôbre a inconstitucionalidade do projeto, que se
me afigura flagrante. Assim o faço por ter situado a
matéria únicamente dentro das normas da
Constituição, que me comprometi cumprir e manter.
Se tenho consciência de que o projeto infringe o
texto da nossa Lei Básica, não posso fugir à
justificação de sua inconstitucionalidade.
Não dissertarei sôbre a face constitucional do
assunto, nem tentarei convencer os ilustres colegas
com meu ponto de vista. Desejo apenas é justificar
meu voto.
Pelo art. 52, parágrafo único, da Constituição
Federal, desde que se trata de vaga sem distinção
de origem, e inexistindo suplente, deve haver nova
eleição. Outro não pode ser o procedimento de vez
que não se inquina vício nos votos dados. Todos
foram legitimamente apurados e contra êles nada se
arguiu. Como negar-lhes a existência ou considerálos brancos, se já passaram pelo cadinho do
Judiciário, que os considerou legítimos, e o próprio
Congresso teve em seu seio os parlamentares
eleitos por êsses mesmos votos?
Ocorrida a vaga em virtude do cancelamento
dos mandatos, como chegar-se a outra conclusão,
no meu ponto de vista...
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Brilhantemente
sustentado.
O SR. SALGADO FILHO: – Obrigado a V.
Ex.ª?
...senão a de nova eleição? Ao povo compete
a escolha de seus novos representantes, em
decorrência da obrigação imposta pela constituição:
o exercício sagrado do voto.

Continuação da discussão preliminar do Projeto __________________
de Lei do Senado, n. 17, de 1948, que dispõe (*) Não foi revisto pelo orador.
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O regime que nos rege, funda-se na
representação, que se apoia inegavelmente, no voto do
povo para escolha dos seus representantes. Como
negar-lhe êsse direito, sem infringir o fundamento
básico do nosso regime? Também o parágrafo único
do art. 52 é ferido. A interpretação dada, vejo-a com
pesar, prejudicará o meu Partido, sobretudo no Estado
que tenho a honra de representar.
No Rio Grande do Sul, o Partido Trabalhista
Brasileiro conquistou maioria. Também no Distrito
Federal, êle a teve. O meu partido, repito, será
prejudicado.
Diante dos têrmos precisos e claros da
Constituição e da conveniência partidária, devo optar
pelo respeito à nossa Carta Magna.
Sr. Presidente, o meu voto é pela
inconstitucionalidade do projeto em em que pese a
opinião dos meus doutos colegas que já se
manifestaram em sentido contrário. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Vai-se proceder à votação.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, ouvimos os brilhantes
debates travados em tôrno da preliminar da
constitucionalidade do projeto de lei nº 17. O Senado
não vai pronunciar-se sôbre o mérito ou sôbre as
emendas oferecidas. Não vai deliberar se o
preenchimento das vagas consequentes à cassação do
registro do Partido Comunista do Brasil deve ser feita
por eleição, ou não. Vai apenas apreciar a
constitucionalidade do projeto.
Ouvimos as palavras pronunciadas pelo nobre
relator da Comissão de Constituição e Justiça, Senador
Olavo Oliveira e pelo nobre senador Etelvino Lins,
que apurou e defendeu a constitucionalidade do
projeto, enquanto outros nobres senadores a
contrariaram.
Assim, durante a discussão, dispensei-me de falar
a respeito, porque me pareceu que o assunto estava
claramente explanado: apenas nos apartes que proferi,
quando falavam vários oradores, emiti minha opinião
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

sôbre a constitucionalidade do projeto.
Encaminhando, pois, a votação apenas peço a
atenção dos meus dignos pares para a forma de
votação a que se vai proceder. (Muito bem).
O SR. ANDRADE RAMOS (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, deveria votar
imediatamente pela inconstitucionalidade do projeto,
se não viesse acompanhado das emendas propostas
por nobres Senadores, que assim procedendo o
corrigirão, prestando grande serviço ao Govêrno e à
Nação, dando cumprimento ao artigo 52, § 1º da
Constituição, visto que a intervenção do Congresso
nesta matéria, parece-me, foi provocada pelo
Tribunal Superior Eleitoral. A nosso ver o próprio
Tribunal, podia para as vagas extintas ter resolvido,
mandando proceder às eleições. De sorte que meu
voto é no sentido da constitucionalidade do projeto,
para podermos, dentro em pouco, votando pelas
emendas que determinarem as eleições, dar inteiro
cumprimento ao preceito constitucional do art. 52, §
1º e aos eleitores o exercício dos seus inalienáveis
direitos.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores
Senadores que aprovam o parecer da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
no
sentido
da
constitucionalidade do projeto, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte:
PARECER
Nº 343 – de 1948
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Sr. Olavo Oliveira.
1) Pela Resolução n. 1.841, de 7 de maio de
1947, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu
determinar o cancelamento do registro do Partido
Comunista do Brasil (Diário da Justiça de 7 de junho
de 1947).
2) Em face da perplexidade sôbre o poder
competente para decretá-la, assentou também o
Tribunal Superior, Eleitoral, pela Resolução nº 2.122,
de 1947, que "a Constituição que considera
deputados e senadores "representantes do povo",
não cogitou de "extinguir" ou de "cassar" mandatos,
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nem da situação em que ficariam parlamentares
eleitos por um partido que viesse a ter cancelado o
respectivo registro. Fala sim, em perda de mandato,
enumerando como e quando ocorrerá e atribuindo ao
próprio Legislativo decretá-la". (Diário da Justiça de
outubro de 1947).
3) Daí a lei n. 211 de 7 de janeiro de 1948, em
virtude da qual foram declarados extintos os
mandatos dos delegados eleitos sob a legenda do
Partido Comunista do Brasil, aos vários órgãos
legislativos do País.
4) No tocante ao preenchimento das vagas
resultantes do aludido ato, nos nossos diversos
corpos legislativos, ainda deliberou o aludido
Tribunal na Resolução nº 2.674, de 16 de março de
1948, que "é incompetente o Tribunal Superior
Eleitoral para determinar que se proceda a novas
eleições para preenchimento das vagas dos
deputados e vereadores e seus suplentes, eleitos
sob a legenda do extinto Partido Comunista
Brasileiro) (Diário da Justiça de 18 de maio de 1948).
5) Vale o mencionado pronunciamento do
Tribunal Superior Eleitoral como a confissão plena da
parte do mais alto órgão da Justiça Eleitoral – onde
pontificam magistrados de subido valor intelectual e
moral – de que não se aplica à espécie o art. 52,
parágrafo único, da Constituição Federal.
Por êle não se trata de preenchimento de vaga
ocasional em dada representação partidária, pela
ausência de suplente, conjuntura em que caberia à
Justiça Eleitoral marcar a eleição (Constituição
Federal, artigo 119, nº IV).
6) Cogita-se do desaparecimento total das
bancadas de determinado partido, nas nossas
assembléias legislativas, de diversos graus, desde o
Senado Federal até às câmaras municipais, pelo
cancelamento do seu respectivo registro, hipótese
inteiramente nova, para cuja solução reconheceu
expressamente o Tribunal Superior Eleitoral a
competência do Congresso Nacional.
7) E a autoridade do Parlamento para fazê-lo
está na sua explícita atribuição de legislar sôbre
direito eleitoral (Constituição Federal, art. 5º, nº XV,
A).
8) "É direito eleitoral – qualquer que seja é
feito
pela
União"
Pontes

de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, vol.
1, nº 26 e nêle se "inclui tôda a matéria de conteúdo
eleitoral", cujo âmbito é o "mecanismo ativo e passivo
da apresentação como instrumento do sistema
democrático (Temístocles B. Cavalcante, Constituição
Federal Comentada, vol. 1, página 96).
9) Frente ao expôsto, escapa claramente à eiva
de inconstitucionalidade o Projeto nº 17, de 1948, do
ilustre Senador Etelvino Lins, regulando o
preenchimento dos claros verificados nos diversos
corpos legislativos do País, em virtude da cassação
de mandato dos representantes comunistas.
10) A medida proposta pelo projeto acarreta a
distribuição das vagas em aprêço tão sòmente entre
os dois grandes partidos, beneficiando mais a um ou a
outro, conforme a futura decisão da justiça eleitoral
sôbre a natureza dos votos comunistas – se brancos
ou nulos – para os efeitos do quociente diretor da
partilha a ser realizada.
11) Não obstante, é preferível a uma eleição.
Os inconvenientes dessa solução estão
admiràvelmente retroativos no voto do provecto
Ministro Ribeiro da Costa, na Resolução nº 2.674, do
Tribunal Superior Eleitoral "verificada a conseqüência
resultante dessa cassação de mandatos, viu-se o
Parlamento desfalcado de vários de seus membros e,
como a Constituição prescreve que só não se
substituirão os representantes do povo quando a vaga
se der depois dos nove meses anteriores à
terminação da legislatura, surgiu a cogitação em tôrno
do processo a adotar para preencher tais vagas
existentes.
Opinaram os entendidos de vários modos:
acharam que no caso era de se mandar proceder a
novas eleições, devolvendo ao Povo o direito que a
Constituição, pelo menos na sua letra estrita, lhe dá
de escolher os seus representantes. Opinaram outros
que o espólio valioso deixado pelos comunistas
deveria ser distribuído entre os partidos que trataram
tão depressa de eliminar do seio do Parlamento os
representantes que ali se encontravam.
Objetavam, porém, os que vêem o problema de
um ângulo objetivo – e a meu ver, objetam com muita
segurança, uma vez que todos nós, cidadãos,
devemos levar as nossas cautelas, primeiro, para o
interêsse econômico que ora nos assoberba – que,
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a se proceder a novas eleições, o País teria de
arcar com uma despesa calculada em trinta
milhões de cruzeiros: e, ao mesmo passo, que
os partidos interessados na disputa eleitoral
teriam também de sofrer um grande ,ônus
pecuniário.
Ao lado dêsse problema, outro surge, ainda
mais grave: o Govêrno instituído com a eleição de
2 de dezembro, a que já agora, entra no terceiro
ano de administração pública, a braços com
questões de ordem geral, cuja solução se adia
mais uma vez, com o processo de eleições
agitando o País, justificaria os braços cruzados
perante a Nação. Aguardando a solução dêsse
problema, de certo modo contribuiria o novo
pleito, para que, ainda agora, se lançasse à
precariedade do regime democrático uma nova
falência". (Diário da Justiça, 18 de maio de
1948).
12) Em conclusão, somos pela aprovação
do Projeto, que em plenário poderá receber das
luzes dos Srs. Senadores, sugestões que ainda
melhor traduzam o sentimento democrático do
nosso povo.
O SR. SEVERIANO NUNES (pela ordem): –
Requeiro, Senhor Presidente, verificação da
votação.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
Sr.
Senador Severiano Nunes requer verificação da
votação.
Queiram conservar-se sentados os Senhores
que votam a favor do parecer, levantando-se os que
votam contra. (Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. que votaram contra
o parecer e levantar-se os que votam a favor.
(Pausa).
Aprovaram o parecer 29 Senhores Senadores;
rejeitaram-no 20.
Senado
manifestou-se
pela
constitucionalidade do projeto, questão que não mais
poderá ser renovada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para mandar
à Mesa uma declaração de voto.

tucional, na forma do voto em separado do Senador
Ferreira de Souza.
Salas das Sessões, em 10 de junho de 1948.
– José Américo. – Ferreira de Souza. – João
Villasbôas. – Hamilton Nogueira. – Vespasiano
Martins. – Alfredo Nasser. – Aloysio de Carvalho. –
Severiano Nunes. – Ribeiro Gonçalves. – Arthur
Santos. – Vergniaud Wanderley. – Joaquim Pires. –
Durval Cruz. – Mathias Olímpio. – Attilio Vivacqua. –
Plínio Pompeu. – Adalberto Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Tendo sido anunciada na
Ordem do Dia apenas a discussão preliminar do Projeto
nº 17, não pode ser agora discutido o seu mérito. Seria
êle incluído na Ordem do Dia de outra sessão.
Passa-se à:
Discussão única da Proposição n. 25, de 1948,
que torna reservistas os pilotos civis. (Com
pareceres favoráveis ns. 330 e 331, das Comissões
de Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas, êste
último com substitutivo).
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada, ilegível encerrarei a
discussão. (Pausa).
Vai-se proceder à votação. De acôrdo com o
Regimento, tem preferência o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte:
SUBSTITUTIVO
A Proposição nº 25, de 1948

Art. 1º Os aviadores civis brasileiros serão
incluídos na reserva de 3ª categoria da Fôrça Aérea,
depois de registrados os seus "brevets" no Ministério
da Aeronáutica.
§ 1º Satisfeitas as condições previstas no art.
103, da lei do serviço militar, passarão os mesmos a
reservistas de 2ª categoria.
§ 2º O disposto nêste artigo aplica-se aos
pilôtos de planador.
DECLARAÇÃO DE VOTO
§ 3º A critério do Ministério da Aeronáutica
ficam os reservistas de 2ª categoria sujeitos a um
Declaramos ter votado contra o projeto nº 17, estágio que não exceda de sessenta dias.
dêste ano, referente a preenchimento de vagas de
§ 4º Durante o período do estágio acima referido
Deputados e Senadores, por entendê-lo inconsti- terão os reservistas direito à alimentação em espécie.
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Art. 2º O Ministério da Aeronáutica comunicará
o registro do "brevet" aos Ministros da Guerra e
Marinha, conforme o caso, a fim de que o nome do
aviador civil ou pilôto planador seja cancelado das
listas respectivas de alistamento.
Art. 3º Os aviadores que registrarem seus
"Brevets" até 1950 ficam isentos de pena.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
E' declarada prejudicada a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 25 – 1948

Marinha Mercante, preferência, em igualdade de
condições, para nomeações nos concursos a que se
submeterem. (Com pareceres números 178,
favorável, salvo melhor redação, da Comissão de
Constituição e Justiça; 281, com emenda, da
Comissão de Fôrças Armadas e voto em
separado do Senador Severiano Nunes, e 332,
com substitutivo, da Comissão de Educação e
Cultura).
Nenhum Sr. Senador querendo usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Passa-se à votação, na qual tem preferência o
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
O SR. SALGADO FILHO (para encaminhar a
votação) (*): – Senhor Presidente, a Comissão de
Fôrças Armadas, ao opinar sôbre a proposição,
apresentou emenda, que exclui da preferência os
participantes das Fôrças Expedicionárias Brasileiras,
assim como, aquêles que fizessem concurso para
cargos do magistério ou funções técnicas.
Entretanto, manteve a legislação anterior, que
concedia tal preferência aos que no campo da luta,
defenderam os princípios pelos quais o Brasil, junto
às Nações Unidas, se bateu na guerra. Não é
admissível que hoje, depois de decorrido certo lapso
de tempo, relegue-se ao esquecimento êsses atos
de bravura dos nossos patrícios.
Se, em verdade, o concurso, como medida
salutar, deve prevalecer, não é menos verdade que o
candidato aprovado em concurso pede deixar de ser
escolhido por ordem de colocação, salvo quando se
tratar de função técnica, ou de magistério. Para tais
cargos, realmente, deve haver a exigência da
classificação e respeito à ordem dos primeiros
classificados. Mas, quando se tratar de outras
funções burocráticas, em outros serviços públicos,
não vejo por que se vá revogar o anterior decreto
que dá preferência, uma vez classificados em
concurso, àquêles que, no campo de batalha,
honraram e glorificaram o Brasil.
Quaisquer que sejam as circunstâncias, esses
serviços, hoje como ontem e sobretudo amanhã, não
podem ser menospresados. Ao contrário, de-

Torna reservistas os pilôtos civis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Os aviadores civis brasileiros serão
incluídos na reserva de 2ª categoria da Fôrça Aérea,
depois de registrados os seus "brevets" no Ministério
da Aeronáutica, desde que satisfaçam as condições
previstas no artigo 103, da Lei do Serviço Militar, e
se submetam préviamente a um estágio de sessenta
(60) dias na mesma Fôrça Aérea.
§ 1º Enquanto não possuir a instrução militar
exigida no art. 1º, o aviador registrado será reservista
de 3ª categoria.
§ 2º O dispôsto nêste artigo aplica-se aos
pilôtos de planador.
§ 3º Durante o estágio de sessenta dias, os
candidatos a reservistas de 2ª categoria terão direito
apenas à alimentação em espécie.
Art. 2º O Ministro da Aeronáutica comunicará o
registro do "brevet" aos Ministros da Guerra ou da
Marinha, conforme o caso, a fim de que nome do
aviador civil, ou do pilôto de planador, seja cancelado
das listas respectivas de alistamento.
Art. 3º Os aviadores que registrarem seus
"brevets" até 1950, não estarão sujeitos a penas,
pelo atraso na sua apresentação ao serviço militar.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições me contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Anuncio a
Continuação da discussão única da Proposição n.
293, de 1947, que assegura aos expedicionários da _________________
FEB,
FAB,
Marinha
de
Guerra
e (*) Não foi revisto pelo orador.
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vem ser realçados para que, no futuro, se saiba que
os que se sacrificaram pela Pátria, por seus atos de
bravura, por seu heroísmo, são reconhecidos como
credores excepcionais, servindo de exemplo para a
mocidade, encorajando-a ao cumprimento do dever.
O SR. IVO D'AQUINO: – Permite Vossa
Excelência um aparte, para esclarecimentos das
palavras que V. Exa. acaba de pronunciar? V. Exa.
entende que num concurso de provas, um candidato,
classificado, por exemplo em 3º lugar, desde que
tenha prestado serviços militares na F.E.B., deve ser
nomeado, com preferência ao que foi classificado em
primeiro lugar.
O SR. SALGADO FILHO: – Uma vez que não
se trate de função técnica de magistério, deve ser
nomeado. O Govêrno tem a faculdade de escolher e
não fica adstrito à classificarão. Assim sendo, dessa
preferência resultará preferência para os cargos
públicos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Sinto discordar,
nêsse ponto, de V. Exa.
O SR. SALGADO FILHO: – Ninguém mais do
que eu o sente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Compreendo
perfeitamente a preferência em igualdade de
condições. Mas, um candidato classificado em
concurso no décimo, ou décimo quinto lugar, ter
preferência ao colocado em primeiro lugar,
francamente, não compreendo. Admito em igualdade
de condições, e não só admito, como acho
justíssimo.
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente, uma vez classificado o candidato que se
sujeitou a um concurso, êle está apto para o
exercício do cargo, e uma vez reconhecida essa,
aptidão, o serviço de guerra deve preferir a qualquer
outra circunstância, como um reconhecimento da
Pátria aos serviços prestados: é um preito de
gratidão que a Pátria rende aos filhos que souberem
cumprir seu dever, indo para o campo de luta,
enfrentando o inimigo, como o que enfrentaram os
nossos pracinhas, os nossas oficiais, um inimigo
temeroso num campo temível e terrível. E aquêles
que passaram por lá, bem podem apreciar e julgar se
êsses serviços devem ou não ser preferidos,
sobretudo em funções burocráticas, em que êles,
uma vêz classificados, estão no mesmo nível para

as nomeações, não havendo, como não há,
obrigatoriedade da nomeação dos primeiros
classificados.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – V. Exa.
permite um aparte? (Assentimento do orador). Ir à
guerra é um dever de patriotismo; sentar praça,
cumprir seu dever, com bravura, nas operações de
guerra, sacrificando até a própria vida, é a função do
soldado. Não me parece que, sem ser em igualdade
de condições, num concurso, só pelo simples fato de
ter ido à guerra – porque foi convocado e ter-se
portado, bravamente, dali voltando com vida – deva
preterir um concorrente que mostrou, em concurso
de provas, maior conhecimento das matérias
exigidas.
O SR. PINTO ALEIXO (dirigindo-se ao Sr.
Magalhães Barata): – V. Exa. permite um contraaparte?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Pois não.
O SR. PINTO ALEIXO: – Muitas vezes aquêle
que ficou, teve de sofrer, e com paciência esperar a
oportunidade para seguir, porque os que partiram,
não foram os únicos brasileiros desejosos de
defender a Democracia. Apesar de terem gozado do
previlégio de defender a Democracia, inúmeros aqui
ficaram e entre êsses figuram muitos que, num
concurso, poderão distanciar-se dos classificados em
10º ou 15º lugares, nas provas.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Se não
foram à guerra, foi porque sua classe não foi
convocada.
O SR. PINTO ALEIXO: – Naturalmente.
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente, em teoria, o que meus ilustrados colegas
acabam de referir é encantador; mas a verdade é
que foi preciso mobilizar fôrça para pegar os
fugitivos, porque a guerra não faz graça para
ninguém rir.
V. Exa., Sr. Presidente, sabe e meus ilustres
colegas também não ignoram, que muita gente queriase excusar a êsse dever.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E agora
seriam premiados.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas, uma vez que
foram à luta, devem ter regalias. Dizer-se que muita
gente queria ir, não é verdade, porquanto muitos deram
parte de doente, para fugir ao cumprimento do dever.
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O SR. MAGALHÃES BARATA: – Isso é uma
tristeza; revela falta de patriotismo.
O SR. PINTO ALEIXO: – São as exceções.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Desejava
observar a V. Exa., que o reconhecimento da Pátria
aos serviços dos que foram à guerra já está em
várias outras deliberações do próprio Congresso. O
Sr. Presidente da República, ontem ou anteontem,
encaminhou projeto dando regalia de contagem de
tempo para aposentadoria aos funcionários militares
e civis que estiveram na guerra. O ponto de vista da
Comissão de Educação e Cultura, relativamente à
hipótese é o seguinte: primeiro, afastar essa
preferência compulsória no caso dos concursos para
o Magistério – e vejo que V. Exa. concorda com isso.
O SR. SALGADO FILHO: – Magistério ou
qualquer função técnica.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nos
concursos para o Magistério Superior ou funções
técnicas, não é possível darmos preferência aos que
serviram na guerra. Há um fato recente, ocorrido no
magistério superior em que candidato classificado
em 3º ou 4º lugar pleiteou a nomeação, porque
esteve na guerra. Quanto à igualdade de condições
para os cargos públicos em geral, se V. Exª diz que o
Govêrno tem a faculdade de escolher entre os
aprovados, independente da ordem de classificação,
creio que será adotado o critério de preferir sempre o
que serviu na guerra. Não é preciso conferir por lei
uma preferência que será obrigatória ao Poder
Executivo, ou talvez, até contra a própria
Constituição, constando a liberdade do Presidente da
República de nomear.
O SR. IVO D'AQUINO: – Apenas como
complemento do aparte do nobre Senador Aloysio de
Carvalho, desejo acentuar que levaria mais longe,
em certos pontos, a idéia defendida por S. Ex.ª e
pelo ilustre aparteante. Daria por exemplo,
preferência aos excombatentes da FAB ou da FEB,
em igualdade de condições, mesmo nos concursos
para o magistério e para cargos técnicos. A
preferência seria concedida, para todos os casos.
Em desigualdades de condições, porém, não seria
outorgada em caso algum. Êsse o meu pensamento:
numa parte vou além de VV. Excelências, e noutra,
fico aquém.

O SR. SALGADO FILHO: – Em igualdade de
condições, o dispositivo do projeto dá preferência
aos ex-combatentes da FEB. Assim, V. Exa., não vai
mais longe. Estamos correndo parelhas.
Se é certo, porém, que o Sr. Presidente da
República assinou decreto de aposentadoria e de
reformas beneficiando os oficiais da ativa e os
funcionários públicos devemos pleitear igual medida
para os "pracinhas, que vivem na miséria, no
abandono, a esmolar, porque não encontram
emprêgo em lugar algum. Os homens que
lutaram pela Pátria, pelo fato de serem
desconhecidos e não gozarem da proteção legal,
vivem ao desamparo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas o
projeto não resolve.
O SR. SALGADO FILHO: – Daí a preferência
que para êles solicitamos. Não se trata, todavia, de
idéia nossa. Vamos retrogradar, vamos reformar uma
lei do Govêrno Linhares, que concedia tal preferência
a todos os os que servissem à Pátria nos campos de
batalha.
Legislando vamos revogar decreto elaborado
ainda no calor do entusiasmo, quando os "pracinhas"
regressavam do campo da luta, deixando em Pistóia
os que morreram na defesa do Brasil.
Se já foi reconhecido, por lei, êsse direito,
não pode o Congresso, hoje, em virtude do
tempo
decorrido,
esquecer
os
que
tudo
enfrentaram por amor à Pátria, defendendo seu
augusto pavilhão.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Exa. dá licença
para um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com todo prazer.
O SR. IVO D'AQUINO: – O projeto em
curso no Senado não revoga a Lei do Govêrno
Linhares, que V. Exa. acaba de aludir. Modifica
apenas, uma parte do diploma anterior. Os antigos
combatentes das Fôrças Armadas do Brasil na Itália
continuam a gozar da preferência nas nomeações,
que lhes é assegurada pela aludida Lei. A única
modificação a ser introduzida diz respeito aos
concursos.
O SR. SALGADO FILHO: – Se a Lei do
Govêrno Linhares dava preferência a êsses homens
para as nomeações, uma vez que tivessem pres-
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tado concurso, como não é ela revogada por outro
diploma que concede preferência apenas em
igualdade de condições?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Peço ao nobre
orador que seja razoável. Num concurso para o
magistério, por exemplo, deve ser nomeado um
candidato
desclassificado
ou
que
obteve
classificação muito inferior, apenas pelo fato de
haver prestado serviço nas Fôrças Armadas?
O SR. SALGADO FILHO: – Permita-me o
nobre aparteante declarar que S. Exa. não deu ao
seu colega, que está usando da palavra, a mesma
atenção que êste lhe dispensa quando expende suas
considerações, encantando o Senado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exa. está-me
fazendo injustiça.
O SR. SALGADO FILHO: – Em minha
opinião, não deve haver preferência para os cargos
do magistério e para as funções técnicas. Estamos,
pois, de acôrdo nêsse sentido.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mais uma vez
me convenço de que V. Exa., sempre defende
causas boas e justas.
O SR. SALGADO FILHO: – Obrigado a V.
Exa.
Para
os
professôres,
é
realmente
indispensável certo grau de cultura, revelado em
concurso, e as melhores classificações devem gozar
de preferência. O mesmo se dá com os cargos
técnicos e os de professor. Um especialista, um
laboratorista, classificado em melhores condições,
deve ser nomeado em primeiro lugar. Um
escriturário, porém, que faz concurso para função
burocrática, e que lutou pelo Brasil, ser preterido por
um outro que conseguiu meio ou um décimo de
ponto acima da nota que lhe foi atribuída
evidentemente não deve ser preterido, porque muitas
vezes êsse décimo de ponto não reflete o que é
justo, pois nem sempre é seguro o julgamento por
parte dos membros da mesa examinadora.
Assim, Sr. Presidente, eu, testemunha do
sacrifício dos meus patrícios, que vi o que êles
fizeram, que realizaram, mesmo enfrentando os
revezes do tempo; eu, que apreciei o heroísmo, a
abnegação, o denodo cem que encararam o inimigo,
vejo, com pesar, um oficial da F.A.B. ser preterido
por
um
outro,
e
não
ser
promo-

vido por bravura, mas por antiguidade, êsse que
enfrentou o inimigo, êsse que realizou missões e
enfrentou aquela formidável cortina de aço que
tiveram de vencer os nossos aliados.
Não posso conformar-me Sr. presidente, e
assim
pensando,
vim
ao
Senado
para
dar, pelo menos, a satisfação a êsses homens do
meu testemunho da sua bravura, do seu
heroísmo, da sua abnegação, pela Pátria. O Senado
faz-lhes justiça, votando para sua preferência, nos
concursos.
Não quero com isso dizer, Senhor Presidente,
que meus ilustres colegas devam deixar-se levar
pela minha opinião.
Mas eu, que fui testemunha ocular, que
presenciei no campo da luta, na linha de frente, a
bravura dos nossos patrícios, não posso, hoje,
esquecê-los, e pleiteando êsse direito de preferência,
penso ter-lhes dado demonstração de que a Pátria é
reconhecida para com aquêles que cumpriram seu
dever. (Muito bem; muito bem).
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
relator que fui, na Comissão de Educação e Cultura,
do projeto em discussão, e, após ouvir o discurso do
eminente colega, Senador Salgado Filho, devo
esclarecer ao Senado – uma vez que meu parecer
foi contrário na Comissão, onde apresentei projeto
substitutivo – que conforme consta dêsse parecer, a
emenda do Senador Salgado Filho, pedindo seja
mantido em vigor o constante do Decreto n. 8.613, a
meu ver, não procede.
O SR. SALGADO FILHO: – Perdão; não peço
que seja mantido. Desejo modificação no que diz
respeito ao magistério e às funções técnicas.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente, respeitados os cargos de concurso
e técnicos. Conforme disse e mostrei no meu
parecer, a situação do antigo decreto para a qual
pedia a atenção do nobre Senador Salgado Filho,
se fôsse mantida em relação aos que fizeram
concurso para função administrativa, seria apenas
o seguinte: se houvesse concurso em que 200
candidatos fossem classificados, sendo 100
antigos servidores da. F.E.B. e os demais
estranhos, far-se-ia uma primeira classificação de
1 a 100, daquêles que estiveram no cam-
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po de batalha, e outra, também de 1 a 180, daquêles
que não participaram da luta. As vagas a preencher
seriam, digamos, 80 ou 90. Teríamos de chamar, em
primeiro lugar, 80 ou 90 da primeira lista, antigos
servidores da F.E.B., mesmo aquêles classificados
em 90º lugar, ou além.
Depois, se se dessem mais vagas,
continuaríamos a chamar os que pertenceram à
F.E.B., para depois, então, aproveitarmos os
candidatos classificados na segunda relação.
Ora, Sr. Presidente, isto é, como que,
praticamente, exigir de um cidadão, estudando,
gastando com professores, para – como é norma, os
concursos terem prazo fixo de validade – e quando
chegasse a sua vez, embora classificado em 1º
lugar, segundo ou terceiro, enfim, entre os primeiros,
o concurso estar caduco. Teríamos cometido uma
injustiça e exigido dêsses patrícios gastarem tempo e
dinheiro, dispenderem energias, quase sabendo que
não seriam aproveitados nêsse concurso.
Foi contra isso que se manifestou a Comissão
de Educação e Cultura; é contra isso que estamos
aqui, os que acharam justa a orientação dada pela
Comissão de Educação e Cultura, negando apóio à
emenda do eminente Senador Salgado Filho.
O projeto fala em igualdade de condições com
os seus companheiros. Os antigos servidores da
F.E.B.,
a
quem
todos
rendemos
nossas
homenagens, tenham êles ido ao campo de batalha
espontâneamente ou não fôssem a isso obrigados
ou não, prestaram grande serviço à Pátria,
defenderam com galhardia o nome do Brasil e
merecem êsse prêmio, essa apreciação de nossa
parte, para correspondermos a êsse valor, mas não
para cometermos uma injustiça para com nossos
irmãos que se destacaram num concurso,
dispendendo, como disse, energias e gastando
dinheiro.
E' êste o sentido do meu voto, senhor
Presidente, e estou certo de que o Senado, embora
tenha ouvido com o maior respeito a argumentação
entusiástica do Senador Salgado Filho, há de
reconhecer que faremos justiça votando o
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
(Muito bem; muito bem).
O
SR.
ALOYSIO
DE
CARVALHO
(para encaminhar a votação): – Senhor
Presidente,
a
Casa
já
está
su-

ficientemente
esclarecida,
através,
principalmente, das palavras proferidas pelos
Senadores Salgado Filho e Francisco Gallotti.
O projeto vindo da Câmara estabelecia a
preferência de nomeação, em igualdade de
condições, para os que participaram da guerra.
Na Comissão de Fôrças Armadas, o Senado
Salgado Filho apresentou emenda, mandando,
exatamente, que essa preferência vigorasse para
os concursos no magistério ou funções técnicas,
arguindo que em relação a todo e qualquer cargo
público federal já a Lei Linhares dispunha a
respeito. Como êsse projeto tivesse vindo ao
plenário com uma emenda que representava
modificação, substancial, nela implicando a
audiência da Comissão concluiu, então, por
apresentar o substitutivo em votação nêste
momento.
No substitutivo há duas alterações, sendo
um simplesmente de forma: Onde estava no
projeto primitivo "em igualdade de condições",
diz-se agora "em igualdade de classificação".
O SR. IVO D'AQUINO: – E' mais técnico.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E' mais
técnico, segundo afirma, esclarecendo e
apoiando, o honrando Senador Ivo d'Aquino.
Uma, vez que a Comissão de Educação e
Cultura – comissão técnica para conhecer da
emenda do Senador Salgado Filho – recusava, de
qualquer forma, essa preferência nos concursos
para o magistério, rejeitando portanto, a emenda,
inclusive sua desaprovação no próprio texto do
substitutivo, na expressão "excetuados os
concursos para o magistério ou funções
técnicas".
Já viu o plenário que o Senador Salgado
Filho concorda nêsse ponto e não insiste na sua
emenda.
O SR. SALGADO FILHO: – Perdão. Minha
emenda é justamente no sentido de excluir os
professôres e os funcionários técnicos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
emenda de V. Exa. mandava que o projeto vindo
da Câmara se aplicasse exclusivamente às
funções de magistério ou técnicas, uma vez que
para tôda e qualquer função prevalecia a Lei
Linhares.
O SR. SALGADO FILHO: – Justamente.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas a
Comissão fala em aplicar-se a lei para o magistério.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas essa
extingue a preferência.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura,
exatamente, elimina a preferência nos concursos
para magistério ou função técnica.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E tôdas
mais, porque manda obedecer à Constituição.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Apenas
modifica o processo, o sistema, o método da
preferência. Devo dizer ao nobre Senador Salgado
Filho que não concordo, como não concordei, na
Comissão de Educação e Cultura, acompanhando o
brilhante voto do Senador Francisco Gallotti, que
em concursos para cargos públicos, dos aprovados
sejam feitas duas listas e, só depois de esgotada a
relação dos que serviram na guerra, se passe à
outra.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que se
deseja é capacidade para o cargo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aceitaria
dispensa de concurso, se o permitisse a
Constituição.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas é
indispensável que mostrem habilitação para o
cargo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas em
igualdade de condições num concurso, depois de
realizado, fazer-se a relação dos candidatos em
duas listas paralelas e só depois de, pelas
nomeações, esgotada uma passar-se a outra, é
critério com o qual não,posso concordar.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Seria mais
justo abrir-se concurso só para os que serviram na
F.E.B.
O SR. SALGADO FILHO: – Era o que se
deveria fazer, para não se deixar êsses rapazes
sem emprêgo, sem dinheiro, a pedir favores e
sendo escorraçados de tôda a parte.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura a
expressão "igualdade de classificação" pode
parecer incompatível com a exceção que o próprio
substitutivo estabelece para os cargos de
magistério e funções técnicas.

Os cargos de magistério são preenchidos,
atualmente, por concurso, presidido por banca de 5
membros. Cada componente indica à nomeação um
dos candidatos. E' muito raro haver igualdade de
classificação, porque a banca é composta de 5.
Portanto, o candidato é escolhido por 3 x 4 votos, 3 x
2, 4 x 1 ou por 5 votos, não havendo pois igualdade
de classificação.
O SR. FERREIRA. DE SOUZA: – Mas não é
impossível.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas
pode acontecer que sendo mais de 2
candidatos a um concurso, a banca se divida ela
seguinte maneira: 2 votos a favor de um candidato; 2
a favor de outro; um dos examinadores, a
favor de terceiro candidato. Nêste caso, estaremos
em face da modalidade de igualdade de
classificação, cabendo à Congregação a decisão
última.
O SR. IVO D'AQUINO: – Seria o caso de se
dar preferência ao que serviu na F.E.B.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Eram as
razões, – aliás apenas reforçando as apontadas pelo
Senador Francisco Gallotti – pelas quais apoio o
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura que
vai ser, nêste momento, votado pelo plenário. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
substitutivo.
Os srs. que o aprovam queiram ficar sentados.
(Pausa).
E' aprovado o seguinte:
SUBSTUTIVO
À Proposição nº 293, de 1947
Art. 1º Em igualdade de classificação, no
concurso de títulos ou de provas, ou de títulos e
provas, para quaisquer cargos públicos federais,
excetuados os cargos de magistério ou funções
técnicas, terão preferência, na nomeação, os
candidatos que participaram da Fôrça Expedicionária
Brasileira (F. E. B., F. A. B., Marinha de Guerra e
Marinha Mercante do Brasil).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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E' declarada prejudicada a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 293 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em igualdade de condições, no
concurso de títulos ou de provas, ou de títulos e
provas terão preferência nas nomeações os
candidatos que participaram da Fôrça Expedicionária
Brasileira (FEB, FAB, Marinha de Guerra e Maria
Mercante do Brasil).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
E' declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA
À Proposição nº ,293, de 1947
Acrescente-se ao art. 1º:
Parágrafo único. – Aplica-se a presente lei
para os cargos do magistério, ou funções técnicas,
prevalecendo para os demais serventuários públicos
o Decreto-lei n. 3.361 de 12 de dezembro de 1949:
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou

encerrar a sessão, designando para a de amanhã
a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Resolução
nº 7 de 1948, que dispõe sôbre o andamento dos
projetos oriundos da Comissão Mista de Leis
Complementares. (Com Parecer n. 263, da
Comissão Diretora, favorável à emenda do
plenário).
1ª discussão do Projeto de Lei do Senado
nº 17, de 1943, que dispõe sôbre o
preenchimento das vagas resultantes da
cassação do registro de partido político e
extinção
de
mandato
dos
respectivos
representantes. (Com parecer favorável n. 343,
da Comissão de Constituição e Justiça).
Continuação
da
1ª
discussão
do
Projeto n. 6, de 1947, que autoriza o Poder
Executivo a realizar a dragagem das barras de
rios nos Estados de Sergipe, Alagoas, Santa
Catarina e Bahia e dá outras providências. (Com
pareceres ns. 333, 334 e 335, das Comissões de
Viação e Obras Públicas, de Constituição e
Justiça e de Finanças, os dois últimos com
substitutivo).
Levanta-se a sessão às 16 horas e 45
minutos.

56ª SEÇÃO, EM 11 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDENTE E MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores ferências
especiais
dívida
externa
Senadores:
estrada de Ferro Sorocabana bem assim
Alvaro Mala.
em
favor
Caixa
Econômica
Federal,
Magalhães Barata.
sentimo nos dever como mandatários govêrno
Mathias Olympio.
Federal
nesta
autarquia
comunicar
Plínio Pompeu.
se referida estrada devedora a esta instituição
Adalberto Ribeiro.
previdência
cêrca
de
cento
e
dez
Vergniaud Wanderley.
milhões
de
cruzeiros
importância
essa
Etelvino Lins.
representada por contribuições a fundo de
Cícero de Vasconcelos.
previdência, social e Legião Brasileira de
Góes Monteiro.
Assistência, descontos prestações carteiras
lsmar de Góes.
predial e empregados, dinheiro êsses que
Aloysio de Carvalho.
descontados salários trabalhadores e não
Pinto Aleixo.
recolhidos a previdência constitue criminosa
Pereira Moacyr.
apropriação indébita sôbre o que infrutíferos tem
Henrique de Novaes.
sido ingentes esforços desta administração
Santos Neves.
sentido
solucionar
assunto.
Respeitosas
Pereira Pinto.
saudações.
Dr.
Francisco
Pires
Martins,
Mello Vianna.
Presidente Cap. Ferroviários Estaduais São
Bernardes Filho.
Paulo.
Euclydes Vieira.
É lido e vai a imprimir o seguinte:
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
PARECER
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Nº 364, de 1948
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino (25).
Da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 54,
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 25 de 1948.
Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a
Relator: Senador Vergniaud Wanderley.
sessão. Vai-se preceder à leitura da ata.
Pela
Câmara
dos
Deputados,
foi
O Sr. 3º Secretário (servindo de 2º), procede à aprovada a Proposição nº 65, de 1948, que
leitura da ata da sessão anterior, que, posta em institui na Fôrça Aérea Brasileira a medalha de
discussão, é sem debate aprovada.
"Campanha do Atlântico Sul e dá outras
O Sr. 2º Secretário (servindo de 1º), lê o seguinte: providências.
EXPEDIENTE
O projeto visa premiar e recompensar
àquêles que prestaram serviços de guerra na
Telegramas:
zona sul do Atlântico, durante o último conflito
Do Presidente do Sindicato e da Casa dos mundial.
Artistas,
apresentando
denúncia
contra
os
Nada temos a alegar contra a sua
concessionários dos teatros "Phoenix" e "República" – conveniência e constitucionalidade.
Inteirado.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1948. –
Dr. Nereu Ramos. DD. Presidente Senado – Attilio Vivacqua, Presidente. – Vergniaud
Palácio Monroe – Rio.
Wanderley, Relator. Augusto Meira. – Joaquim
Tomando
conhecimento
pela
imprensa Pires. – Ferreira de Souza. – Waldemar Pedrosa.
mensagem Sr. Presidente República sôbre situação – Filinto Müller. – Aloysio de Carvalho. – Lucio
econômico financeira dêste Estado e notando re- Corrêa.
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PARECER
Nº 365, de 1948
Da Comissão de Fôrças Armadas sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 54-48.
Relator: Senador Magalhães Barata.
Nada temos a opor ao Projeto de Lei nº 54, do
corrente ano, que, com base em mensagem do Sr.
Presidente da República, institui, na Fôrça Aérea
Brasileira, a medalha de "Campanha no Atlântico Sul
e dá outras providências.
Antes
reconhecemos
que
se
trata
inegàvelmente de medida de indiscutível justiça e
alto sentido patriótico, inspirada no nobre desígnio de
premiar e homenagear aquêles, que, no árduo
desempenho de seus misteres militares, souberam
se impor, pelo valor e pela bravura, ao aprêço e ao
reconhecimento da Nação.
Como bem esclarece e salienta na Exposição
de Motivos de fls. o eminente Senhor Ministro da
Aeronáutica, impôs-se, como legítimo preito de
justiça e de civismo, não só galardoar, como já feito,
com a "Medalha da Campanha na Itália", os que
prestaram, na última guerra, bons serviços naquêle
teatro de operações, como, igualmente, os que, em
defesa das nossas costas e assegurando as linhas
de comunicações indispensáveis à vida nacional,
souberam cumprir seus deveres para com a Pátria,
com inexcedível correção e devotamento.
Todos nós testemunhamos com satisfação e
ufânia a atuação dos bravos da FAB, no tocante
àquela tarefa de tão capital relevância para os altos
destinos e interêsses do País.
Justa, pois, a iniciativa consubstanciada no
projeto em exame.
Somos pela sua aceitação, como as restrições
constantes da emenda apresentada pelo Senador
Salgado Filho, ficando, assim, redigido o art. 1º do
Projeto:
"Art. 1º É instituída, na Aeronáutica, a medalha
de "Campanha no Atlântico Sul", que será conferida
aos militares da ativa, da reserva, ou reformados, e
civis, que se tenham distinguido na prestação de
serviços comprovados, relacionados com a ação da
Fôrça Aérea Brasileira no Atlântico Sul, quer
combatendo submarinos, quer dando cobertura para
a segurança dos comboios marítimos em defesa dos
mesmos submarinos, no período da guerra, de 1942
a 1945.

Parágrafo único – A ação dos eIementos da
FAB, como dos civis devem constar de menções dos
respectivos comandos".
É o nosso parecer.
Senado, Comissão das Fôrças Armadas, 19
de maio de 1948. – Pinto Aleixo, Presidente. –
Magalhães Barata, Relator. – Alfredo Nasser. –
Ernesto Dornelles. – Salgado Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Vão à Comissão de Constituição e Justiça o
Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 1948, e os
Projetos de Decretos Legislativos ns. 5 e 6 também
dêste ano, os quais não receberam emendas durante
o prazo regimental.
Receberão emendas perante a Mesa nas duas
próximas sessões os Projetos de Lei da Câmara ns.
96, 97, 98, 99, 100 e 101 e os Projetos de Decretos
Legislativos ns. 7, 8, 9 e 10, todos do corrente. Os
avulsos dessas proposições já foram distribuídos.
Devo dar conhecimento ao Senado de que
esteve no gabinete da Presidência o Sr. Deputado
Munhoz
da
Rocha,
1º
Secretário
da
Câmara dos Deputados, que veio convidar os
Senhores Senadores para a Páscoa dos
Congressistas, a realizar-se domingo, dia 13 às 8
horas na Igreja de São José, com a presença do Sr.
Cardeal Arcebispo.
Continua a hora do expediente.
Tem a palavra o Sr. Senador Magalhães
Barata, primeiro orador inscrito.
O Sr. Magalhães Barata pronuncia discurso
que será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador será
atendido.
Tem a palavra o Sr. Senador Euclydes Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. EUCLYDES VIEIRA – Sr. Presidente, o
Senado tomou conhecimento, anteontem, da
Mensagem presidencial, transmitindo o relatório do
Sr. Ministro da Fazenda sôbre a situação financeira
de São Paulo.
Resolveu a Casa, por unanimidade e muito
acertadamente – como sempre o tem feito – que
assunto de tão grande importância para
a Nação devia ser tratado em sessão pública.
Sòmente desta forma o Govêrno Paulista
poderia, imediatamente, conhecer as acusações a
êle feitas. Sabíamos, todos, que fôra apresentado ao
Exmo.
Sr.
Presidente
da
Repú-
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blica, o honrado e eminente General Eurico Gaspar
Dutra, manifesto, que, se dizia, dirigido à Nação;
mas, se dirigido à Nação, nós Senadores dêle não
tomamos conhecimento.
Penso que é parte daquêle documento, o
relatório encaminhado a esta Casa. Se o Senado
resolvesse apreciá-lo em sessão secreta, a Nação
alheia ao que se passa em São Paulo, ficaria sempre
em dúvida sôbre os acontecimentos e pesariam
sôbre o honrado Governador paulista, as acusações
contra êle feitas.
Acabo de receber, Sr. Presidente, carta do
Secretário do Govêrno paulista sôbre o assunto.
Antes mesmo de recebê-la, pretendia prestar
esclarecimentos.
Essa carta, dá-me conhecimento de parte da
entrevista que o Governador do Estado, logo após
tomar conhecimento do relatório do eminente
Ministro da Fazenda, deu a todos os órgãos de
publicidade para êste fim convocados. Refere-se a
três itens da maior importância do relatório do ilustre
Ministro da Fazenda. Em São Paulo, onde o
eminente titular procurou colher informações, não se
dirigiu às fontes oficiais. Segundo declarou, obteveas de amigos certamente de comprovada idoneidade
moral. Possìvelmente, talvez em maior número,
banqueiros, homens que se deixam impressionar
pelas notícias e que não sabem perdoar qualquer
falta, mínima que seja, quando se trata de assuntos
financeiros. Não fôsse o ambiente paulista de franca
paixão política, talvez as informações fôssem dadas
exatas. Agiram, naturalmente, perturbados pela
confusão de notícias, pela afirmação constante de
que o Govêrno federal ia intervir em São Paulo. Quer
com base ou sem ela, afirmavam as correntes
adversárias do Governador Adhemar de Barros,
estar São Paulo na iminência de intervenção federal.
No entanto, o honrado Presidente da República,
tomando conhecimento do referido manifesto à
Nação, encaminhou-o às autoridades competentes,
para procederem ao seu estudo. E do exame
meticuloso que fêz do trabalho que lhe foi oferecido
pelo titular da pasta da Justiça, não chegou o
honrado Presidente da República à convicção da
necessidade de intervir em São Paulo, em meu
Estado.
Sempre fizemos justiça ao honrado Chefe da
Nação; sempre o consideramos – como dissera ao
tomar posse do cargo – o presidente de todos os
brasileiros.

Sr. Presidente, o honrado Chefe do Estado
andou bem encaminhando ao Senado os
documentos, para, nêste recinto sereno de homens
que medem criteriosamente a situação, que sabem
dar soluções perfeitas, seja discutida assunto de
tanta gravidade e a Nação possa, então, tomar
conhecimento do que, na realidade, existe em São
Paulo.
Na carta, o Sr. Secretário do Govêrno paulista,
cita três itens do relatório a que me referi dentro em
pouco. Quanto aos demais, serão oportunamente
esclarecidos pelo Senhor Governador do Estado.
O honrado Sr. Ministro da Fazenda afirmou,
naturalmente baseado em informações políticopartidárias da oposição, que o Governador paulista
pedirá moratória, por 6 anos, para pagamento de
uma dívida da Cia. Sorocabana de Estradas de
Ferro, com endôsso do Estado.
Seria realmente grave, se verdadeiro o motivo
alegado.
Disse S. Ex.ª o Sr. Ministro da Fazenda:
"Reunidos no gabinete do Ministro da Justiça,
consideramos devidamente o caso, de acôrdo com a
determinação de Vossa Excelência, tendo sido
resolvido:
I – que se comunicasse ao Export-Import Bank
que o pedido de moratória do Estado de São
Paulo refletia uma situação de dificuldades da
Estrada de Ferro Sorocabana, que não representava
da forma alguma, a situação financeira geral do
Brasil;
II – que se comunicasse ainda ao Banco que o
Govêrno Federal não tivera conhecimento prévio do
pedido de moratória; que não aprovava êsse pedido;
e, finalmente, que se achava aparelhado para
resgatar nos respectivos vencimentos os títulos
referidos se porventura a E. F. Sorocabana ou seu
endossante, o Estado de São Paulo, deixassem de
fazê-lo".
Se S. Ex.ª, o Sr. Ministro da Fazenda, antes
de tomar as providências que diz haver tomado
imediatamente, se entendesse com o Govêrno de
São Paulo, teria evitado comunicação inútil, porque
aquêle Govêrno de São Paulo absolutamente não
havia pedido moratória.
No Govêrno Fernando Costa, houve
encomenda vultosa de material ferroviário
para
a
Cia.
Estrada
de
Fer-
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ro Sorocabana, depois de assinado o necessário
contrato. Estipulava-se que o material deveria ser
entregue, parceladamente, em prazos determinados
e o pagamento deveria corresponder às entregas. O
fornecedor, entretanto, não remeteu o material no
prazo determinado pelo contrato, atrasando-se de
um ano. Em conseqüência, era natural que o
pagamento também fôsse atrasado de um ano. Daí o
Sr. Governador de S. Paulo dizer que apenas fêz
uma operação financeira corriqueira, isto é, reajustou
os prazos, previstos, aliás, no próprio contrato de
fornecimento.
Na segunda afirmativa, o ilustre Ministro da
Fazenda diz que o "deficit" orçamentário de 1947
montou a um bilhão e quatrocentos mil cruzeiros.
Nova inverdade. O "deficit" foi apenas de seiscentos
e trinta e três milhões, sessenta e nove mil, trezentos
e oitenta e sete cruzeiros e trinta e dois centavos.
Há, portanto, exagêro de mais do dôbro do
deficit havido.
S. Ex.ª procurou ainda impressionar no seu
relatório, dizendo que a escrita do Tesouro do
Estado não estava em dia e que não se podia, ainda,
afirmar, que aquêle fôsse o deficit, o de um bilhão e
quatrocentos mil cruzeiros, quando, na verdade, já
estava apurado ser de seicentos e trinta e três em
números redondos.
No dia 30 de março foi encerrada a escrita
contábil do Tesouro de São Paulo e enviadas as
contas ao Tribunal de Contas no dia 31 do mesmo
mês.
Essas contas foram aprovadas pelo Tribunal e
encaminhadas à Assembléia Legislativa.
Êsses são os itens cuja contestação não
desejava retardar: a moratória, que interessará
realmente, ao Senado; o deficit de 1947 e a
regularidade da escrita do Tesouro.
Outros itens deixarei para esclarecer mais
tarde quando tiver em mãos os documentos que me
serão enviados.
Desejo, agora, fazer mais uma declaração: o
governador de S. Paulo jamais criou ao Govêrno
Federal dificuldades quanto ao conhecimento da
verdadeira situação financeira do Estado.
Desde que asumi meu pôsto no Senado, vinha
conversando sempre com o saudoso e eminente
Senador Roberto Simonsen sôbre a situação
financeira de São Paulo.
Lembrava-me
êle
que
deveríamos
tratar
do
assunto,
porque
o
Govêrno
Federal
parecia
desconhecer
a
verda-

deira situação financeira do Estado e não lhe dava o
amparo suficiente para as indústrias e a lavoura.
Entendia eu que o Senador Roberto Simonsen
tinha mais autoridade para tratar do assunto. E êle
sempre o fazia – disso tenho conhecimento –
embora não no Senado: diretamente, junto às
autoridades federais.
Conhecedor dêsse espírito de compreensão
do nosso saudoso e eminente colega Roberto
Simonsen, o governador de São Paulo, nos últimos
dias de vida dêsse nosso colega, forneceu-lhe
documentos e pediu-lhe que trouxesse ao
conhecimento do Senado a verdadeira situação do
Tesouro Paulista.
O Senador Roberto Simonsen, sempre fiel ao
seu Partido, mas com o espírito público de um
homem digno, de um verdadeiro patriota, de um
grande paulista, prontificou-se a satisfazer a vontade
do governador de São Paulo, mas infelizmente não
chegou a prestar mais êsse serviço.
O governador disse-lhe, então, que não me
havia, encarregado de tal missão, porque, sendo eu
do seu Partido, a minha palavra talvez não
merecesse a mesma fé que mereceria a do grande
Senador desaparecido.
O SR. RODOLFO MIRANDA: – V. Ex.ª
merece todo o nosso crédito.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Obrigado a V.
Ex.ª.
Devo terminar, Sr. Presidente, dizendo que o
povo brasileiro pode ficar tranquilo, porque S. Paulo
tem uma brilhante tradição e um passado a honrar.
Os filhos de São Paulo, descendentes de
bandeirantes, hoje entrelaçados com a gente
brasileira e de outras terras, não perdeu a fibra dos
seus antepassados.
O povo paulista saberá honrar todos os seus
compromissos: saberá, sempre, trabalhar pelo bem
da nossa pátria, honrando o Estado em que nasceu.
São Paulo confia na serenidade do Senado;
São Paulo, abraçando fraternalmente a todos os
Estados do país, garantirá tudo fazer pelo
engrandecimento e pelo bem da Pátria comum.
(Muito bem; muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
tendo vindo, por vezes, a esta tribuna, criticar
atos do Senhor Ministro da Justiça, bem
como da Polícia do Distrito Federal e dos
Estados,
violadores
da
liberdade
de
im-
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prensa, garantida em nossa Carta Constitucional.
Diversas vezes tenho salientado, desta
tribuna, a preocupação do ilustre Sr. Ministro da
Justiça e das autoridades policiais de fiscalizarem a
imprensa do País, enquadrando-a nos preceitos do
Decreto-lei ditatorial nº 431, de 1938.
Entretanto,
é
de
se
lamentar
que
essa fiscalização policial, exercida diuturnamente
sôbre os órgãos de publicidade do País, chegando
ao excesso de recolher às prisões aquêles
que simplesmente ganham a vida, vendendo
jornais cuja orientação é contrária à política
governamental, que essa vigilância, exercida,
ou controlada, pelo Sr. Ministro da Justiça e
pela Polícia, obedientes ao referido decreto-lei,
fecha os olhos diante de publicações que
ferem diretamente os brios da nacionalidade
brasileira.
O exemplo, Sr. Presidente, que hoje trago
ao conhecimento do Senadoé e de tal gravidade
que peço, para êle, a atenção serena de meus
pares.
Um jornal que se edita nesta capital – "BrasilPortugal" – publicou em sua edição de 2 do corrente,
artigo assinado por um jornalista português,
residente nesta capital, em que é agredida, direta
e violentamente, injuriada e velipendiada a figura
que encarna e simboliza o nosso anseio
de independência política. Refiro-me ao artigo
publicado sob o título "O grande Marquês e os
Távora", e assinado pelo português Simão de
Laboreiro.
Peço permissão ao Senado para ler uma parte
dêsse artigo, parte que, se observa, foi introduzida
no mesmo, sem nenhuma relação com o todo, mas
apenas no propósito de ferir a dignidade nacional.
Sr. Presidente, farei a leitura dêsses trêchos
simplesmente para edificação de meus dignos pares,
pedindo a V. Ex.ª que não os deixe constar dos
Anais desta Casa! (Muito bem), por serem indignos
de figurar no "Diário do Congresso Nacional".
(O orador procede à leitura dos trêchos).
Sr. Presidente, na galeria dos heróis da
Pátria, que veneramos, ocupa o primeiro
lugar, tanto pela ordem cronológica como
pela grandeza de seus padecimentos e nobreza dos
seus ideaisde liberdade, a figura do tenente
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A
injúria assacada pelo jornalista estrangeiro que
se acoita em nossa terra e vive à custa da ge-

nerosidade do Brasil, até hoje não recebeu a
merecida punição. Até hoje para êle não se voltaram
a atenção do Sr. Ministro da Justiça, nem os olhos
da Polícia do Distrito Federal.
Venho a esta tribuna unicamente para
interpelar o Sr. Ministro da Justiça sôbre se,
obedecendo ao seu escrupuloso devotamento à lei
de Segurança e Defesa Nacional, já determinou a
apreensão do aludido jornal, se já ordenou fôsse
suspensa a sua circulação, e se já iniciou o processo
de expulsão daquêle ousado português. (Muito bem;
muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Peço a palavra.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Peço a
palavra.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Cedo a vez, Sr.
Presidente, ao meu nobre colega, Senador Hamilton
Nogueira.
O SR. HAMILTON. NOGUEIRA: – Sr.
Presidente, antes de fazer considerações sôbre a
data de hoje, quero agradecer ao meu nobre colega
e amigo, Senador Arthur Santos, a delicadeza de me
ceder a palavra.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vontade e prazer
de ouvir V. Ex.ª.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
Sr. Presidente, na manhã de hoje, como em
anos anteriores, comemora-se nesta cidade uma das
mais gloriosas datas de nossa Marinha de Guerra e
do Brasil. Junto à estátua do Almirante Barroso,
símbolo de heroísmo, de amor à pátria e de coragem
,de nossa gente, tôda a metrópole reverenciou o 11
de junho.
Num dia como o de hoje, bem como em
qualquer data festiva, não deve haver polêmicas, não
deve haver dissidências nem acusações ou
incriminações. Por isso, Sr. Presidente, assomo mais
uma vêz à tribuna do Senado para fazer um apêlo
aos grandes chefes da Marinha brasileira. Estou
certo de que êles tiveram, nesta manhã, a sensação
que experimentam os pais quando, numa festa de
família, notam a ausência de filhos que não puderam
comparecer, por estarem sofrendo algum castigo. A
festa não é completa.
Estou certo de que êsses homens dignos, os
chefes de nossa Armada reviverão seu passado e
pensando nos outros anos, em que nunca faltou,
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neste dia, a presença da juventude que corria para
as Fôrças Armadas, meditarão sôbre a questão
ainda em foco dos aspirantes da Escola Naval.
Nas grandes datas é que são desfeitas
as incompreensões; nas grandes datas é que
as penas são atenuadas ou comutadas; nas
grandes datas é que começa o itinerário de uma
nova vida, que nada mais é senão um eterno
recomeçar.
É nêste sentido, Sr. Presidente, que faço
um apêlo – e quero crer que ninguém o desaprovará
– no sentido de que S. Ex.ª, o Senhor Ministro
da Marinha, nesta data gloriosa, reconsidere a
questão, sem que haja a menor quebra da disciplina
tão necessária ao revigoramento das nossas
instituições civis e militares, e que deve
ser compreendida não como finalidade, mas
como meio. Assim, analisado novamente o caso e
sem quebra da disciplina, essa seiva de juventude,
tão necessária aos quadros da nossa marinha,
poderá continuar enaltecendo a tradição da gloriosa
Armada do Brasil. – (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
Tem a palavra o Sr. Senador Arthur Santos.
O SR. ARTHUR SANTOS (*): – Sr.
Presidente, foi lida pela Mesa, publicado no "Diário
Oficial" e, posteriormente, a mim entregue a
resposta do Ministro da Fazenda ao meu
requerimento de informações sôbre o plano de
liquidação do Departamento Nacional do Café.
Ficaria satisfeito com a resposta do
Sr. Ministro da Fazenda e iria examinar os
dados dela constantes, se, infelizmente, por
lamentável esquecimento – penso – ela não viesse
incompleta.
Perguntava eu, no primeiro item do
requerimento:
"Quis os estudos e projetos existentes sôbre o
plano de liquidação do Departamento Nacional do
Café, elaborado nos têrmos do Decreto-lei nº 0.410,
de 28 de junho de 1946?
A resposta é a seguinte:
"Parecer emitido pela comissão designada
pela Junta Consultiva do Departamento Nacional
do Café sôbre o "Plano de Liquidação do D. N. C.",
sugerindo
a
criação
de
um
órgão
autônomo, denominado Conselho econômico

do Café, a cuja propriedade passaria o acêrvo
daquêle departamento e oferecendo projetos do
estatuto da prova de entidade (cópias anexas)".
Entretanto, Sr. Presidente, a resposta não veio
acompanhada dessas cópias. Além disso, em item
posterior, também o Sr. Ministro da Fazenda declara
que sua resposta consta do que está exposto em
cópia anexa, e a referida cópia não acompanha
ofício de S. Ex ª.
Quero crer que se trate de esquecimento da
Secretaria do Ministério da Fazenda ou do próprio
Departamento do Café, não fazendo acompanhar o
ofício dêsses documentos tão necessários ao
esclarecimento da matéria.
Pediria, pois, a V. Ex.ª, Senhor Presidente,
que solicitasse ao Senhor Ministro da Fazenda, em
aditamento ao ofício remetido pelo Senado, as
cópias anexas a que se refere S. Ex ª.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador terá
bondade de enviar seu requerimento à Mesa.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Assim farei, Sr.
Presidente.
Vem à Mesa é lido e deferido pelo Sr.
Presidente o seguinte:

__________________
(*) Não foi revisto pelo orador

__________________
(*) Não foi revisto pelo ordaor.

REQUERIMENTO
Nº 73 – 1948
Senhor Presidente.
O ofício do Sr Ministro da Fazenda, em
resposta a pedido de informações por mim
formulado, relativamente ao plano de liquidação do
Departamento Nacional do Café, faz referência a
diversos anexos que deixaram de acompanhar essa
resposta.
Em face do expôsto, requeiro a V. Ex.ª se
digne de encarecer àquêle titular a necessidade de
serem completadas as informações em aprêço com
a remessa dos referidos anexos.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1948. –
Arthur Santos.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. AUGUSTO MEIRA (*): – Sr. Presidente,
por motivo de fôrça maior, não compareci
à sessão de ontem, durante a qual o Senado
se
manifestou
pela
constitucionalidade
do
projeto
que
regula
o
preenchi-
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mento das vagas dos representantes comunistas.
Declaro à Casa, para que fique consignado em
ata, que, se estivesse presente, teria votado pela
constitucionalidade do projeto. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. PEREIRA PINTO: – Senhor Presidente,
faço declaração idêntica a do nobre Senador
Augusto Meira e peço a V. Ex.ª, mande inserir na ata
dos nossos trabalhos. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – As declarações dos
ilustres Senadores constarão da ata dos nossos
trabalhos.
Continua a hora do expediente.
Não pedindo a palavra mais nenhum Sr.
Senador, passa-se à:

Discussão única do Projeto de Resolução
nº 7, de 1948, que dispõe sôbre o andamento
dos projetos oriundos da Comissão Mista de
Leis Complementares (Com parecer nº 363,
da Comissão Diretora, favorável à emenda do
plenário).

O SR. PRESIDENTE: – Relativamente
ao Projeto de Resolução nº 7, de iniciativa dos
Srs. Senadores Ivo d'Aquino e Ferreira de Souza,
devo
esclarecer
que
o
nobre
Senador
João Villasbôas, na Comissão Diretora, ofereceu
emenda substitutiva, a qual, tendo obtido
parecer favorável, deverá ser encarada pelo plenário,
nêsse caráter.
Prestados êstes esclarecimentos, submeto à
discussão o Projeto e a emenda.
ORDEM DO DIA
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr.
Presidente,
a
Comissão
Mista
de
Leis
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Complementares originou-se de requerimento que
Joaquim Pires.
apresentei ao Senado, votado em 13 de maio do ano
Ferreira de Souza.
passado.
Waldemar Pedrosa.
Antes do meu pronunciamento, nesta
Sá Tinoco.
Casa, em tal sentido, já o ilustre Deputado
Vespasiano Martins.
Afonso Arinos solicitara da Câmara a constituição
Lucio Corrêa.
de uma comissão de 21 membros, para formular
Camilo Mércio.
os projetes das Leis Complementares da Carta
Andrade Ramos.
Magna.
Georgino Avelino.
Foi, efetivamente, o nobre representante
Apolonio Sales.
de Minas, grande espírito, inteligência de
Durval Cruz.
escól, formação moral das melhores, quem, naquêle
Ernesto Dornelles.
órgão do Poder Legislativo, teve a iniciativa
Olavo Oliveira.
da criação dessa Comissão, tão necessária e
Rodolfo Miranda.
cujos serviços têm sido patriòticamente prestados ao
Augusto Meira.
País.
Alvaro Adolpho.
Meu requerimento, nesta Casa, visava
Severiano Nunes.
apoiar a idéia do ilustre Deputado, para a formação,
Hamilton Nogueira.
não apenas de uma Comissão de Deputados, mas
Salgado Filho.
de um organismo misto, compôsto de membros de
Attilio Vivacqua.
ambas as Casas do Parlamento.
Walter Franco.
Ora, Sr. Presidente, quando ontem aqui
Alfredo Neves.
orava o eminente Senador pelo Ceará, Sr.
Flávio Guimarães.
Olavo Oliveira, cujo nome declino com a máxima
Ribeiro Gonçalves (24).
simpatia, avançou S. Ex.ª que a Comissão Mista de
Deixam de comparecer os Senhores Leis Complementares fôra criada apenas com o
Senadores:
intuito de justificar a prorrogação dos trabalhos
Clodomir Cardoso.
parlamentares.
Victorino Freire.
O SR OLAVO OLIVEIRA: – Dá Vossa
José Neiva.
Excelência licença para um aparte?
Fernandes Tavora.
__________________
José Americo.
(*) Não foi revisto pelo orador.
Novaes Filho.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Filinto Müller.
Roberto Glasser.
Maynard Gomes.
Francisco Gallotti (12).
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Recebo, com
prazer o aparte de V. Ex.ª.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Disse que, ao
criá-lo, se teve em vista aproveitar o tempo da
prorrogação, a fim de poder o legislativo dedicar-se a
essa tarefa. Desejo que V. Ex.ª apreenda com
exatidão meu pensamento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – As palavras
proferidas por V. Ex.ª, me levaram justamente à
compreensão de que a Comissão Mista de Leis
Complementares era desnecessária, inútil, e que
apenas fôra criada para justificar ou autorizar a
prorrogação dos trabalhos parlamentares.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – O que pretendi
dizer a propósito da prorrogação foi o seguinte:
sabia-se que o Congresso não trabalharia e, por isto,
criou-se a Comissão Mista, visando aproveitar o
espaço de tempo entre as duas sessões legislativas.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não é
possível, porque a Comissão está criada desde maio
do ano passado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O nobre
Senador Olavo Oliveira não tem razão e vou explicar
porque.
No primeiro caso, não podia estar no
pensamento do nobre Deputado Afonso Arinos,
ilustre representante de Minas Gerais, a cujo caráter
todos rendemos homenagem, nem no do humilde
orador que ocupa, no momento, a atenção do
Senado, o intúito de criar motivos para a prorrogação
dos trabalhos parlamentares.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Não foi V. Ex.ª
quem teve a iniciativa da prorrogação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Por outro lado,
a criação da Comissão foi levada a efeito no comêço
do ano legislativo. Meu requerimento foi apresentado
à Casa nos primeiros dias de funcionamento do
Senado no ano de 1947, posteriormente, portanto, à
indicação apresentada à Câmara dos Deputados
pelo ilustre representante de Minas, cujo nome
declinei, ainda há pouco, sugerindo a criação de uma
Comissão de Deputados.
Não era possível, Sr. Presidente, que, em
março, abril e maio do ano de 1947, estivesse em
nossa mente a idéia de aproveitar o período de
prorogação da sessão parlamentar, a qual só foi
proposta e votada em dezembro daquêle exercício.
Organizada com elementos do Senado
e
da
Câmara
dos
Deputados,
a
Co-

missão começou a trabalhar ativamente, para o
desempenho de sua função. Suas atribuições,
conforme consta do requerimento que pediu sua
instalação, consiste apenas em elaborar projetos,
que terão o devido andamento nas duas Casas do
Congresso.
Se demora tem havido na elaboração dos
projetos, não se pode incriminar nem a Comissão em
conjunto, nem qualquer de seus membros, visto
como se trata de leis que vêm complementar a
Constituição Federal e que, portanto, precisam ser
estudadas com o máximo cuidado: demandam ampla
discussão e mais alentado estudo, a fim de que
sejam as mais perfeitas possíveis.
Como, ainda ontem, vários membros que a ela
pertencem, expuseram por Senado, êsses projetos
passam por um crivo de discussões, de modo que
possam ser enviados, seja ao Senado, seja à
Câmara dos Deputados, já expungidos de todos os
excessos, de todos os êrros e sejam apenas polidos
pela votação das Casas do Parlamento.
Foi com êsse intuito que os ilustres líderes
desta Casa, pertencentes ao P. S. D. e à U. D. N.,
ofereceram uma indicação ao Senado, propondo
modificação na forma processual do andamento dos
projetos oriundos dessa Comissão. Procuram, assim,
um meio de acelerar o andamento dêsses projetos,
dentro do Senado, sem, entretanto, prejudicar, de
forma alguma, a perfeição de sua feitura.
Essa indicação estava concebida nos
seguintes têrmos:
"Artigo único. Enquanto não fôr promulgado
o Regimento comum, os projetos oriundos
da Comissão Mista de Leis Complementares,
bem como as emendas que forem apresentadas,
serão
postas
em
discussão
e
votação,
independentemente de audiência de qualquer das
Comissões permanentes.
§ 1º As emendas oferecidas em plenário
serão enviadas, com o projeto, à referida Comissão
Mista, para que esta emita parecer com as novas
emendas ou subemendas que julge convenientes.
§ 2º Se a Comissão Mista, dentro em 15 dias,
não devolver o projeto com as emendas ou
subemendas, voltará o assunto a debate,
independentemente de parecer daquela Comissão".
O
que
a
indicação
propunha,
era
que
a
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares
tomasse
a
si
a
tarefa

– 330 –
de formular os projetos e também de dar perecer
sôbre as emendas que lhes fôssem apresentadas.
Para os efeitos regimentais, a indicação foi
adotada como projeto pela Comissão Diretora, e
subordinada ao Senado para recebimento de
emendas.
Ofereci-lhe a seguinte, que substitui por
completo o projeto:
"Art. 1º Os projetos oriundos da Comissão
Mista de Leis Complementares, uma vez lidos no
expediente, serão mandados publicar e ficarão
sôbre a Mesa, durante duas sessões, a partir
da distribuição do avulso, a fim de receber
emenda.
Parágrafo único. Findo êste prazo, serão lidas,
e, desde que apoiadas na forma regimental,
mandadas publicar as emendas oferecidas,
remetendo-se tôda a matéria à Comissão
competente e prosseguindo-se na ordem normal da
discussão e votação dos projetos de lei, iniciados no
Senado Federal".
Esta emenda substitutiva mereceu o apôio
unânime da Comissão Diretora ao tomar
conhecimento do parecer que lhe foi ontem
apresentado pelo seu digníssimo Presidente,
honrado Vice-Presidente desta Casa, Senador Mello
Vianna.
Visei, com isso, não impedir, de qualquer
forma, a aprovação da medida proposta pelos
ilustres líderes dos Partidos majoritários desta Casa,
mas apenas enquadrar, nos dispositivos atuais do
nosso Regimento, aquilo que propunham, sem, de
modo algum, alterar-lhes o pensamento, qual, de
fazer com que os projetos, oriundos da Comissão
Mista de Leis Complementares, aqui tivessem
andamento mais rápido, não os sacrificando,
entretanto, na discussão e votação.
Propus que ficassem sôbre a Mesa, por duas
sessões consecutivas, justamente por se tratar de
matéria de alta relevância, de grande importância
para
a
Nação,
qual
a
concernente
à
complementação da nossa Lei básica.
Se tivessem o regime normal pelo Regimento
Interno, viriam à discussão e receberiam emendas
apenas no rápido momento do debate que aqui se
travasse. Propus, também – ao contrário do que
pedia a indicação – que fôssem às Comissões
técnicas e permanentes do Senado, porque pensei
que a Comissão Mista de Leis Complementares tinha
a sua atribuição delimitada no requerimento aqui

votado e que a constituira. Essa atribuição era,
exclusivamente, a de elaborar os projetos. Ia-se-lhe
dar, agora, a competência para oferecer pareceres.
Julguei um pouco chocante que uma
comissão, formada de Deputados e Senadores,
pudesse emitir pareceres firmados por Deputados
para, sôbre êles, deliberar o Senado.
Foram estas, Sr. Presidente, as razões que me
levaram a apresentar o substitutivo que mereceu o
apôio unânime dos meus colegas da Comissão
Diretora. Penso que êle veio ao encontro dos desejos
dos ilustres líderes do Partido Social Democrático e
da União Democrática Nacional, consubstanciados
na indicação que apresentaram, e cujo principal
objeto é o de acelerar o processo de elaboração,
nesta Casa, de leis fundadas em projetos oriundos
da Comissão Mista, sem, de modo algum, prejudicar
o direito que têm os Senadores de lhes oferecer
emendas, discutí-los e aperfeiçoá-los da melhor
forma possível.
Penso, Sr. Presidente, que a emenda
substitutiva, apresentada pela Comissão Diretora,
satisfaz plenamente.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – E está
magistralmente justificada por Vossa Excelência.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço a V.
Ex.ª a gentileza do aparte.
A emenda, na minha opinião, satisfaz
plenamente os objetivos manifestados na indicação,
que coincidem com os interêsses de todos nós,
Senadores da República. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais
quem peça a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
A emenda substitutiva do Senhor Senador
João Villasbôas, com parecer favorável da Comissão
Diretora, tem preferência na votação.
Os Srs. que a aprovam, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
É aprovado o seguinte:
SUBSTITUTIVO
Ao Projeto de Resolução nº 7 de 1948
Artigo único. Os projetos oriundos da Comissão
Mista de Leis Complementares, 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 receber emendas.
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Parágrafo único. Findo êsse prazo, serão lidas
e, desde que apoiadas na forma regimental,
mandadas publicar as emendas oferecidas,
remetendo-se toda a matéria á Comissão
competente e prosseguindo-se na ordem normal da
discussão e votação dos projetos de lei iniciados no
Senado Federal.
É declarado prejudicado o seguinte:

recer favorável nº 343, da Comissão de Constituição
e Justiça).
Devo esclarecer que, no avulso, há pequeno
equívoco. Ao Projeto de Lei do Senado nº 17, de
1948, que obteve parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça, foram oferecidas duas
emendas: uma ,mereceu parecer favorável, a outra,
parecer contrário.
Estava inscrito para sôbre o mesmo falar o Sr.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Senador Etelvino Lins. No entanto, S. Ex.ª desistiu
da palavra, porque desejava pronunciar-se sôbre a
Nº 7, de 1948
constitucionalidade do projeto, o que já fez.
Acha-se sôbre a mesa emenda que vai ser
Artigo único. Os projetos oriundos da lida.
Comissão Mista de Leis Complementares, bem como
É lida e apoiada a seguinte:
as emendas que lhes forem apresentadas, serão
postos em discussão e votação independentemente
EMENDA
de audiência de qualquer das Comissões
permanentes.
Ao Projeto de Lei do Senado Federal nº 17, de 1948
§ 1º As emendas oferecidas em plenário serão
enviadas com o projeto, à referida Comissão Mista,
Substitua-se, no art. 1º a expressão "Lei nº
para que esta emita parecer, com as novas emendas 211, de 7 de janeiro de 1948", pela seguinte: por
ou sub-emendas que julgue convenientes.
fôrça do que estatui o art. 1º letra c, da Lei nº 211, de
§ 2º Se a Comissão Mista, dentro em quinze 7 de janeiro de 1948, e nos casos em que, com a
dias, não devolver o projeto, com as emendas ou extinção, fique prejudicado o regular funcionamento
sub-emendas, voltará o assunto a debate, de qualquer dêles.
independentemente de parecer daquela Comissão.
O SR. MELLO VIANNA (pela ordem): – Sr.
Justificação
Presidente, pediria a V. Ex.ª submetesse à Casa o
meu requerimento de dispensa das formalidades
1. Com a emenda, o art.1º do Projeto passaria
regimentais para se adotar, como redação última, a a ter a seguinte redação: "Cassado o registro de
da emenda que acaba de ser aprovada, a fim de ser partido político com fundamento no parágrafo 13 do
a mesma submetida á Casa, ainda hoje.
art. 141 da Constituição Federal e, em conseqüência,
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador extintos mandatos nos diversos corpos do
Mello Vianna requer que, dispensadas as legislativos da União, dos Estados, do Distrito
formalidades regimentais, seja imediatamente Federal, dos Territórios e dos Municípios, por fôrça
submetida como redação final a do próprio do que estatui o art. 1º letra "e", da Lei nº 211, de 7
substitutivo que acaba de ser votado.
de janeiro de 1948, e nos casos em que, com a
Os Senhores que aprovam o requerimento, extinção, fique prejudicado o regular funcionamento
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
de qualquer um dêles, as vagas daí resultantes
Está, aprovado.
serão preenchidas nos têrmos da presente lei".
Os Senhores que aprovam a redação do
2. Em tese, e como justificação do nosso voto
substitutivo,
queiram
conservar-se
sentados. na discussão preliminar do parecer da douta
Comissão de Constituição e Justiça, para o efeito
(Pausa).
Está aprovada.
constante do art. 135, do Regimento Interno,
1ª discussão do Projeto de Lei do reputamos inconstitucional o projeto. Sòmente
Senado nº 17, de 1948, que dispõe sôbre o por eufemismo político, "tratando-se de caso de
preenchimento das vagas resultantes da cassação extinção de mandato, não expressamente previsto
do registro de partido político e extinção do na Constituição, tanto que foi necessária uma
mandato dos respectivos representantes. (Com Pa- lei para regular a matéria", poderíamos admitir re-
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fira-se o parágrafo único do art. 52 da mesma
Constituição, ùnicamente aos casos de perda de
mandato definidos nos arts. 48 e 136 e não
implìcitamente, também, aos casos regulados
posteriormente, pela Lei número 211, de 7 de
janeiro de 1946. Seria negar ao estatuto
fundamental a sua atuação no modo, no espaço e
no tempo.
Conformamo-nos, entretanto, com opinião
do ilustre Sr. Procurador da República, de cuja
autoria é o trecho acima transcrito entre aspas;
com a decisão, nêsse sentido do Colendo Superior
Tribunal Eleitoral com o parecer da Egrégia
Comissão de Constituição e Justiça e com o
veridictum do plenário, na discussão preliminar
sôbre a Constitucionalidade da matéria.
3. A primeira parte da emenda "por fôrça do
que estatui o art. 1º letra e da Lei nº 211, de 7 de
janeiro de 1948", tem por fim dar maior precisão à
forma redacional do artigo. Com efeito, não se
refere êle a todos os casos enumerados na lei 211,
mas simplesmente, à hipótese contida na letra e
do art. 1º. Cumpre-nos, desde logo, confessar, por
um dever de lealdade, que a expressão não é
nossa. Tomamô-la por empréstimo, da própria
justificação do Projeto.
A segunda parte "e nos casos em que,
com a extinção fique prejudicado o regular
funcionamento
de
qualquer
dêles",
visa
reduzir tanto quanto possível, os efeitos, que
julgamos nocivos, do Projeto. Porque, se
todos nós, cidadãos, devemos legar as
nossas cautelas, primeiro para o interêsse
econômico que ora nos assoberba, que
a se proceder a novas eleições, o País teria
de arcar com uma despesa calculada em
trinta milhões de cruzeiros e, ao mesmo passo,
que os partidos interessados na disputa
eleitoral teriam também de sofrer um grande
ônus pecuniário; e, depois, se "aguardando a
solução dêsse problema, de certo modo
contribuiria o novo pleito para que, ainda
agora, se lançasse à precaridade do regime
democrático
a
uma
nova
falência",
na
autorizada opinião do Ministro Ribeiro da Costa,
no Superior Tribunal Eleitoral, que ao menos,
se reduza o ato de evidente desrespeito à
vontade do povo, que é, sem sofismas, o
projeto de lei que se discute, à condição
imposta pela mais absoluta necessidade,
em benefício do interêsse público. Que não
se chegue a extremo de fiat justitia, pereat

mundus mas, ao meio têrmo de odiosa restringenda,
faborabilia amplianda.
Sala das Sessões, em 11 de junho de 1948 –
Adalberto Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
encerrada.
O projeto volta à Comissão de Constituição e
Justiça, para opinar sôbre a emenda.
Continuação da 1ª discussão do Projeto
nº 6, de 1947, que autoriza o Poder Executivo
a realizar a dragagem das barras de rios nos
Estados de Sergipe, Alagoas, Santa Catarina e
Bahia e dá outras providências. (Com pareceres
ns. 333, 334 e 335, das Comissões de Viação e
Obras Públicas, de Constituição e Justiça e de
Finanças, os dois últimos com substitutivos).
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª, consulte
o Senado sôbre se concorda com o adiamento,
por 48 horas, da discussão do projeto que V.
Ex.ª, acaba de anunciar, porque pretendo fazer
considerações sôbre o mesmo e não estou de posse
de alguns elementos de que necessito.
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao Sr.
Senador Arthur Santos formular, por escrito, seu
requerimento.
Vem à mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 74, de 1948
Requeiro o adiamento por 48 horas da
discussão do Projeto nº 6, de 1948.
S. S., em 11 de junho de 1948. – Arthur Santos.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Antes de levantar os trabalhos, desejo recordar
Que segunda-feira próxima, dia 14, às 16 horas, o
Senado fará sessão especial em homenagem ao Sr.
Marechal Alexander, Governador Geral do Canadá.
Para a solenidade convido os Srs. Senadores.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a próxima, a 14 do corrente,
a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única da Proposição número 23, de
1948, que cria os quadros.
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do Pessoal da Justiça do Trabalho e dá outras
providências. (Com pareceres favoráveis ns. 340,
341 e 342, das Comissões de Constituição e Justiça,
de Trabalho e Previdência Social e de Finanças, o
primeiro e o último com emendas).
Continuação da 1ª discussão do Projeto nº 6,
de 1947, que autoriza o Poder Executivo a realizar a
dragagem das barras de rios nos Estados de
Sergipe, Alagoas, Santa Catarina e Bahia, e dá,
outras providências. – (Com pareceres ns. 333, 334
e 335, das Comissões de Viação e Obras Públicas,
de Constituição e Justiça e de Finanças, os dois
últimos com substitutivos).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 55
minutos.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR
ANDRADE RAMOS, NA SESSÃO DE 10 DE JUNHO
DE 1948
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PUBLICADO
COM INCORREÇÕES
O SR. ANDRADE RAMOS (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, deveria votar pela
inconstitucionalidade do projeto se não viesse
acompanhado das emendas propostas por
nobres Senadores da Comissão de Constituição
e Justiça que, assim procedendo, e aprovadas,
corrigirão, prestando grande serviço à democracia
e à Nação, dando cumprimento ao artigo 52 §
1º da Constituição, visto que a intervenção
do Congresso nesta matéria, parece-me, foi
provocada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral.
Pois, a nosso ver, êsse Tribunal, podia, para as
vagas extintas, ter resolvido, mandando proceder às
eleições. De sorte que meu voto é no sentido da
constitucionalidade do projeto, para podermos,
dentro em pouco, votando pelas emendas que
determinarem as eleições, dar inteiro cumprimento
ao preceito constitucional do art. 52, § 1º e aos
eleitores o exercício dos seus inalienáveis direito.
(Muito bem).

RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Nas sessões dos dias 14 e 15 do corrente:
Projeto de Lei da Câmara nº 96 de 1948, que
dispõe sôbre o complemento das congregações das
Escolas e Faculdades de Universidades;
Projeto de Lei da Câmara nº 97 de 1948, que
conta tempo de serviço para efeito de aposentadoria;
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 1948, que
torna sem efeito a desapropriação de que trata o
Decreto-lei nº 8.796, de 23 da janeiro de 1946;
Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 1948,
dispõe sôbre a inclusão de práticos de engenharia na
carreira de Oficial Administrativo;
Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 1948,
que dispõe sôbre gratificação de magistério:
Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 1948,
que extingue a Delegacia Geral de Portos e Litoral,
transferindo suas atribuições para a Fiscalização
Aduaneira e dá outras providências:
Projeto de Decreto Legislativo número 7, de
1948, mantendo decisão do Tribunal de Contas, que
recusa registro ao contrato em que se concede a
V.T.S.D. S/A os favores do Decreto-lei nº 300, de 24
de fevereiro de 1938;
Projeto de Decreto Legislativo número 8 de
1948 mantendo decisão do Tribunal de Contas, que
recusou registro ao contrato celebrado com Jorge
Bailly, pelo Ministério da Aeronáutica, em face do
Decreto número 22.460, de 18 de janeiro de 1947;
Projeto de Decreto Legislativo número 9 de
1948, que autoriza o Tribunal de Contas a registrar o
têrmo de contrato de cooperação celebrado entre o
Govêrno Federal e o Senhor José Rodrigues Lima e
sua mulher, o qual regula a execução e pagmento
das obras de irrigação de terras de propriedade dos
mesmos, no Município de Santa Sé, Estado da
Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo número 10, de
1948, que aprova o ato do Tribunal de Contas
favorável à concessão de aposentadoria, com
vencimentos integrais, ao guarda-civil Alfredo da
Silva Duarte.

57ª SESSÃO, EM 14 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE, E NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas compareceram
Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Durval Cruz.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Rodolpho Miranda.
Camilo Mercio (47).

os

Srs.

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
47 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão.Vai -se proceder à leitura da ata.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º) procede à
leitura da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Memoriais:
Do Sr. Celso Pereira de Carvalho e outro,
médicos residentes em Bernardino de Campos,
Estado de São Paulo solicitando apoio ao projeto
que dispõe sôbre os práticos de farmácia. –
Inteirado.
De Livino Domingues Pais e outros, práticos
de farmácia de Bernardino de Campos, Estado de S.
Paulo, solicitando apoio ao projeto que dispõe. –
Inteirado.
Telegramas:
Do Presidente da Câmara Municipal de Pirajuí,
Estado de São Paulo, apresentando condolências
pelo falecimento do Senador Roberto Simonsen. –
Inteirado.
Dos Presidentes das Câmaras Municipais de
Três Passos, Arapongas e Cratéus, manifestando
apoio ao movimento que pleiteia a concessão de
imunidades aos vereadores municipais. – Inteirado.
Ofícios:
Do Presidente da União Cultural BrasilEstados Unidos transmitindo cópia de ofício
endereçado ao Senhor Senador Alfredo Nasser,
relaitvo ao projeto de lei, que cria bolsas de estudos
para formação de técnicos em petróleo. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal
de
Anicuns,
Goiás,
solicitando
a
elaboração
de
uma
lei
que
conceda
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imunidades aos vereadores municipais. – Inteirado.
Do Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores
na
Indústria,
apresentando
considerações sôbre a regulamentação. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de Nova
Iguaçu, Estado do Rio, protestando contra o
fuzilamento de cidadãos gregos. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de Graça,
São Paulo, manifestando apoio ao movimento pela
elaboração de uma lei concedendo imunidades aos
vereadores municipais. – Inteirado.
Do Secretário da Academia de Letras José de
Alencar, de Curitiba, Paraná, apresentando
condolências pelo falecimento do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
Dos Presidentes das Câmaras Municipais de
Batatais e Sorocaba, São Paulo, apresentando
condolências pelo passamento do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
Da Câmara dos Deputados
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 394, de 1948, que estabelece
medidas para assegurar ao pessoal de Obras da
União, Estados, Municípios e Distrito Federal a
efetividades das garantias previstas no artigo 157 da
Constituição Federal.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, 1º de junho de 1948. – Munhoz da Rocha,
1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 102, de 1948
Estabelece medidas para assegurar ao pessoal
de Obras da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal a efetividade das garantias previstas no art.
157 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos trabalhadores diaristas que
constituem, nos diversos serviços da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal, o pessoal de obras, serão
assegurados efetivamente os direitos estabelecidos no
artigo 157, número I a III, V a XI e XIV a XVII e
parágrafo único da Constituição Federal, observada, no
que fôr aplicável, a respectiva legislação ordinária.
§ 1º Até que seja convenientemente
regulado
o
disposto
no
artigo
157,

número I da Constituição Federal, o salário mínimo
de qualquer trabalhador, a que se refere esta lei, não
será inferior a Cr$ 14,00 (quatorze cruzeiros) por dia,
ou Cr$ 2,00 (dois cruzeiros) por hora, nem ao salário
mínima estabelecido para as diversas regiões do
país.
§ 2º No caso de interrupção do serviço, ou
despedida
sem
justa
causa,
prevista
na
Consolidação das Leis do Trabalho, será paga ao
trabalhador indenização nunca inferior a quinze
diárias e mais um mês de salário para cada ano de
serviço.
§ 3º Em caso de moléstia grave, devidamente
comprovada não haverá interrupção de salário
durante os primeiros trinta dias de duração do
impedimento.
§ 4º Para os efeitos desta Lei poderá o
trabalhador, à falta comprovada de benefícios
legítimos, designar como beneficiário, mediante
declaração na carteira profissional, determinada
pessoa que viva em seu lar e sob sua dependência
econômica exclusiva e que não possa angariar
meios para o seu sustento.
Art. 2º O Govêrno Federal é obrigado a manter
médico e dentista em todo local onde, num raio de
seis quilômetros, trabalharem mais de cem
indivíduos, ou pessoal de obras.
§ 1º Se êsses trabalhadores não atingirem
a cem, em determinado local, computar-se-ão,
para observância dêste artigo, os associados do
Instituto dos Industriários, nos estabelecimentos
dentro do raio de seis quilômetros.
§ 2º Nas zonas assoladas por endemias ou
por epidemias a assistência médica do Instituto terá
a cooperação do Govêrno, por conta do qual se
executarem os serviços ou obras.
Art. 3º Os dissídios e controvérsias oriundas
das relações do trabalho, regidas por esta Lei, são
da competência da Justiça do Trabalho.
Art. 4º A inscrição do pessoal de obras no
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários, quando se tratar de trabalhadores
admitidos a título eventual, terá caráter facultativo.
Art. 5º O artigo 39 do Decreto-lei nº 240, de
fevereiro de 1938, passa a vigorar com a seguinte
redação: "O Chefe 'do Serviço ou de Repartição,
responsável pela obra, poderá admitir pesoal
mediante salário diário nunca superior a Cr$ 60,00
(sessenta cruzeiros)".
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor
quinze dias depois de publicado o re-
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gulamento para a sua execução, o qual deverá ser
expedido dentro de trinta dias. Se, decorrido êste último
prazo, o Poder Executivo não houver publicado o
regulamento da execução, a vigência se iniciará
imediatamente em todo o território nacional.
Art. 7º Revogam-se as disposições; em contrário, e
especìficamente os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 39 do
Decreto-lei nº 240, de 4 de fevereiro de 1938.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar Vossa Excelência,
para os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 397, de 1948, que cria funções gratificadas no Quadro
Permanente d Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
e dá outras providências.
Aproveito o ensejo para renovar Vossa Excelência
os protestos do meu mais alto aprêço.
Rio, em 1 de junho de 1948. – Munhoz da Rocha,
1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 103, de 1948
Cria funções gratificadas no Quadro Permanente
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas, no Quadro Permanente do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para o
Departamento de Administração, as seguintes funções
gratificadas:
1 – Chefe de Seção (S. L. P. – D. P D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S. M. P. – D. P. D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S. P. P. – D. P. D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S. Ap. M. – D. M D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S.P.O. – D. O. D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S.O.O. – D O. D. A.) – Cr$
5.400.00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S.A.Ob. – D.O. D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S.A.Ob. – D.O. D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S. C. O. – D. O. D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S.R.E. – S C. D. A) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S. A. – S. C. D. A.) – Cr$
5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S.O.R. – S.C. D. A.) J– Cr$
5.400,00 anuais.

Art. 2º As atuais funções gratificadas de
Chefe de Seção da Divisão do Pessoal e Chefe de
Seção da Divisão do Material, tôdas do
Departamento de Administração dêsse Ministério,
passam à razão de Cr$ 5.400,00 anuais,
transformadas nas seguintes:
1 – Chefe de Seção (S. D. P. – D.P. D. A.) –
Cr$ 5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S. F. P. – D. P. D. A.) –
Cr$ 5.400,00, anuais.
1 – Chefe de Seção (S. F. P. – D. P. D. A.) –
Cr$ 5.400,00 anuais.
1. – Chefe de Seção (S. S. P. – D. P. D. A.) –
Cr$ 5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S. A. D. – D M. D. A.) –
Cr$ 5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S. C. M. – D. M. D. A.) –
Cr$ 5.400,00 anuais.
1 – Chefe de Seção (S.Ab. – M.D. M. D. A.) –
Cr$ 5.400,00 anuais.
Art. 3º A despesa com a execução do
disposto nesta lei, na importância anual de
Cr$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) correrá à conta da Verba 1 – Pessoal.
Consignação III – Vantagens, Sub-consignação
09 – Funções gratificadas, 04 – Departamento
de Administração, 06 – Divisão do Pessoal –
Anexo 18 – Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, do Orçamento Geral da República para
1947.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 293-B, de 1948, que autoriza a
construção da estação de passageiros do Aeropôrto
de Recife.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos do meu mais alto aprêço.
Rio de Janeiro, 1 de junho de 1948.– Munhoz
da Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 104, de 1948
Autoriza a construção da estação de
passageiros do aeropôrto de Recife.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º E' o Poder Executivo autorizado
a empregar na construção da estação de
passageiros no aeroporto de Recife, além da
dotação própria as verbas constantes das
consignações destinadas, na lei orçamentária vigen-

– 337 –
te, aos campos de pouso e às estações de
passageiros de diversos aeroportos do interior do
Estado de Pernambuco (Verba 4, Consignação VI,
Dotações Diversas, letras c, m, n, o, p, q, r e s do
orçamento do Ministério da Aeronáutica).
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105 – 1948
Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 209,
de 2 de janeiro de 1948, que dispõe sôbre a forma
de pagamento dos débitos, civis e comerciais de
criadores e reprodutores de gado bovino.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº
209, de 20 de janeiro de 1948, passa a ter a seguinte
redação: "Especializando o devedor bens imóveis
em garantia real, que excedam de mais de 30% do
total da dívida, pagar-se-á esta em doze (12) anos,
em prestações iguais, exigíveis a partir de 31 de
dezembro de 1949, juros na forma da tabela, e
ficará, assim, liberado o rebanho objeto do penhor".
Art. 2º Ao art. 9º acrescente-se a seguinte letra
"e) os bens não especializados em garantia real, na
forma do parágrafo único do art. 1º".
Art. 3º Ao art. 18 acrescente-se o seguinte
parágrafo: "Parágrafo único. A falta dos animais
apenhados desde que não dolosa, não impedirá que
o devedor pecuarista goze dos benefícios desta lei,
uma vez que ofereça garantia em bens imóveis, na
forma do parágrafo único do art. 1º".
Art. 4º E' revigorado por sessenta (60) dias, a
partir da publicação desta lei, o prazo a que se refere
o artigo 22.
Parágrafo único. Os devedores que hajam
renunciado aos favores da Lei nº 209, de 2 de janeiro
de 1948, poderão requerer, dentro de sessenta (60)
dias o cancelamento daquela renúncia, a fim de
gozarem os favores da presente lei.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 116-C, de 1948, que
dá nova redação a dispositivos da Lei nº 209, de

2 de janeiro de 1948, que dispõe sôbre a forma de
pagamento dos débitos civis e comerciais de criadores e
reprodutores de gado bovino.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
ExceIência os protestos do meu mais alto aprêço.
Rio, em - de junho de 1948. – Munhoz da Rocha,
1º Secretário.
São lidos e vão imprimir os seguintes pareceres:
PARECER
Nº 366 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Redação final da emenda aditiva do Senado ao
Projeto de Lei nº 138 de 1947.
Relator: Senador Ribeiro Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final da emenda
aditiva do Senado (anexo nº 1) ao projeto de lei número
138, de 1947, originário da Câmara dos Deputados.
Vem à parte (anexo nº 2) a redação do projeto,
incluída a emenda.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em .. de
junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira. –
Waldemar Pedrosa.
ANEXO Nº 1 AO PARECER Nº
Redação final da emenda aditiva do Senado
Federal ao Projeto de Lei n° 138 de 1947, (Proposição n°
522-A, de 1947, da Câmara dos Deputados).
Ao artigo único
Acrescente-se in fine:
"... assegurado , entretanto, na forma do seu
artigo 2º, o direito de indenização aos interessados".
ANEXO Nº 2 AO PARACER Nº
Redação final do Projeto de Lei n° 138, de 1947
(Proposição n° 522-A, de 1947, da Câmara dos
Deputados), incluída a emenda do Senado):
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É revogado o Decreto-lei nº 4.631, de 27
de agôsto de 1942, que autorizou a Estrada de Ferro
Central do Brasil a explorar turfeiras, assegurada,
entretanto, na forma do seu artigo 2º, o direito de
indenização aos interessados.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER
Nº 367 – 1946

O pedido do Chefe do Govêrno referia-se a um
crédito, suplementar, pois se tratava de refôrço a
várias dotações do orçamento de 1947, insuficientes
para atender às necessidades dos serviços,
conforme demonstrou em sua Exposição de Motivos
o Sr. Ministro da Justiça:
A Câmara dos Deputados só no corrente ano
deu andamento à solicitação do Sr. Presidente da
República, o que levou a sua Comissão de Finanças,
ao reconhecer a necessidade da concessão da
verba, propor que fôsse dado um crédito especial e
não suplementar, de vez que se destina ao
pagamento de despesas realizadas no exercício
financeiro de 1947, já encerrado.
Nestas condições, a Comissão da Constituição
e Justiça nada tem a objetar quanto à
constitucionalidade e legalidade do projeto em
causal, pois o ato do Sr. Presidente da República
foi baseado em dispositivo legal, (artigo 91
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública),
cabendo à Comissão de Finanças pronunciarse sôbre o aspecto financeiro da aludiria
proposição.
Sala das Comissões, 10 de junho de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente e Relator. – Etelvino
Lins. – Aloysio de Carvalho. – Arthur Santos. –
Ferreira de Souza. – Lúcio Corrêa. – Vergniaud
Wanderley. – Filinto Müller. – Waldemar Pedrosa.

Da Comissão de Trabalho e Previdência
Social,sôbre o ofício nº S-43, de 1948.
Relator: Sen. Hamilton Nogueira.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria, enviou ao Senado uma mensagem
apresentando considerações sôbre o projeto que
regula o artigo 157 da Constituição, no tocante ao
inciso
VI:
"Repouso
semanal
remunerado,
preferentemente aos domingos e, no limite das
exigências técnicas das emprêsas, nos feriados civis
e religiosos, de acôrdo com a tradição local".
É também solicitada, na mensagem, a
publicação no Diário do Congresso do subsídio
apresentado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria.
Muitas das sugestões constantes na
mensagem são de real valor e, a meu ver, dignas de
serem tomadas em consideração, por isso que dão
uma amplitude maior aos direitos assegurados no
projeto aprovado na Câmara dos Deputados.
O referido projeto ainda não transitou pela
Comissão de Trabalho e Previdência Social e estou
certo de que o relator, no momento oportuno, não
deixará de consultar o estudo apresentado e que
deve ser publicado no Diário do Congresso, para que
todos os congressistas tomem conhecimento. Desta
PARECER
maneara
será
atendida
a
solicitação
da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Nº 369, de 1943
Indústria.
Em 9 de junho de 1543. – Marcondes Filho,
Da Comissão de Constituição Justiça sôbre a
Presidente. – Hamilton Nogueira, Relator. – Filinto Indicação Nº 8, de 1947.
Relator: Sr. Etelvino Lins.
Müller. – Pedro Ludovico. – Lúcio Corrêa.
Através da indicação Nº 3 pedem os nobres
PARECER
Senadores Bernardes Filho e Mathias Olympio a
audiência da Comissão de Constituição e Justiça
Nº 368 – 1948
sôbre se será permitido a uma Comissão
permanente do Senado Colaborar na elaboração
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre de Atos Internacionais quando solicitada pelo
Executivo.
o Projeto de Lei da Câmara Nº 93, de 1948.
(Relator: Sen. Attilio Vivacqua)
Estabelece o artigo 87, Nº VII da Constituição
O Projeto de Lei da Câmara número 99, de Federal competir, privativamente ao Presidente da
1948, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao República, “celebrar tratados, e convenções ad
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, crédito referendum do Congresso Nacional E artigo 66 Nº I
especial de Cr$ 2.698.732,30, para atender a declara ser da competência exclusiva do Congresso
diversas despesas do exercício de 1947, originou-se Nacional resolver definitivamente sôbre os tratados e
de Mensagem do Sr. Presidente da República, convenções
celebrados
com
os
Estados
datada de 2 de dezembro do ano último.
Estrangeiros pelo Presidente da República”.
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Poderá, assim à primeira vista, parecer que,
cabendo ao Senado Federal resolver definitivamente
sôbre os Atos Internacionais, sua função é apenas a
de ratificá-los ou não por fôrça dos dispositivos
constitucionais citados.
Vale atentar, no entanto, para o que preceitua
o artigo 55 da Lei Fundamental:
“A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, assim como as suas Comissões, designarão
dia e hora para ouvir o Ministro de Estado que lhes
queira
prestar
esclarecimentos
ou
solicitar
providências legislativas”.
Eis aí, sem dúvida, um salutar preceito que be
mse ajusta ao velho princípio da independência e
harmonia dos poderes.
Na hipótese da consulta, teríamos o Executivo,
através de um Ministro de Estado – o das Relações
Exteriores – a pedir a colaboração deuma comissão
permanente do Senado em matéria que é,
inicialmente, da competência privativa do Presidente
da República, mas que está sujeita apreciação
posterior do Senado e da Câmara. Celebrado, com
efeito, um tratado internacional pelo Presidente da
República, impõe-se, de logo, a audiência do
Congresso para aprová-lo ou rejeitá-lo no todo ou em
parte.
Se assim é, não há por que recusar-se
qualquer das Comissões das suas Câmaras e
prestar a sua colaboração em assunto que será
objeto de uma inevitável “providência legislativa”,
para usar a expressão contida na parte final do
dispositivo constitucional atraz transcrito.
Não envolverá por certo, semelhante
colaboração, qualquer compromisso do Senado ou
da Câmara com a matéria a ser debatida no
momento oportuno e pela forma prescrita no artigo
66, nº I, da Lei Fundamental. Não há negar porém,
que só vantagens poderão advir do conhecimento
antecipado que venha a ter o Congresso pelas suas
Comissões
de
tratados
ou
convenções
internacionais, que o Presidente da República
pretenda celebrar, assunto que, pela sua alta
relevância exige o mais completo entendimento entre
os dois poderes.
Assim o entende a Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, em. 26 de setembro de
1947. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Etelvino Lins,
Relator. – Arthur Santos com restrições. – Waldemar
Pedrosa. – Filinto Müller. – Ferreira de Souza. –
Lúcio Corrêa.

PARECER
Nº 370 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1948.
Relator: Sen. Aloysio de Carvalho.
O Projeto de Lei nº 47, de 1948, oriundo da
Câmara dos Deputados, modifica o Decreto-lei nº
9.869, de 1946, que determinou a encampação da
“The São Paulo Railway Company Limited”.
Êsse decreto-lei, baixado pelo Govêrno da
União em 13 de setembro de 1946, isto é, quatro
dias antes da promulgação da nova Constituição
Federal, encampou o incorporou ao patrimônio da
União, “nos têrmos da cláusula trigésima sexta das
Condições que acompanharam o Decreto número
1.759. de 26 de abril de 1856, tôda a rêde ferroviária
de concessão de Govêrno Federal e de propriedade
da “The São Paulo Railway Company Limited”,
compreendendo a linha principal que vai de Santos
a Jundiaí e tôdas as suas ramificações”. (artigo
1º).
Para pagamento da indenização de vida pela
encampanção, e na conformidade da aludida
cláusula 36ª, o Ministério da Fazenda foi autorizado
a emitir títulos da Dívida Pública Federal, a juros de
sete por cento, no valor nominal de quinhetons e
trinta e um milhões, cento e quatro mil, duzentos e
quarenta
cruzeiros
(Cr$
531.104.240.00),
correspondente ao capital da "São Paulo",
reconhecido pelo Govêrno Federal (arts 2º e 3º)
Ainda o mesmo Ministério foi autorizado a
emitir títulos no valor nominal correspondente à
diferença que por ventura fôsse acusada em favor da
companhia encampada, no caso de vir a ser
alterado o valor do capital reconhecido (arts. 4º e
7º) .
O decreto-lei em causa entrava em vigor,
como entrou, na data da sua publicação. Quatro dias
depois estava promulgada a Constituição Federal
retornando o Congresso nacional a sua função
legislativa.
Assim,
incompreensivelmente,
providencia de tal monta foi tomada pela
administração ás vésperas da reinstauração do
regime constitucional, como que no intento,
exatamente de evitar o largo e livre debate
parlamentar que a medida suscitaria.
Dispunha ainda, o Decreto-lei número
9.869
que
a
importância
da
indenização
seria
levantada
após
a
en-
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trega dos bens pela estrada encampada, e a
assinatura, no Ministério da Viação e Obras Públicas,
do necessário têrmo de encampação (art. 5º). E
assim se fêz. O Govêrno depositou na Caixa de
Amortização a cuatela correspondente a títulos da
Dívida Pública Federal, na importância acima
referida, e a Companhia entregou a estrada, por
têrmo lavrado em 8 de novembro daquele ano de
1946.
Mas a “São Paulo Railway”, em vez de receber
a indenização em títulos da Dívida Pública, com
estabelecido no decreto de setembro, desejou
recebê-la em espécie, argumentando que assim
propunha, para poupar ao Govêrno da União elevada
despesa, qual a dos juros de 7%, fixados para os
títulos dados em pagamento. E sugeriu, então, em
requerimento de seu representante no Brasil, que,
sendo o capital da Companhia sempre reconhecido
em libras, fôsse o pagamento efetuado mediante
conversão dos títulos em esterlinos, a serem
finalmente, abatidos do saldo de que dispõe o
Govêrno na Inglaterra.
Aceitou o Govêrno da União a lembrança da
“São Paulo Railway”, e eis que se dirige ainda em
novembro de 1946, ao Congresso Nacional,
encaminhando uns ante-projeto, que alterava o
decreto-lei da encampação para o fim de poder o
pagamento da indenização ser realizado com o
nosso saldo na Inglaterra, isto é, em espécie.
Beneficiava-se o Govêrno. assim desonerado dos
juros, lucrava, também, a Companhia, agora
desonerada dos inconvenientes de receber em
títulos.
Daí o Projeto nº 47-1948, pelo qual, na atual
redação, fica à são Paulo Railway a preferência para
receber imediatamente em espécie, a indenização
decorrente da encampação, retirada a respectiva
importância ao saldo de que dispõe a União, na
Inglaterra cessadas na data da liquidacão as
despesas de juros, pagos, porém à conta do mesmo
crédito os juros vencidos até data da liquidação e
que representam Cr$ 103.270,00 (cento e três mil
duzentos e setenta cruzeiros), diàriamente. Outra
modificação trazida pelo projeto é o de fixação da
indenização ao câmbio oficial do dia do decreto da
encampação, convertendo-se em L. 6.638.302-15-11
(seis milhões seiscentos e trinta oito mil oitocentos e
duas libras, quinze shillings e onze pance) a
importância de Cr$ 531.104.240,00, no mesmo
decreto declarada.

O ato de setembro de 1946, foi baixado pelo
Poder Executivo, quando ainda não promulgada a
Constituição. Sob êsse aspecto, é um ato acabado.
O projeto agora em curso não o anula, mas o
altera, em ponto, aliás, não substancial e a
requerimento da companhia encampada. O que há a
examinar é se atende aos interêsses nacionais essa
modificação, lançando mão o Brasil de uma reserva
que lhe seria utilíssima para outras finalidades,
inclusive a de reaparelhamento material das ferrovias
oficiais, para cujo número entra agora a estrada
encampada. Mas é matéria,que escapa à análise
desta Comissão, como também lhe escaparia a
apreciação da conveniência da encampação, tal
como realizada pelo decreto-lei de setembro de
1946.
Do ponto de vista constitucional, portanto,
nada temos a opôr ao projeto, requerendo, para os
seus demais aspectos a audiência das Comissões
de Viação a de Finanças.
Sala das Comissões, em 10 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Aloysio de Carvalho,
Relator. – Arthur Santos. – Etelvino Lins. –Filinto
Müller. – Waldemar Pedrosa. – Vergniaud
Wanderley. – Olavo Oliveira. – Lucio Corrêa, pela
conclusão de constitucionalidade a entendendo que
à Comissão competia apreciar da conveniência ou
não do projeto. – Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 371, de 1948
Da Comissão de Constituição e justiça, sôbre
o Projeto da Lei da Câmara nº 53, de 1948.
Relator – Senador Ferreira de Souza.
1 – A proposição, vinda de Câmara dos
Deputados, versa sôbre as comemorações, em 1948
e 1949, do terceiro centenário das duas batalhas
de Guararapes. Determina lhes dê o Govêrno
um caráter nacional, promovendo, em consonância
com os Governos dos Estados e dos Territórios,
conferências, livros, peças de teatro filmes,
etc. Quer ainda seja aberta concorrência
entre mastros brasileiros para composição de uma
ópera sôbre o tema, cabendo ao vencedor um
prêmio de duzentos mil cruzeiros. Autoriza,
por fim, o Govêrno a abrir um crédito de Cr$
500.000,00, bem como a emitir, na época própria,
selos postais reproduzindo o quadro alusivo
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de Vitor Meireles. Em plenário o senador Hamilton
Nogueira, devidamente apoiado, ofereceu emenda
substitutiva, na qual reproduz o texto do primitivo
projeto na Câmara dos Deputados.
Contestando a possibilidade ou, pelo menos,
a lógica ou a conveniência da concorrência púbica
para a composição adireferida ópera, propõe se
contrate tal encargo com o maestro Elcazar de
Carvalho a quem deve ser paga a metade do preço,
ou seja cem mil cruzeiros, no ato de assinar a
escritura.
2 – Nada ha no projeto nem na emenda que
interfira com a Constituição ou com a legalidade em
geral. As duas batalhas de Guararapes merecem ser
fixadas as memória aos brasileiros, não como um
episódio local, interessando exclusivamente ao
Nordeste, nem mesmo como uma simples prova de
bravura dos então súditos da corôa portuguêsa.
Toda a luta contra os bátavos, embora travada com
o fim imediato de restaurar o domínio da coroa lusa
nas plagas nordestinas, e de defender a doutrina
católica, fêz ouvir, nas suas profundezas, o vagido
de uma nova pátria, revelou o surgir de uma
consciência nacional, afirmou a capacidade de um
povo que nascia. Há nêle muito do Brasil. Os seus
herois não o são pròpriamente de Portugal, mas do
Brasil, embora de um Brasil que ainda não dáva
acordo de si.
3 – No que tange à projetada consagração
artística, musical, do feito, é inegável que o projeto
da Câmara mais se abeira da boa regra
administrativa e da legalidade. De pleno acôrdo com
o Código de Contabilidade e com as inúmeras leis
especiais, quer êle se chame concorrência entre
maestros brasileiros, encarregando o julgamento
respectivo a uma comissão de notáveis, escolhidos
pelo Ministro da Educação. Por-se-ia à prova a
capacidade dos nossos musicistas e a todos
possibilitaria participarem de tão belo certame.
Objeta, porém, e com uma certa dose de
acêrto. a emenda, ser impossível tal forma de
seleção em matéria de arte.
E frisando a inexequibilidade de tal plano
adianta ser impraticável o julgamento, dada a
diversidade de orientação dos nossos musicistas
afirmando ainda não haver tempo para tal
providência.
Não há dúvida que a concorrência
é de realização difícil, quer pelo fator

tempo, quer pelo próprio assunto. Em. principio,
seria perfeitamente compreensível o ajuste com um
determinado musicista, desde que experimentado e
com renome nesse gênero de composições. A regra
legal e equitativa da concorrência cederia ai a um
nome definitivamente consagrado.
Assim, porem, não pensou a Câmara dos
Deputados.
Expressamente
provocada
sôbre
a
providência da emenda, isto é, sôbre o contrato com
o referido artista, preferiu a solução da concorrência,
que, embora difícil, não impossível nem irrealizável.
A diversidade de escola e de técnica não é inimiga
das provas de concurso. Por outro lado as
deliberações de uma Casa do Parlamento só devem
ser modificadas substancialmente para se
estabelecer o que ela expressamente repeliu
quando razões irresistíveis o impõem. Há nelas uma
presunção de justiça e de conveniência pública.
4 – Na hipótese, a solução do projeto é
evidentemente, de um ponto de vista geral, a mais
simpática e, sob um certo prisma, a mais justa.
Convém notar que o projeto primitivo, repetido na
emenda, não se satisfaz em designar um dos
nossos bons artistas do ritmo e do som para
escrever a partitura da ópera, mas determina se lhe
pague adiantadamente, quer dizer, no ato de assinar
a escritura, a metade do preço ou seja, cem mil
cruzeiros.
Esta medida chega a ferir o artigo 77,
parágrafos 1ºe 2º, da Constituição, para os quais
nenhum contrato é exequível e nenhum pagamento
se pode fazer sem o registro prévio do Tribunal de
Contas. O contrato pretendido pela emenda,
começaria a ser executado pelo Tesouro no mesmo
instante da sua redução a escrito isto é, antes de ser
registrado naquele Tribunal e o pagamento da
prestação independeria da mesma formalidade.
Ademais, êsse contrato não oferece a menor
garantia para o Governo.
Por essas razões, e ressalvada a matéria da
competência da Comissão de Finanças deve o
projeto ser mantido, rejeitando-se a emenda.
Sala das Comissões, em 10 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Ferreira de
Souza. Relator. – Arthur Santos. – Aloysio de
Carvalho. – Filinto Müller. – Waldernar Pedrosa. –
Lúcio Corrêa. – Olavo Oliveira. – Vergniaud
Wanderley. – Etelvino Lins.
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PARECER
Nº 372, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
A Proposição nº 162, da Câmara dos Deputados,
estabelece obrigatoriedade da abreugrafia do tórax por
instituições oficiais e particulares, como requisito
essencial para habilitarão individual em tôdas as
atividades coletivas.
O projeto é de grande alcance coletivo no
combate contra a tuberculose cujos índices de
disseminação crescente em nossas maiores cidades,
conforme revelações estatísticas, são simplesmente
alarmantes.
Não obstante prescrever o projeto a gratuidade
de abreugrafia do tórax e a isenção de selos nos
atestados – medida obvia justificação proporíamos,
como sugestão, à douta Comissão de Saúde Pública,
cuja audiência é indispensável, a supressão do
parágrafo único do art. 2º do projeto e a sua substituição
por um novo artigo onde ficasse claramente expresso
que a lei só seria vigente nos lugares onde o Serviço
Nacional de Tuberculose já houvesse organizado os
centros de abreugrafia.
Nenhum vício de inconstitucionalidade padece o
projeto.
Sala das Comissões, em 10 de junho de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos, Relator. –
Olavo Oliveira. – Vergniaud Wanderley. – Filinto Müller.
– Lucio Corrêa. – Aloysio de Carvalho. – Etelvino Lins. –
Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 373, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei nº 81, de 1948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
Em mensagem à Câmara dos Deputados,
o Sr. Presidente da República remeteu uma Exposição
de Motivos do Sr. Ministro da Fazenda referente
ao pedido de isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras, de 240 rolos de
cola sintética, importados pela companhia Agro
Pasotril do Rio Dôce, conforme solicitação
desta companhia àquele Ministério. O Senhor
Ministro da Fazenda, na referida Exposição de Mo-

tivos, não se pronunciou sôbre a procedência ou
não do pedido, limitando-se a assinalar que o
assunto é de competência do Poder Legislativo,
nos têrmos do art. 65, nº II, da Constituição.
Na Câmara, foi aprovado o substitutivo da
Comissão de Finanças modificando a Tarifa das
Alfândegas no sentido de incluir a cola sintética
entre os produtos classificados, tendo em vista
que, por falta dessa providência, o referido
produto paga impôsto excessivo. Em resumo: – o
Projeto de Lei 269 de 1948 da Câmara prescreve
medida geral que atendo em parte, à pretenção
da Companhia Agro Pastoril Rio Dôce S. A., sem
vício de favor individual, como seria a isenção
impetrada.
Assim sendo, o Projeto merece acolhida.
Sala das Comissões, em 10 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur
Santos. Relator. – Aloysio de Carvalho. – Etelvino
Lins. – Ferreira de Sousa. – Filinto Müller. –
Waldemar Pedrosa. – Vergniaud Wanderley. –
Lucio Correia.
PARECER
Nº 374, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 82, de
1948.
Relator: – Sen. Etelvino Lins.
A Proposição n° 82 – projeto número 296,
de 1948, vindo da Câmara dos Deputados e de
iniciativa
da
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares – regula a aplicação do artigo
15, parágrafo 4º, da Constituição Federal, isto é, a
entrega pela União aos municípios, excluídos os
das capitais, de dez por cento (10%) do total que
arrecadar do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza ,feita a distribuição em
partes iguais e aplicando-se pelo menos,
metade da importância em benefícios de ordem
rural.
Tôdas essas exigências constitucionais
foram atendidas e disciplinadas nos diversos
artigos do projeto. Respeitado também foi o
disposto no parágrafo 2º, inciso I, do artigo 13 do
Ato das Disposições Transitórias – entregará a
União aos Municípios, a partir de 1948, a metade
da cóta no primeiro ano, e a totalidade dela no
segundo.
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Estabelece o projeto, nos seus artigos 2º, 3º e
4º, que as importâncias devidas aos municípios
serão distribuidas em duodécimos e entregues,
mensalmente, às exatorias federais, depois de
fixadas e apuradas para o exercício de 1948 e
seguintes, de acôrdo com os totais consignados nos
balanços da Contadoria Geral da República, sendo
que a fixação da cotaparte correspondente a cada
município será feita pela Diretoria da Receita Pública
e terá, por base os municípios existentes a 31 de
dezembro do ano anterior.
Para comprovação do cumprimento da
exigência prevista na parte final do parágrafo 4º do
artigo 15 da nossa Carta Política, enviarão os
municípios ao Congresso Nacional e ao Ministério
da Fazenda, um relato informativo a respeito da
aplicação dos recursos recebidos no ano anterior.
Receiam alguns que a medida de tão alto
alcance – a aplicação de metade pelo menos, da
importância distribuída, em benefícios de ordem
rural – não encontre a necessária compreensão por
parte dos chefes dos executivos municipais. Conviria
traçasse a lei determinadas normas sôbre os
benefícios daquela ordem. Conviria, talvez, que
outras cautelas fossem tomadas para o exato e
inteligente cumprimento de tão salutar exigência
sem que isso implicasse em desrespeito à
autonomia municipal.
Aceitando, no entanto, a orientação do
projeto, fazemos votos para que a experiência
através dos próprios relatos informativos que terão
de ser apreciados pelo Congresso Nacional não
venha a indicar novos rumos ao Poder Legislativo.
Êsses, os fundamentos que nos levam a
opinar seja aprovada pelo plenário a Proposição nº
82.
Quanto às duas emendas que foram
apresentadas pelo Senhor Senador Adalberto
Ribeiro, entendemos que são elas inexequíveis.
Estabelece, com efeito, a Emenda nº 2, a qual
está ligada à de nº 1, que "as importâncias
escrituradas num mês serão distribuídas no
mês seguinte às exatorias federais fim de que
estas efetuem mensalmente o pagamento do
que fôr devido às Prefeituras". E' bem de ver,
porém, como se salienta na justificação do
projeto, que o cumprimento do dispositivo
constitucional terá de basear-se, para o ano

de 1948, na arrecadação do exercício anterior, que é o
único totalmente apurado até agora, renovando-se os
cálculos, para os anos subseqüentes, sôbre
arrecadação de exercícios encerrados e balanceados.
Opina, pois, a Comissão, pela rejeição das
emendas.
Sala das Comissões, em 10 de junho de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente. Etelvino Lins, Relator. –
Aloysio de Carvalho. – Arthur Santos. – Waldemar
Pedrosa. – Filinto Müller. – Vergniaud Wanderley. –
Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 375, de 1548
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados número 73,
de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa
Encerra a Proposição nº 73, de 1948, o Projeto
de Lei da Câmara dos Deputados, nº 130-B, do mesmo
ano, que estabelece normas para a execução do § 2º do
art. 15 da Constituição Federal, na parte referente à
Tributação de lubrificantes e combustíveis líquidos.
Traçando normas sôbre o mesmo inciso
constitucional, surgiram na Câmara dos Deputados, em
1947, nada menos de três Projetos – um, sob o nº 487A, prorrogando a vigência da Lei nº 22, de 15 de
fevereiro de 1947; outro, sob o nº 647, e ainda outro, de
nº 757, que a Comissão de Finanças daquela Câmara
adotou.
Da receita da tributação de lubrificantes e
combustíveis líquidos, importados ou produzidos no
País, o Projeto distribui cota ao Fundo Rodoviário
Nacional, destinada à Construção, melhoramento e
conservação de estradas de rodagem compreendidas
nos Planos Rodoviários Nacional, Estaduais e
Municipais – receita essa recolhida ao Banco do Brasil,
pelas estações arrecadadoras, à ordem e disposição do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Do total do Fundo Rodoviário Nacional, 40%
constituem receita do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, e 48% serão entregues aos
Estados e ao Distrito Federal, distribuídos da seguinte
forma:
a) duas décimas partes, proporcionalmente às
superfícies;
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b) duas décimas partes, proporcionalmente às
populações;
c) seis décimas partes, proporcionalmente aos
consumos de lubrificantes e combustíveis líquidos.
Os restantes 12% do Fundo Rodoviário
Nacional serão entregues aos Estados, aos
Territórios e ao Distrito Federal, feita a distribuição
na forma anteriormente indicada, devendo cada
Estado ou Território entregar aos seus Municípios a
cota que lhes couber, dividida nas mesmas
condições entre os Municípios.
A Proposição discrimina as condições a
serem observadas pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios a distribuição das cotas
estipuladas para os respectivos serviços e
atividades rodoviárias, tôdas dentro do plano traçado
pelo Departamento Nacional, e bem assim comina,
na inobservância de tais disposições, a retenção da
respectiva cota do Fundo Rodoviário Nacional,
enquanto perdurar a irregularidade.
As entregas dessas cotas serão feitas
trimestralmente.
Eleva a 60% a percentagem da cota do Fundo
Rodoviário Nacional, tocante ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, a qual pode ser
empenhada no serviço de juros e amortizações de
empréstimos, operações de crédito e financiamento
de qualquer natureza, efetuados com o objetivo de
antecipar recursos para a realização dos fins do
referido Departamento.
Prevê e possibilita a entrosagem ou
cooperação da Diretoria de Obras e Fortificações do
Exército, por meio de Comissões ou Unidades
Militares a ela subordinados com o Departamento
Nacional, quando conveniente, para a construção,
conservação ou policia, da estrada, a ser regulada
pelas bases gerais de um Convênio entre as duas
Diretorias e aprovado pelo Conselho Rodoviário
Nacional.
Permite ao Departamento Nacional empregar,
anualmente, até 1% da cota que lhe couber, no
custeio de viagens de estudos no país ou no
estrangeiro, de funcionários e Membros do Conselho
Rodoviário, no de viagens dos delegados do país a
Congressos Internacionais de Estudos de Rodagem
e contrato de especialistas em assuntos de interêsse
do Departamento para a realização de serviços ou
cursos no Brasil.
A disponibilidade dessa percentagem para os
fins indicados depende de ratificação do Sr. Ministro
da Viação e Obras Públicas.

Permite,
outrossim,
aos
agentes
do
Departamento
Nacional,
bem
como
dos
órgãos rodoviários dos Estados e dos serviços
congêneres dos Municípios, penetrarem nas
propriedades públicas ou particulares, para
a realização de estudos e levantamentos
necessários à elaboração dos projetos de estados
e obras de interêsse dêsses órgãos, frizando,
entretanto, que essa entrada será precedida de
aviso, feito com razoável antecedência, ao
proprietário ou administrador, ou preposto de
algum dêstes, assegurada a indenização dos
danos que da realização desses estudos
porventura advierem às culturas ou quaisquer
benfeitorias.
A aprovação dos projetos e obras do
Departamento Nacional, dos Estados e dos órgãos
rodoviários dos Municípios, uma vêz publicada
oficialmente, importará na declaração de utilidade
pública, para o efeito de desapropriação dos
terrenos e benfeitorias necessários à execução dos
projetos aprovados.
A aprovação do Plano Rodoviário Nacional
cabe ao Presidente da República, competindo ao
Ministro da Viação e Obras Públicas a aprovação
dos projetos e orçamentos das estradas e obras que
tenham de ser construídas pelas verbas atribuídas
ao Departamento Nacional, incluídas no referido
Plano.
A Proposição atribui gratificações aos
Membros do Conselho Rodoviário Nacional, ao seu
Presidente e aos Membros da Delegação de
Controle do Departamento Nacional.
A Proposição, em sua substância – tirante
Iigeiras arestas que lhe não diminuem o mérito, é,
pela sua finalidade patriótica, daquela que se
impõem não sômente à aprovação congressual
senão também ao aprêço do conselho público que
anhele por um Brasil maior, a caminho da
hegemonia que lhe auguram e garantem os seus
grandiosos destinos, no saneamento e povoamento
do seu solo, na instrução difundida até aos últimos
redutos do seu território, e na exploração circulação
e escoamento das suas imensas e multifárias
riquezas.
O problema rodoviário – parte integrante e
constitutiva do de transporte – num país, como o
nosso desdorando-se em enorme extensão
territorial, despovoada e inculta, é, sem dúvida, a
chave do seu avanço para o futuro para o progresso
para um engrandecimento, cuja medida não se
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exagera calculando-a pela própria grandeza e extensão
de seu solo.
A sua solução lhe proporcionara um
desenvolvimento insuspeitado e imprevisível à
inteligência do homem.
Dê-se ao país um sistema rodoviário com o maior
número de estradas vicinais; risque-se o seu solo com
um plano rodoviário multivio, e o Brasil se transformará
num gigante de fôrça e riqueza ainda não possuídas na
história do mundo.
Porque, a solução do problema rodoviário,
consectário do ferroviário e dos transportes marítimos e
até aéreos, será como o comutador que irá abrir as
portas do Brasil ao fluxo das correntes imigratórias e da
colonização, e conseqüentemente, do desenvolvimento
da agricultura, da pecuária, da indústria, do comércio, da
riqueza, em suma, em tôdas as suas formas de
expansão.
Viu-lhe todos os aspectos, com o descortino do
estadista, o eminente Brigadeiro Eduardo Gomes, no
seu substancioso discurso de Curitiba, enfeixado nas
páginas 205 a 224 do seu livro "Campanha de
Libertação", quando, depois de referir à expressão
lapidar de Frederich Smith, de que "o transporte constitui
a chave de ordem econômica", aduz que "nas suas
diversas formas – rodoviário, ferroviário, marítimo ou
aéreo – êle representa no organismo da nação, o
equivalente da torrente circulatória no corpo humano".
Divisou também, o ilustre brasileiro "o préstimo
multiforme da rodovia, quer do lado das estradas de
ferro, numa função econômica diversa, a despeito do
paralelismo geográfico, quer em convergência para elas
na função de alargadora de suas zonas de influência,
quer ainda na função pioneira de desbravadora das
zonas novas" para rematar que "a rêde rodoviária é um
só sistema vascular desde as grandes artérias ate os
menores vasos capilares, que precisamos estender
desdobrar e ramificar, se quisermos realmente vitalizar o
Brasil". "Mas não será possível fazê-lo", acrescenta o
lustre patrício, "sem uma perfeita articulação de esforços
entre a União, os Estados e os Municípios".
Essa articulação é, por assim dizer, a
própria substância do Projeto e se manifesta
no seu contexto sob a forma de bases e condições
do um sistema. Concretiza-se mediante um
convênio
a
estabelecer-se
entre
a
União,

os Estados e os Municípios, e cujas cláusulas visam
tôdas a uniformidade da estruturação dos serviços,
ressalvada, é claro, a sua adaptação às diversidades
ou peculiaridades próprias a certas zonas e regiões.
Indisfarçável, pois, a utilidade do Projeto é
perfeita, tanto quanto passível, a sua técnica para
alcançar o seu objetivo.
Todavia, no plenário do Senado, lhe foram
oferecidas emendas em número de 10, que
passamos a apreciar.
A Emenda nº 1, manda acrescentar, no art. 5,
depois de "Estados" as palavras "Territórios e Distrito
Federal".
E' correlativa a outra, que propõe a inclusão
dos Territórios no número das concorrentes à cota
de quarenta e oito por cento.
A inclusão do Distrito Federal está justificada
na emenda pela alusão a outra emenda, que manda
suprimir o artigo 6º do Projeto.
Opinamos contra a inclusão da palavra
Territórios, porque o parágrafo segundo do artigo 15,
refere-se expressamente aos Estados, ao Distrito
Federal
e
ao
Municípios,
não
aludindo,
absolutamente, aos Territórios, embora êstes,
virtualmente, não sejam prejudicados na, percepção
daquelas cotas porque a elas concorrem os
Municípios que os integram e compõem.
Somos, por isso, contrários à emenda de nº 1.
A Emenda nº 2, está conseqüentemente
prejudicada pela rejeição da de nº 1.
Refere-se a Emenda nº 3, ao artigo 8, do
Projeto, e contém três itens: o 1º manda substituir a
expressão "Poder Executivo" pela "Govêrno
Federal": o 2º manda. suprimir o disposto na letra a e
o 3º manda incluir o seguinte parágrafo único:
"O Govêrno Federal nêsse Convênio se
esforçará no sentido de conseguir que nos Estados e
Municípios assumam o compromisso em seus
orçamentos, e de acordo com os seus financeiros,
dotações destinadas à construção e conservação de
estradas de rodagem".
O texto do art. 8º e sua alínea a é o seguinte:
"O
Poder
Executivo
promoverá
a
realização de um Convênio entre a União,
os Estados e os Municípios, no sentido de
serem fixadas as obrigações dos Estados

– 346 –
e Municípios e aplicadas, integralmente, em Estradas
de Rodagem;
a) a dotação orçamentária, em cada exercício,
não inferior a 5% (cinco por cento) de sua receita,
excluídas as rendas industriais:
A substituição da expressão "Poder Executivo"
pelo "Govêrno Federal" seria de rigor técnico, mas a do
Projeto não é ambígua, nem causa qualquer dúvida à
interpretação do texto, que deixa ver claramente que o
mesmo se refere ao Govêrno Federal.
A supressão do disposto na letra a é indicada,
por não parecer o mesmo constitucional ao ilustre autor
da emenda. "A União, argumenta a justificativa" não
pode impôr aos Estados e Municípios, em uma lei
ordinária, a percentagem de determinada dotação
orçamentária, fora dos casos expressamente
consignados na Constituição Federal".
Daí o parágrafo único que manda incluir, já
acima transcrito.
Respeitável, sem dúvida é todo o zêlo pela
autonomia dos Estados; mas, no caso vertente,
também ao nosso ver não se trata de uma imposição
do Govêrno Federal ao Govêrno dos Estados uma vez
que aí a de que se cogita é de um "convênio", à base
do qual, mantenham os Estados e os Municípios a
dotação orçamentária em cada exercício, não inferior a
5% de sua receita, para serem aplicados em obras
rodoviárias.
A percentagem de 5 % visa uma ordem de
grandeza da contribuição estadual, que o projeto prevê,
e em muitos casos será majorada, conforme os
recursos de que possam dispôr as unidades da
Federação.
Uma vez, portanto, que se trata de um
"convênio" em que são pactuantes a União, os Estados
e os Municípios, não se nos afigura o texto da letra a
uma infração do preceito constitucional.
Assim opinamos pela rejeição da Emenda nº 3.
Propõe a Emenda nº 4 a substituição dos arts. 9,
10, 11 e 12 pelo seguinte:
"a inobservância dos dispositivos desta lei, por
parte dos Estados Territórios. Distrito Federal e
Municípios determinará a retenção das respectivas
cotas que serão depositadas no Banco do Brasil ou
Caixa Econômica, de preferência dos Estados a que
pertencerem, e enquanto perdurar a irregularidade".

A justificativa argumenta que os artigos, cuja
substituição propõe, versam meros detalhes que,
esmiuçados na lei, acabam constituindo fortes
entraves e sérios embaraços à sua execução, não
passando de pormenores de regulamento de que a
lei, em seu caráter de generalidade, não deve
cogitar.
Opinamos contra a emenda, porque não
vemos nos artigos impugnados nos objetivos e na
sistemática do Projeto.
Dispõe a Emenda nº 5 que se reúnem os
artigos 2, 3 e 4 em um único, dando-se-lhe a
seguinte redação, conservando-se como parágrafo
segundo o parágrafo único do art. 4º.
"Art. 2º. Do total do Fundo Rodoviário
Nacional, quarenta por cento (40%) constituirão
receita do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem quarenta e oito (48%) serão entregues,
aos Estados, Territórios e Distrito Federal; e os
restantes doze por cento (12%) aos Municípios, por
intermédio dos governos dos respectivas Estados e
Territórios e o Distrito Federal.
§ 1º. A distribuição das cotas de 48% aos
Estados, Territórios e distrito Federal e de 12% aos
Municípios e Distrito Federal, far-se-á na seguinte
proporção:
I – duas décimas partes – superfície;
II – duas décimas partes – população;
III – seis décimas partes – consumo de
lubrificação e combustíveis líquidos".
Somos forçados a opinar contra a emenda.
Como consta de sua justificação, o escopo visado é
incluir os Territórios entre os participantes das cotas
decorrentes da renda a que alude o § 2º do art. 15
da Constituição.
Propõe a Emenda nº 6 que se reunam os arts.
15 e 16, num só dando-se ao novo artigo a seguinte
redação:
Compete ao Presidente da República a
aprovação do Plano Rodoviário Nacional e suas
modificações; ao Ministro de Viação e Obras Públicas
e aprovação dos Projetos e orçamentos da
construção de estradas e obras, incluídas no
eferido plano; ao Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem a organização do Plano Rodoviário
Nacional e suas modificações, a construção das estra-
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das e obras, no mesmo projetadas, quer
diretamente, quer em colaboração, mediante
convênios ou contratos, com a Diretoria de Obras
e Fortificações do Exército, Departamento
Nacional das Obras Contra as Sêcas e outras
entidades de direito público ou privado existentes
ou que para êsse fim se venham a fundar, quer
por meio de contratos e empreitadas com
particulares; e aos Governos dos Estados e
Territórios, Prefeituras do Distrito Federal e
Municípios,
e
respectivas
organizações
administrativas, na esfera de suas atribuições
e na forma das leis que baixar e, a organização
e conservação das estradas e obras do
Plano Rodoviário Nacional; nos respectivos
territórios.
Parágrafo
único.
Na
realização
de
convênios ou contratos, que deverão ser
aprovados
pelo
Conselho
Rodoviário
Nacional, especificar-se-ão, com clareza, as
atribuições
delegadas
e
as
condições
complementares.
A
emenda
manda,
ainda,
transformar em art. o § 1º e suprimir o 2º
do art. 16.
Não vemos nos textos do projeto que a
emenda manda substituir ou suprimir os
inconvenientes,
tropeços
e
complicações
burocráticas que lhes atribui.
Somos, pois, pela rejeição da emenda e
pela manutenção do Projeto.
A Emenda nº 7 propõe a reunião dos arts.
17 e 18, com o seguinte acréscimo:
Ao seu Presidente, como gratificação
de função caberá o duplo da diária, até o
máximo de trinta mil cruzeiros (Cr$ 30.000.00)
anuais.
Ora, segundo o art. 17, os membros do
Conselho Rodoviário Nacional perceberão a
gratificação de Cr$ 200,00 por sessão os
que comparecerem, até o máximo de Cr$
15.000.00 anuais; e conforme o artigo 18, ao
Presidente do Conselho Rodoviário Nacional
poderá o Presidente da República, por proposta
do Ministro da Viação e Obras Públicas,
conceder
gratificação
de
função,
não
excedente aos vencimentos do Diretor Geral do

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
A emenda vê enorme disparidade entre a
gratificação de função dos membros do Conselho
Rodoviário Nacional e do seu Presidente.
Não se nos afigura tal, em face das múltiplas
atribuições e responsabilidades que incumbem o
Presidente do Conselho Rodoviário Nacional.
Não se limita presidir às sessões do Conselho,
desempenha função precípua relativa à articulação dos
vários Conselhos Rodoviários Estaduais com o Nacional,
bem como lhe cumpre submeter ao julgamento do
Ministro da Viação as decisões tomadas no referido
Conselho. Cabe-lhe, outrossim, a responsabilidade da
revisão das atas das sessões do Conselho, a êste tem
um
expediente,
protocolo
e
arquivo,
cuja
responsabilidade é do Presidente, bem como a
orientação que é forçado a dar aos demais órgãos
rodoviários do pais, relativa à legislação rodoviária e a
execução de seus trabalhos.
Segundo o disposto no § 1º do artigo 4º do
Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de 1945, o
Presidente do Conselho não poderá ser um funcionário
público, devendo ser escolhido entre nomes da
engenharia nacional que mais se tenham distinguido no
setor rodoviário.
Nada mais justo, pois, que atribuir a êsse titular
remuneração condigna e compensadora de suas
atribuições e, responsabilidades. Opinamos, pois, pela
rejeição da emenda.
Manda a Emenda nº 8 suprimir o art. 19, por não
se enquadrar no objeto da proposição.
Determina esse dispositivo que "aos membros da
Delegação de Contrôle do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, poderá o Ministro da Viação e
Obras Públicas conceder, sob proposta do Conselho
Rodoviário Nacional uma gratificação de função que não
exceda de Cr$ 1.500,00 mensais".
Ora, se não se enquadra no objeto da proposição
o dispositivo acima, também não caberiam nele os
dispositivos
anteriores,
cogitando
de
matéria
semelhante.
Os membros que compõem a Delegação
de
Contrôle
devem
possuir
conhecimentos
gerais
e
especializados,
capazes
de
bem
executar as funções que são atribuídas por lei à
Delegação. Conseqüentemente, ela não deve ser
formada por funcionários administrativos com
conhecimentos e capacidade de trabalho equivalentes a
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média verificada nas repartições públicas. A
experiência, entretanto, tem demonstrado que,
quando tais cargos não constituem função
gratificada, eles não são pleiteados, porque
representam um acréscimo de responsabilidade
sem vantagens correspondentes. Em vista disso,
os chefes de serviço são incumbidos de designar
dentre os funcionários aquêle que deverá
ser afastado para ir trabalhar na Delegacia
de Contrôle. É portanto perfeitamente humano
e lógico que esta designação não recaia
nas
pessoas
que
se
tenham
distinguido
nos trabalhos que lhe eram afetos. Ao contrário,
o chefe de serviço, em regra geral, aproveita
o ensejo para designar o funcionário que menos
falta lhe faz. Se, porém, a função for gratificada,
êle será solicitado e o chefe de serviço terá, então
uma oportunidade de premiar aquêle que mais se
tenha salientado. Justifica-se portanto que seja
mantido um dispositivo legal e rejeitada a emenda,
apresentada. Opinamos igualmente, contra a
emenda.
Manda a Emenda nº 9 suprimir o art. 22, por
considerá-lo supérfluo, uma vez que compete ao
Presidente da República aprovar o Plano Rodoviário
Nacional
e,
conseqüentemente,
as
suas
modificações.
O art. 22 trata de alteração especializada,
no programa de primeira urgência, estabelecido
no art. 67 do Decreto-lei nº 8.463, de 27
de
dezembro
de
1945,
e
não
vemos
inconveniênte algum na manutenção do texto do
Projeto.
Opinamos, pois, pela rejeição da emenda.
A Emenda nº 10 propõe a supressão do art.
25.
O nobre autor da emenda vê no texto
do art. 25 uma infração do art. 77 da
Constituição, que define a competência do Tribunal
de Contas.
Não nos parece, entretanto, que o
dispositivo impugnado pela, emenda reduza
a competência constitucional da alta Côrte de
Justiça Administrativa ou lhe cerceie a ação
fiscalizadora.
Opinamos contra a emenda.
Assim visto o seu aspecto constitucional e em
face da sua relevante e grandiosa finalidade, somos
pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 10 de junho
de 1948. – Attilio Vivacqua. Presidente. –
Waldemar Pedrosa, Relator. – Etelvino Lins. –
Augusto Meira. – Arthur Santos, vencido em relação

ao art. 25 do projeto. – Aloysio de Carvalho. –
Vergnaud Wanderley. – Lucio Corrêa. – Olavo
Oliveira. – Ferreira de Souza, vencido quanto aos
arts. 6º e 25. – Filinto Müller.
EMENDAS DO PLENÁRIO
Nº 1
Acrescente-se ao artigo 5º depois da palavra final
– ".Estados" os seguintes: – Territórios e Distrito Federal.
Justificação
Correlativa à outra, em que propomos a
inclusão dos Territórios no número das concorrente à
cota de 48% o proscrito emenda tem por fim adaptar
a dispositivo à nova nomenclatura, caso a primeira
venha a merecer aprovação do plenário. Uma vez
que lhes damos os mesmos direitos, claro que se
lhes impõem as obrigações decorrentes.
Incluímos também o Distrito Federal, já como
ressalva redacional para mandar suprimir o artigo 6º
– "o disposto no artigo anterior aplica-se, igualmente,
ao Distrito Federal" – o que será objeto de outra
emenda. Na técnica legislativa, preferível é sempre a
concentração dos assuntos à sua dispersão no texto
da lei, quando essa providência não seja de molde a
trazer dúvida ou a gerar ambiguidade.
Senado Federal em 24 de maio de 1948 –
Adalberto Ribeiro.
N.º 2
Suprima-se o artigo 6º:
Justificação
Na série de emendas tôdas decorrentes da
primitiva em que propuzemos a inclusão dos
Territórios no número dos concorrentes à cota de 48%
na que se relaciona com o art. 5º do Projeto, incluímos
o Distrito Federal. Daí a razão da presente emenda.
Efetivamente, se, nos têrmos do artigo a suprimir,
"o disposto no artigo anterior, aplica-se igualmente ao
Distrito Federal", nada mais lógico do que incluir naquele
o Distrito Federal ao lado dos Estados e Territórios.
Senado Federal em 24 de maio de 1948 –
Adalberto Ribeiro.
Nº 3
Substitua-se, no art. 8º, a expressão – "Poder
Executivo" – pela – "Govêrno Federal".
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Suprima-se o disposto na letra a e inclua-se o
seguinte parágrafo único:
O Govêrno Federal, nêsse Convênio, se
esforçará no sentido de conseguir que os Estados e
Municípios assumam o compromisso de incluir, em
seus orçamentos e de acôrdo com os seus meios
financeiros, dotações destinadas à construção e
conservação de estradas de rodagem.
Justificação
O Poder Executivo é, em sentido restrito o
órgão que administra a Nação. Em teoria, um tanto
em desacôrdo com a realidade dos fatos, a sua
função é exercida pelo Presidente da República
(Constituição artigo 78), auxiliado pelos Ministros de
Estado (Constituição artigo 90). Êsse conjunto,
imprescindível à marcha regular dos serviços
públicos, é que constitui, em essência o Govêrno
Federal, instituto que se torna evidente, em face da
responsabilidade conjunta de que trata o parágrafo
único do artigo 92 da Constituição da República.
Substituindo-se a expressão – "Poder
Executivo" – pela expressão – "Govêrno Federal" –
maior concisão se empresta ao dispositivo. No regime
misto adotado pela Constituição de 1946 –
presidencialista temperado por práticas parlamentares
– sómente o Presidente da República e os seus
Ministros constituem o Govêrno Federal, enquanto o
Poder Executivo abrange, não só êsses, como o
conjunto de órgãos de natureza administrativa, que
dirigem e executam os serviços públicos.
Não nos parece constitucional o disposto na
alínea A, do artigo 8º, do Projeto. A União não pode
impôr aos Estados e Municípios em uma lei
ordinária, a percentagem de determinada dotação
orçamentária fora dos casos expressamente
consignados na Constituição Federal.
Indo porém ao encontro da boa intenção
manifestada, o parágrafo único que propomos
satisfará os desígnios, estamos certos, dos autores
de tão salutar projeto.
Senado Federal, em 24 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.

"A inobservância dos dispositivos desta lei por
parte dos Estados, Territórios, Distrito Federal e
Municípios, determinará a retenção das respectivas
cotas que serão depositadas no Banco do Brasil ou
Caixas Econômicas, de preferência dos Estados a
que pertencerem e enquanto perdurar a
irregularidade".
Justificação
Os artigos 9º, 10, 11 e 12 descem a detalhes
que, esmiuçados na lei, acabam constituindo fortes
entraves e sérios embaraços à sua execução. São
pormenores de regulamento de que a lei, em seu
caráter de generalidade, não deve cogitar.
Cremos que o substitutivo de ordem geral, que
propomos, será de mais elevado alcance.
Senado Federal, em 24 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.
Nº 5
Reunam-se os artigos 2º, 3º e 4º em um único,
dando-se-lhe a seguinte redação, conservando-se
como § 2º, o parágrafo único do artigo 4º:
Art. 2º Do total do Fundo Rodoviário Nacional
quarenta por cento (40%) constituirão receita do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
quarenta e oito por cento (48%) serão entregues aos
Estados. Territórios e Distrito Federal; e os restantes
doze por cento (12%) aos Municípios, por intermédio
dos Governos dos respectivos Estados e Territórios,
e ao Distrito Federal.
§ 1º A distribuição das cotas, de 48% aos
Estados, Territórios e Distrito Federal, e de 12% dos
Municípios e Distrito Federal, far-se-á na seguinte
proporção:
I – das décimas partes – superfície:
II – duas décimas partes – população;
III– seis décimas partes – consumo de
lubrificantes e combustíveis líquidos.
Justificação

1. A emenda não é simplesmente de redação,
como parece à primeira vista.
2. Na cota de 48%, não foi contemplado
Substituam-se os artigos 9º, 10, 11 e 12, pelo o Território, organismo de Direito Público que,
seguinte, que terá o número de ordem e a colocação como o Distrito Federal, tem na esfera
que a Comissão de Redação de Leis julgar mais tributária os mesmos direitos que competem
conveniente:
aos
Estados
(Const.,
artigo
16).
ProN. º 4
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curamos corrigir o lapso ou esquecimento.
3. Aproveito o ensejo, para melhor técnica
legislativa, reunirmos em um artigo único os elementos
dispersos que se relerem ao mesmo assunto.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.
Nº 6
Reunam-se os artigos 15 e 16, dando-se ao
novo artigo a seguinte redação:
Compete ao Presidente da República a
aprovação do Plano Rodoviário Nacional e suas
modificações; ao Ministro da Viação e Obras
Públicas a aprovação dos projetos e orçamentos de
construção de estradas e obras, incluídas no referido
plano; ao Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem a organização do plano Rodoviário
Nacional e suas modificações a construção das
estradas e obras, no mesmo projetadas, quer
diretamente, quer em colaboração, mediante
convênios ou contratos, com a Diretoria de Obras e
Fortificações do Exército, Departamento Nacional
das Obras contra as Sêcas e outras entidades de
direito público ou privado existentes ou que, para êsse
fim, se venham a fundar, quer por meio de contratos e
empreitadas com particulares; e aos Governos dos
Estados e Territórios, Prefeituras do Distrito Federal e
Municípios e respectivas organizações administrativas
na esfera de suas atribuições e na forma das leis que
baixarem, a organização de planos rodoviários
estaduais e municipais, a construção e conservação
das estradas e obras projetadas e mediante convênio
ou contrato com o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, a conservação das estradas e obras do
Plano Rodoviário Nacional, nos respectivos territórios.
Parágrafo único. Na realização de convênios ou
contratos, que deverão ser aprovados pelo Conselho
Rodoviário Nacional, especificar-se-ão, com clareza, as
atribuições delegadas e as condições complementares,
transformando em artigo o parágrafo primeiro, e
suprimindo-se o parágrafo segundo do art. 16.
Justificação
num

1.

Visa
a
emenda:
único
artigo,
dando

a)
condensar
melhor
téc-

nica legislativa, as matérias dispersas nos artigos 15
e 16; b) incluir o Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, já construtor de milhares
de quilômetros de estradas Sêcas, com material
e pessoal espéde rodagem e obras, no Polígono
das cializados em trabalho dessa natureza,
no número de colaboradores do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem; c) estender
essa possibilidade às entidades de direito público
ou privado, por ventura existentes ou que se venham
a formar, para êsse fim; d) finalmente, determinar
em linhas gerais, a competência constitucional
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
no que concerne aos planos, projetos, orçamentos
e construção das estradas de rodagem, caminhos
carroçáveis e obras, de seu particular interêsse.
Teve-se em vista, também, não restringir, ou melhor,
conferir maior liberdade de ação ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem deixando ao
seu critério, em cada caso, as atribuições que
devam
ser
delegadas
e
as
condições
complementares.
2. Propomos a supressão do parágrafo
segundo do artigo 16, conservando o parágrafo
primeiro como artigo, porque, referindo-se êste
à faculdade de poder, o Ministro da Viação e
Obras Públicas, delegar, "quando julgar conveniente,
ao Conselho Rodoviário Nacional competência
para aprovar projetos de estradas e obras e
respectivos orçamentos", não lobrigamos a razão
de ordem pública ou administrativa que deva
permitir, por sua vez a delegação dessa competência
recebida a outra entidade – o Conselho Executivo
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
– e ao seu Diretor Geral. Essa delegação, com
a circunstância de caber, ainda, "ao Diretor Geral,
dar de tais aprovações imediato conhecimento
ao Conselho Rodoviário Nacional, que, se julgar
conveniente, pode avocar o exame do projeto,
para confirmar ou não, a aprovação" constituiria,
na prática, uma mixórdia tal, de competência,
que
resultaria
numa
dessas
complicações
burocráticas que só servem para embaraçar, às
vêzes, por meses e anos, a boa marcha do serviço
público.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.
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Nº 6-A
Reunam-se os artigos 17 e 18, conservandose a redação cio artigo 17, com o seguinte
acréscimo:
–
Ao
seu
presidente,
como
gratificação de função, caberá o duplo da diária, até
o máximo de trinta mil cruzeiros. (Cr$ 30.000,00)
anuais.
Justificação
1. Pelo projeto, "os membros do Conselho
Rodoviário Nacional perceberão a gratificação de
duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) por sessão a que
comparecerem, até o máximo de quinze mil cruzeiros
(Cr$ 15.000,00) anuais" e "ao Presidente do
Conselho Rodoviário Nacional, poderá o Presidente
da República, por proposta do Ministro da Viação e
Obras Públicas, conceder gratificação de função, não
excedente aos vencimentos do Diretor Geral do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem". A
disparidade é tão marcante que dispensa
comentários. 2. Dê-se ao Presidente, pelo trabalho
de dirigir o Conselho, uma gratificação dupla.
Cremos suficiente, salvo melhor juizo.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.
Nº 6-B
Suprima-se o artigo 19.
Justificação
Numa lei que "estabelece normas para
execução do § 2º do Artigo 15 da Constituição
Federal, na parte referente à tributação de
lubrificantes e combustíveis líquidos" o disposto no
artigo 19, segundo o qual "aos membros da
Delegação de contrôle do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem poderá o Ministro da Viação e
Obras Públicas conceder, sob proposta do
Conselho Rodoviário Nacional, uma gratificação de
função que não exceda de mil e quinhentos cruzeiros
(Cr$ 1.500,00) mensais", pode ser justo e até
necessário, mas não se enquadra no objeto da
proposição.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1848. –
Adalberto Ribeiro.
Nº 7

grafo 2º o parágrafo único do artigo 4º:
Art. 2º Do total do Fundo Rodoviário Nacional,
quarenta por cento (40%) constituirão receita do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
quarenta e oito por cento (48%) serão entregues aos
Estados, Territórios e Distrito Federal; e os restantes
doze por cento (12%) aos Municípios, por intermédio
dos Governos dos respectivos Estados e Territórios
e ao Distrito Federal.
§ 1º A distribuição das cotas, de 48% aos
Estados, Territórios e Distrito Federal, e de 12% aos
Municípios e Distrito Federal, far-se-á na seguinte
proporção:
I – duas décimas partes – superfície;
II – duas décimas partes – população;
III – seis décimas partes – consumo de
lubrificantes e combustíveis líquidos.
Justificação
1. A emenda não é simplesmente, de redação,
como parece à primeira vista.
2. Na cota de 48%, não foi contemplado o
Território, organismo de Direito Público que, como o
Distrito Federal, tem na esfera tributária os mesmos
direitos que competem aos Estados (Const. art. 16).
Procuramos corrigir o lapso ou esquecimento.
3. Aproveitando o ensejo para melhor técnica
legislativa, reunimos em um artigo único os
elementos dispersos que se referem ao mesmo
assunto.
Senado Federal, em 24 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.
Nº 8
Suprima-se o art. 22.
Justificação
Pelo projeto, compete ao Presidente da
República aprovar o Plano Rodoviário Nacional e,
conseqüentemente, as suas modificações. O artigo é
supérfluo.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.
Nº 9
Suprima-se o art. 25.

Justificação
Reunam-se os arts. 2º, 3º e 4º em
um
único,
dando-se-lhe
a
seguinte
Não julgamos de boa ética jurídica
redação,
conservando-se
como
pará- determinar-se
que
o
Tribunal
de
Con-
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tas se atenha, ao julgar as contas do Diretor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
aos mandamentos do Projeto (aliás, não
conseguimos descobrir a que mandamentos se
refere o artigo) e aos preceitos por êle não
revogados elo Decreto-lei número 8.463, de 27 de
dezembro de 1945. Aquela alta côrte de Justiça
Administrativa tem a sua competência regulada pela
Constituição Federal (art. 77). Não pode, assim, aterse, e nem ater-se-ia, a mandamentos e preceitos que
não estejam de acôrdo com a sua ação fiscalizadora.
O artigo é inócuo, numa classificação amável.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1948. –
Adalberto Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Está linda a leitura do
expediente.
Devo comunicar aos Srs. Senadores que já
foram distribuídos os avulsos do Projeto de Lei que
tomou o nº 23, de 1948, oriundo da Comissão Mista
de Leis Complementares, definindo os crimes de
responsabilidade e regulando os respectivos
processo e julgamento. Assim, de acôrdo com a
deliberação da Casa, essa Proposição ficará sôbre a
mesa nas duas próximas sessões, a fim de receber
emendas.
Tem a palavra o Sr. Senador Ivo d'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente, a
propósito de uma questão de ordem aqui discutida
sexta-feira, o "Correio da Manhã" publicou um tópico
que desejo lêr ao Senado, para ao mesmo tempo,
fazer a competente retificação.
Vou lêr apenas a parte que interessa à rápida
exposição que vou fazer.
"O Senado aprovou ontem as alterações de
seu Regimento, para o fim de disciplinar ali a marcha
dos projetos da Comissão Mista de Leis
Complementares. A êsse propósito veio à baila a
questão da origem dêsse órgão que o Senhor Olavo
Oliveira teimava em atribuir ao desejo de
prorrogação dos trabalhos legislativos o ano
passado, com objetivos evidentemente depreciativos.
O caso é que a criação da Comissão nada teve com
a prorrogação feita, muito embora figurasse como
um dos motivos da medida a necessidade da
elaboração das aludidas leis previstas pela
Constiutição.
Os
fatos
são
de
ontem
e
deviam estar na memória dos que se be-

neficiam com a providência do Congresso.
A verdade verdadeira é que só houve um
desiderato naquela Prorrogação: cassar os
mandatos dos eleitos do Partido Comunista.
É curioso, portanto, que se queira desvirtuar a
história parlamentar no Brasil a respeito de um caso
de conhecimento notório".
Sr. Presidente, devo dizer ao Senado que o
jornalista responsável pela nota, longe de expressar
a verdade, dela se afastou inteiramente. Por duas
vêzes foi feita a convocação extraordinária do
Congresso; a primeira, em 1946, e a segunda, em
1947.
Quando
da
primeira
convocação
extraordinária, tive a oportunidade de discursar nesta
Casa, sustentando que essa convocação nada
mais era que uma prorrogação disfarçada, que,
assim se pretendia burlar o intuito da Constituição no
suprimir as prorrogações constantes das Cartas
anteriores.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo o prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nessa
ocasião achando-se ausente o nosso nobre colega e
Senador Ferreira de Souza, e, estando eu na
liderança da bancada, apoiei a V. Ex.ª como deve
estar lembrado.
O SR. IVO D' AQUINO: – Exatamente como
V. Ex.ª diz. Recordo-me perfeitamente do fato.
Em 1947, novamente um grupo de Deputados,
que representavam um têrço da Câmara,
apresentou projeto de resolução, para uma
convocação extraordinária do Congresso até 16 de
fevereiro.
O movimento para a convocação foi, como
todos sabem, encabeçado pelo nobre Deputado Sr.
Lino Machado, e ao lado de S. Ex.ª estiveram
Deputados de todos os Partidos.
Afirma o "Correio da Manhã" que esta última
prorrogação, ou convocação extraordinária, foi feita
com evidente intuito de se conseguir a votação do
projeto relativo à cassação dos mandatos.
Ora, Sr. Presidente, basta ler os nomes dos
Deputados
que
assinaram
a
convocação
para se chegar imediatamente à conclusão
de que não havia absolutamente o intuito
especial de se votar o referido projeto.
Dos 165 Deputados que subscrevem a resolu-
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ção, 33 votaram contra o projeto de cassação de
mandatos, entre os quais, principalmente, o primeiro
signatário, – o Deputado a quem me referi, Sr. Lino
Machado.
Tive hoje o cuidado de confrontar nome por
nome dos signatários da resolução da convocação
extraordinária com os daquêles que votaram
nominalmente o projeto de cassação de mandatos
na Câmara dos Deputados, em janeiro dêste ano.
Pude somar assim, 33 nomes de Deputados que,
tendo assinado a resolução de convocação
extraordinária, votaram, depois, contra aquêle
projeto.
Por isso, se o nobre órgão de imprensa que é
o Correio da Manhã pretende registrar fielmente a
historia parlamentar, o que deve dizer não é o que
afirmou; porque ressalva perfeitamente do que acabo
de demonstrar que, se intuitos houve naquela
convocação, evidentemente nêles não está contido o
da votação daquele projeto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não estou longe
de concordar com o nobre orador; mas parece-me
que o argumento não aproveita às considerações
que vem fazendo. Quer dizer que a grande maioria
dos
que
convocaram
o
Congresso
extraordinariamente votaram pela cassação dos
mandatos?
O SR. IVO D'AQUINO: – Não. Quero
demonstrar o seguinte: não se pode acreditar que 33
signatários da resolução concordassem com a
prorrogação dos trabalhos legislativos, desde que
nela se visasse a votação de projeto contra o qual
estavam.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Perfeitamente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Acho que esta é a
iniludível conclusão. Se Vossa Excelência quiser,
lerei, até, os nomes de todos que assinaram a
resolução.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Longe de mim
contestar a veracidade do que V. Ex.ª afirma.
Apenas me pareceu que o argumento não procede.
Se a grande maioria dos que convocaram o
Congresso votaram pelo projeto de cassação de
mandatos.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está
invertendo a questão. Afirmo...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Apenas estou
tecendo considerações em tôrno da afirmativa de V.
Ex.ª.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...simplesmente
que
a
convocação
extraordi-

nária não teve essa finalidade; e penso que o
provei.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Houve
algum Senador que assinasse a prorrogação?
O SR. IVO D'AQUINO: – Nenhum.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então,
quanto ao Senado, a questão está morta.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não estou
falando quanto ao Senado, porém, quanto à
Câmara.
Quando o Sr. Presidente do Senado aqui
anunciou que estava sendo feita a convocação, teve
ocasião de declarar que ela o fôra à revelia do
Senado.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E'
por isso que acho, que a questão do Senado está
morta.
O SR. IVO D'AQUINO: – Mas, não estou
retificando quanto ao Senado, e sim quanto à história
parlamentar.
Porque o jornal disse: "a verdade verdadeira",
que deve constar dos Anais da história parlamentar,
é que essa convocação foi feita para o fim exclusivo
de votar a cassação dos mandatos".
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os que
iniciaram a convocação votaram todos contra a
cassação dos mandatos?
O SR. IVO D'AQUINO: – Nem todos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas, alguns
votaram.
O SR. IVO D'AQUINO: – Trinta e três, como
acabei de ler.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Foi o que
resultou principalmente da convocação, embora ela
não tivesse êsse fim.
O SR. IVO D'AQUINO: – A resolução diz o
seguinte...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Foi o Deputado
Lino Machado, quem requereu a prorrogação; foi êle
quem liderou êsse movimento e, para o ano
vai fazer a mesma coisa. O que êles querem é o
Congresso funcionando de 1 de janeiro a 31 de
dezembro.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas a
verdade é que o Sr. Lino Mahado não levaria a
efeito a prorrogação se não achasse quem o
ajudasse.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas
não encontrou apôio em meu partido, posso
declarar a V. Ex.ª. E aposto como êste
ano êle vai requerer novamente. (Risos)
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O SR. ANDRADE RAMOS: – O nobre
Senador Ivo d'Aquino me permite um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com grande prazer.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Parece-me que
o "Correio da Manhã" quis apenas salientar que
durante essa prorrogação o assunto principal foi a
cassação dos mandatos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não quis salientar,
absolutamente. Disse-o clara e positivamente.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Excelência
interpretou assim mas...
O SR. IVO D'AQUINO: – Não interpretei; é o
que está escrito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Permita-me,
porém, V. Ex.ª que eu interprete o que aquêle jornal
quis salientar: é que durante essa prorrogação o
único projeto importante que se votou foi
precisamente o da cassação de mandatos...
O SR. IVO D'AQUINO: – Mas não é isso o
que o "Correio da Manhã", afirmou.
Não posso, pois concordar, com a
interpretação do meu ilustre colega, Senador
Andrade Ramos. O "Correio da Manhã" disse sem
rodeios que o motivo da prorrogação foi o projeto da
cassação de mandatos, e eu estou demonstrando
que realmente não o foi
O SR. ANDRADE RAMOS: – Entretanto
permita V. Ex.ª que mantenha a interpretação, que
dei, a forma porque compreendi o suelto; porque os
demais projetos foram créditos e projetos pessoais e
parece-me nem uma lei complementar foi votada.
O SR. IVO D'AQUINO: – É possivel que
aquêle jornal quizesse dizer isso, mas não é o que
está escrito.
Vou
ler
agora,
Sr.
Presidente,
os
"consideranda" do requerimento a que me referi:
"Considerando a situação de intranqüilidade
que atravessa o País, sob o ponto de vista políticoadministrativo;
Considerando a agitação reinante em vários
Estados da Federação, onde ainda não se ultimaram
os processos de retôrno à democracia;
Considerando a grave situação econômicofinanceira do momento;
Considerando
a
necessidade
da
colaboração
do
Poder
Legislativo,

para a consolidação perfeita do regime previsto na
Carta de 18 de setembro;
Considerando, ainda, que o Poder Legislativo
é peça precípua dos regimes democráticos;
Considerando, por fim, a urgência de leis
complementares à Constituição, ora em estudos por
uma Comissão especial de Senadores e Deputados;
Nós, de acôrdo com o parágrafo único, do art.
39,
da
Constituição,
convocamos
extraordinàriamente o Poder Legislativo para
funcionar de 16 de dezembro de 1947 a 16 de
fevereiro de 1948".
Êsses são os "consideranda" da prorrogação.
Por êles se verifica que o intuito da convocação não
era um só. Por diversos motivos os signatários da
resolução a apoiaram, e, assim, surgiu a convocação
extraordinária, que, a meu ver, e como sempre disse,
nada mais é do que uma prorrogação disfarçada.
(Muito bem.).
Meu intuito, portanto, Sr. Presidente, é que
fique constando dos anais desta Casa a verdade real
para que amanhã não haja dúvida na interpretação
dessa matéria.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa
Ex.ª dá licença para um aparte? (Assentimento do
orador) – Agora, o que V. Ex.ª não deveria era
abster-se de investigar a importância parlamentar
dessa dúvida entre o motivo inicial e o motivo
decisivo da prorrogação.
O SR. IVO D'AQUINO: – Bem, nêsse caso V.
Ex.ª terá de entender-se com os 33 signatários da
resolução que depois votaram contra a cassação de
mandatos. Mas essa matéria ficará com V. Ex.ª
porque, pessoalmente, não me interessa a
investigação.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aí nós
estamos em face de um motivo inicial; mas, o motivo
decisivo não estará com os que assinaram.
O SR. IVO D'AQUINO: – Como já disse, V.
Ex.ª, terá que se dirigir àquêles deputados, porque
os líderes do Partido Social Democrático e da União
Democrática Nacional não assinaram a resolução.
Foi iniciativa individual de deputados de todos os
partidos, mas sem responsabilidades dêstes.
Era
o
que
tinha
a
dizer.
(Muito
bem;
muito
bem).
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente,
desejo, em poucas palavras, expressar o sentimento
de pesar que me causou, como certamente aos
nobres colegas, o desaparecimento do ilustre
jornalista que militava na imprensa carioca há muitos
anos – Hugo Barreto.
Iniciando sua carreira no Rio Grande do Sul,
onde nasceu, exercendo sempre sua atividade na
imprensa defendeu as causas da liberdade e se opôs
tenazmente a tôda prepotência.
Jornalista de nascimento, o meu conterrâneo
caracterizava-se
pela
inteligência,
cultura,
intransigência de caráter e finura no trato.
Profundamente educado, era um prazer privar
de suas relações.
Envolvido numa causa libertadora, durante
certa revolução do Rio Grande do Sul, vencida esta,
transferiu a residência para o Rio de Janeiro, onde
prosseguiu no jornalismo.
Desde o início do "O Globo" – que êle viu
nascer – ali trabalhou com a ombridade e
independência de caráter que todos lhe reconhecia e
se refletiam nas homenagens que lhe rendiam.
Foi, mais tarde, funcionário público por mero
acidente. Tive então oportunidade de escolhê-lo para
meu gabinete, quando Ministro do Trabalho, onde,
na feitura das leis, e na organização do Ministério,
prestou relevantes serviços.
Todos que labutam na Imprensa reconhecem
o valor intelectual do ilustre extinto, do homem de
sociedade e do jornalista emérito que êle foi.
Embora modesta, sem preocupação de
aparecer, pela inteireza de caráter a que já referi,
atingiu a gerência do "O Globo", jornal carioca que
ambos vimos nascer.
Sr. Presidente, desejo, ao manifestar minha
saudade ao amigo desaparecido e ao jornalista
ilustre, prestar também homenagem à imprensa,
merecedora do nosso respeito, pela dignidade com
que orienta a opinião pública do nosso País.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): –
Sr.
Presidente,
quando
pedi
a
palavra – e o meu pedido se fez ao

mesmo tempo em que o eminente Senador Salgado
Filho também a solicitava – longe estava de imaginar
fôsse idêntico o assunto a tratar.
Já agora, não há mister de extensão. S. Ex.ª
disse do seu sentimento e do pesar que a todos nós
acarreta o pasasmento do ilustre jornalista Hugo
Barreto, do "O Globo".
Resta-me, pois, em nome da bancada da
União Democrática Nacional – já que me não foi
dada a honra da iniciativa – aderir às palavras
proferidas, apoiando-as em tôda a sua extensão.
Para nós, como para todos os políticos e, em
geral, para todos os homens de pensamento, a
imprensa desempenha papel de incontestável relevo.
As sociedades mantenedoras dos jornais, embora
não sejam órgãos do Poder Público, devem ser
classificadas – segundo opinam alguns autores –
como emprêsas semipúblicas. Assim seus
serventuários são, de qualquer sorte, serventuários
da coletividade como nós outros.
O passamento de um dêles, a queda de um
dêsses combatentes, é, pois, motivo de tristeza e
saudade para todos nós.
Com estas palavras, Sr. Presidente, a
bancada da União Democrática Nacional empresta
sua integral solidariedade às expressões de pezar
manifestadas pelo nobre Senador Salgado Filho,
lamentando, outrossim, o desaparecimento de Hugo
Barreto, jornalista que dava brilho e valor ao próprio
jornalismo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente,
em nome do Partido Social Democrático, desejo,
igualmente, associar-me às palavras proferidas pelo
nobre Senador Salgado Filho a propósito da morte
do jornalista Hugo Barreto; lutuoso acontecimento,
que a todos entristece.
As expressões do ilustre colega, bem como as
do digno lidar da União Democrática Nacional, são
merecedoras de todo o apoio do Partido Social
Democrático.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): –
Sr.
Presidente,
o
Partido
Social
Trabalhista
solidariza-se
com
as
ho-

__________________

__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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menagens à memória do eminente jornalista Hugo
Barreto, falecido ante-ontem nesta Capital.
O SR. PRESIDENTE: – Às dezesseis horas, o
Senado receberá a visita de S. Ex.ª o Visconde
Alexander de Tunis. Fazendo-se mister a designação
de uma Comissão que o introduza no recinto, vou
permitir-me sua nomeação: designo para a
integrarem os Srs. Senadores Salgado Filho, Álvaro
Adolpho e Ferreira de Souza. (Pausa).
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Joaquim Pires.
Filinto Müller.
Alfredo Nasser
Apolonio Sales.
Walter Franco.
Clodomir Cardoso (7).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
José Neiva.
Fernandes Távora.
Ismar de Góes.
Levindo Coelho.
Roberto Glasser.
Francisco Gallotti.
Olavo Oliveira (3).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
passa-se à

Nº 75, de 1948
Requeiro a inversão da Ordem do Dia para
discussão e votação, em primeiro lugar, o Projeto nº
6, de 1947.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 1948. –
Ferreira de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor
Senador Ferreira de Souza, para o bom
andamento dos trabalhos, sugere a inversão
da Ordem do Dia: em primeiro lugar, a
continuação da primeira discussão do Projeto de nº
6.
O requerimento nêste sentido, que acaba
de ser lido, independente de apoiamento e
discussão.
Os
Senhores
Senadores
que
o
aprovam
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Continuação da 1ª discussão do Projeto nº 6,
de 1947, que autoriza o Poder Executivo a
realizar a dragagem das barras de rios nos
Estados de Sergipe, Alagoas, Santa Catarina e
Bahia,
e
dá
outras
providências.
(Com
Pareceres ns. 333, 334 e 335, das Comissões de
Viação e Obras Públicas, de Constituição e
Justiça e de Finanças, os dois últimos com
substitutivo).
O SR. AUGUSTO MEIRA (*): – Sr.
Presidente, quando o nobre Senador Maynard
Gomes ofereceu ao estudo do Senado o
projeto em discussão, tive ocasião de oferecer
emenda em que extendia os serviços de dragagem
aos postos de Macáu, Areia Branca e Santarém, no
Pará.
Não desejando tomar o tempo do
Senado, restringirei meu pensamento o quanto
possível.
Não se compreende que, em país como o
Brasil, pôrtos dessa importância permaneçam
sem o menor aparelhamento. Daí a emenda que
ofereci.
O nobre relator, entretanto, ofereceu
parecer contrário à minha emenda. Surgiu,
porém
o
substitutivo
em
discussão,
que
manda
extender
os
serviços
de
dragagem de pôrtos a outros Estados, inclusive do
Pará.
Até certo ponto foi atingido o meu
desejo. Permita-me, porém, alguns esclarecimentos.
Atribuída a importância ao meu Estado,
naturalmente, será aplicada ao Pôrto de Belém, já
regularmente aparelhado. No entanto, o de Santarém
– é do conhecimento geral – sobrepuja, em
importância, o da própria capital do Estado. Co-

__________________

__________________

ORDEM DO DIA
O SR. FERREIRA DE SOUZA (Pela ordem):
– Sr. Presidente, da Ordem do Dia constam dois
projetos: o primeiro, evidentemente, tomará tempo. O
assunto, já por si, de certa forma, é complicado,
recebe diversas emendas.
O segundo, porém, possivelmente, não
despertará grande discussão.
Assim, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa
sôbre se consente na inversão das matérias
constantes da Ordem do Dia.
Vem à Mesa e é lido o seguinte:
REQUERIMENTO

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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locado, a cem léguas de Belém, em ponto
intermediário entre a capital do Estado e Manáus,
servirá de futura comunicação com a capital de
Mato-Grosso, aspiração antiga do nosso povo, por
ser precisamente, o caminho mais curto, mais
próprio e mais prático.
Sr. Presidente, para evitar como afirmei, que o
pôrto de Belém absorva a quantia total atribuída ao
Estado, vou enviar à Mesa uma emenda.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Permita-me
o nobre colega dizer que não vejo grande razão na
exposição que acaba de fazer. O projeto não fixa
importância para êste ou aquêle pôrto, do Estado do
Pará. O numerário é global, para que se faça a
drenagem de todos os portos dos dezesseis Estados
constantes do plano do Departamento de Portos e
Canais O Pôrto de Santarém está previsto. Não há
mistér de emenda especial. Nêste caso, cada um de
nós teria também que oferecer emendas.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Discordo de V.
Ex.ª. Sabemos como essas coisas se fazem
administrativamente no Brasil. Há certos portos
privilegiados e logo quem os defenda; os não
privilegiados ficam prejudicados.
O Pôrto de Santarém devia estar preparado
desde a Guerra do Paraguai, desde a miséria da
Retirada da Laguna, quando ficou demonstrado que
era o ponto mais próprio para a penetração do País,
aquêle que, realmente, se oferece mais acessível ao
hinterland brasileiro.
O SR. SALGADO FILHO: – Corroborando as
palavras de V. Ex.ª e para mostrar a importância de
Santarém, deve dizer que iniciamos lá a construção
de aeropôrto magnífico e o deixamos bastante
adiantado, precisamente pela necessidade absoluta
de meios de comunicação, tendo por base êsse
local.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Perfeitamente.
Foi um grande serviço prestado ao tempo da
administração do Dr. Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, insiste em afirmar, de
maneira
peremptória,
que
a
importância
destinada
ao
Pará
deve
ser

aplicada, antes de tudo, ao Pôrto de Santarém. O de
Belém já possui cais e armazéns, estando mais ou
menos bem servido, embora não o conteste,
necessitando de melhoramentos.
Mas o Pôrto de Santarém precisa mais. Ali, o
vapor poderá acostar; o solo onde o rio desagua é
sólido e fácil será o serviço. O pôrto serve de base à
estrada de ferro que estabelece comunicação com
Belterra – onde o Governo brasileiro tem hoje
interêsses formidáveis – e com a Fordlândia;
conseqüentemente, para penetrar em Mato
Grosso.
O SR. DURVAL CRUZ: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Pois não.
O SR. DURVAL CRUZ: – Sou relator do
Projeto nº 6 na Comissão de Finanças desta Casa. O
substitutivo que a Comissão aprovou teve
exatamente a preocupação de uniformizar as
vantagens e os favores, distribuindo-os igualmente
por todos os Estados do Brasil. Parece-se haver um
equivoco de V. Ex.ª quando fala em portos. O que se
discute, no projeto, não é pròpriamente portos, mas
dragagem de barras e portos. As obras dos portos,
de modo geral, constituem problema a subordinado a
outra legislação, abundante e especializada. Se V.
Ex.ª adota a orientação de estabelecer, dentro do
crédito de três milhões de cruzeiros, uma
aplicação obrigatória e preferencial para êste ou
aquêle pôrto, para esta ou aquela construção,
voltaremos, evidentemente, ao ponto de partida, em
que os representantes dos Estados pedem
preferência para os portos das Unidades a que
pertencem. Assim, há um só meio adotar o critério
que Estabelecemos. Trata-se de 300 milhões de
cruzeiros que serão aplicados em 16 Estados
atlânticos do Brasil. Dêste modo, atendemos ao
Estado de Vossa Excelência, da mesma
forma que atendemos ao meu, o de Sergipe,
justamente o que deu início à agitação do assunto
nesta Casa.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Senhor
Presidente insisto no meu ponto de vista. Qualquer
que seja o serviço a fazer-se, é necessário colocar,
em primeiro plano, o Pôrto de Santarém. Nestas
condições, envio à Mesa a emenda a que me refiro.
(Muito bem).
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O SR. ARTHUR SANTOS (*): – Sr.
Presidente, estou inteiramente de acôrdo com
as considerações expendidas pelo nobre Senador
Augusto Meira e sustento o mesmo ponto de vista,
em relação ao Pôrto de Paranaguá. A Comissão de
Viação e Obras Públicas havia dado parecer
constante de substitutivo, onde abrangia a situação
dos canais de acesso e dragagem de vários
portos atlânticos do Brasil. Isto porque o projeto
originário, de autoria do Senador Maynard Gomes,
mandava, apenas atender à situação dos Portos de
Aracajú, Ilhéus na Bahia e Florianópolis, em Santa
Catarina. Ofereci emenda estendendo iguais
favores à dragagem do Pôrto de Paranaguá e
justifiquei, amplamente, que se trata de um pôrto,
hoje, com o maior volume de exportação do Estado
do Paraná e a grande parte da do Estado de Santa
Catarina.
O art. 1º do substitutivo da Comissão de
Finanças teria tôda procedência porque se refere aos
Portos, fluviais dos Estados do Pará, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito
Santo, Estado do Rio de Janeiro, Distrito Federal,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, ficando a verba global entregue à repartição
competente, do Ministério da Viação.
No entanto, o § 1º, do art. 2º, dizia:
"Dessa importância destacar-se-á a quantia de
100 milhões de cruzeiros para os Portos salineiros
de Areia Branca e Macau, no Rio Grande do Norte".
É nêste particular que estou inteiramente de
acôrdo com o Senador Augusto Meira. Não se
justifica êste destaque. Por que só para êsses dois
portos? Assim, vou insistir na minha emenda.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador).
Vou explicar a V. Ex.ª, com tôda a lealdade, o que
se passou. O Departamento de Portos e Navegação,
teve ensejo de informar o Senador Durval Cruz,
da
Comissão
de
Finanças,
ao
Senador
Francisco Gallotti, da Comissão de Viação e
Obras Públicas, e a mim que, para atender a
todos os portos do Brasil, segundo o plano elaborado
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

por aquêle Departamento, bastava a verba de 200
milhões de cruzeiros.
Como se lhe mostrasse, de acôrdo com
diversas opiniões, a necessidade de se cuidar dos
portos salineiros, – diante da situação especial que
se criou pelo fato de terem de abastecer de sal o
Brasil – especialmente, dos Portos de Macau e Areia
Branca, no Rio Grande do Norte, o Departamento
pediu mais 100 milhões de cruzeiros para êles.
Todos os outros portos, porém, estão atendidos na
verba de 200 milhões de cruzeiros.
Dou esta informação porque partiu de mim a
iniciativa, a fim de que o Departamento distraisse
para êsses portos parcela alguma da importância
destinada aos demais. O Departamento pedia 200
milhões de cruzeiros, alegando que, com essa
quantia, faria todo o serviço de dragagem dos portos.
O SR. DURVAL CRUZ: – Foi justamente o
que se passou. A emenda apresentada pelo Senador
Ferreira de Souza, na Comissão de Finanças
cogitava da dragagem dos Portos salineiros de Areia
Branca e Macau, a fim de atender às dificuldades de
transporte do sal que, de modo geral, vem do Estado
que V. Ex.ª representa.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Aceito e
agradeço os apartes dos nobres colegas mas
confesso que não me convenceram.
Se o projeto diz para que fazer face às
despesas o Poder Executivo fica autorizado a
dispender até 300 milhões de cruzeiros, em cotas
anuais iguais, não é possível que se destaquem dois
portos. Não contesto que esses portos careçam de
auxílio, mas o que quero afirmar e demonstrar ao
Senado, sem ser contraditório é que a situação do
Pôrto de Paranaguá não pode continuar como está.
Meu Estado vive estrangulado com a falta de vias de
comunicação. Ou a verba é global e atende
igualmente a todos os portos atlânticos, ou, então.
vamos extender os destaques.
Estou cansado, Sr. Presidente, de defender
nesta Casa a situação do meu Estado
e de ouvir sempre os argumentos de que o
Paraná é rico e não se acha na mesma situação
de outros Estados. A verdade é que as
verbas destinadas ao Estado continuam a
ser cada vez mais exíguas. Ainda no orçamento
deste ano, verifiquei que foi reduzida a verba para o
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meu Estado ao passo que se mantinha a de Santa
Catarina que tem "facies" geográfico e econômico
semelhante ao do meu Estado.
Estou portanto, de acôrdo com o Senador
Augusto
Meira
na
impugnação;
é
justo
que haja destaque para o Pôrto de Santarém,
no Pará. Mais razão tem ainda o Senador
Maynard Gomes em pedir destaque para o
Pôrto de Sergipe, pois o projeto originário foi nêsse
sentido. E insisto na minha emenda, pedindo
destaque especial para o Pôrto de Paranaguá (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. DURVAL CRUZ (*): – Sr. Presidente,
relator do projeto na Comissão de Finanças, tive
oportunidade de oferecer substitutivo para o qual
pretendo pedir preferência na votação.
O Senador Augusto Meira apresentou emenda
propondo que se estabelecesse prioridade para o
Pôrto de Santarém, na verba que imagina se destine
ao Estado do Pará.
O SR. PRESIDENTE: – Permita-me o
nobre
Senador
interrompê-lo,
mas
desejo
esclarecer que foram enviadas à Mesa outras
emendas além da de autoria do Senador Augusto
Meira.
O SR. DURVAL CRUZ: – Agradeço a
informação de V. Ex.ª. Sinto-me, porém, obrigado a
esclarecer a minha orientação na Comissão de
Finanças.
Há pouco o Senador Arthur Santos referiu-se
à preferência que deveria caber ao Senador Maynard
Gomes em relação ao caso especial do meu
nobre companheiro de representação, conhecendo
as dificuldades de sua terra, inspirando-se nos
sofrimentos por que passa Sergipe, asfixiado pelas
deficiências da Barra de Aracajú...
O SR. ARTHUR SANTOS: – O mesmo
acontece com o Pôrto de Paranaguá.
O SR. DURVAL CRUZ: – ... deu oportunidade
a que se apresentasse uma emenda atendendo a
dezesseis Estado do Brasil.
Fui relator do projeto de S. Ex.ª Tive
a preocupação de não especificar verba para
atendê-lo e o intuito de encontrar solução
rigorosamente nacional.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

O substitutivo da Comissão de Finanças
naturalmente não é perfeito. Terá, talvez que sofrer
modificações no sentido de aproveitamento melhor
da verba. No entanto, amplia medidas que, de início,
contemplavam apenas dois, três ou quatro Estados,
ou seja um têrço dos que se pretende beneficiar.
O substitutivo da Comissão de Viação e Obras
Públicas, mais amplo que o projeto original do
Senador sergipano, ainda assim é insuficiente.
Tive a preocupação, com apôio da Comissão
de Finanças, de elaborar um substitutivo que
interessasse a maior número de Estados, que
atendesse como atende, pelo menos a dezesseis
unidades da Federação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não ataquei o
substitutivo da Comissão que atende, perfeitamente,
à situação dos portos atlânticos do Brasil. Rebelo-me
contra o parágrafo 1º do art. 2º, que destaca
determinados portos. O que o substitutivo pretendeu
foi atender à situação de todos os portos atlânticos.
Insurjo-me contra o destaque.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O projeto era
de duzentos milhões de cruzeiros, para todos os
portos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
Por que não beneficia todos os portos?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Por uma
razão muito simples. O Departamento de Portos
declarou...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perdão, não me
consta que tenha declarado nada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se V. Ex.ª
diz que não declarou, nada mais tenho a
acrescentar.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não contesto a
declaração de V. Ex.ª, mas devo assinalar que o
projeto não se originou de Mensagem do Govêrno.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O
Departamento fêz a declaração a mim.
O SR. DURVAL CRUZ: – O projeto foi de
iniciativa do Senador Maynard Gomes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Declaro que
entrei
em
entendimentos
com
o
próprio
Departamento de Portos, a repartição técnica.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Nêsse
entendimento V. Ex.ª, muito louvavelmente,
defendeu
os
interêsses
do
Estado
que
representa, como defendo os interêsses do meu Estado.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – O Pôrto de
Paranaguá não está incluído na verba de duzentos
milhões de cruzeiros?
O SR. ARTHUR SANTOS: – A questão é que
há um destaque especial de verba em relação a
determinados portos do Rio Grande Norte. Ou se faz
o destaque para todos ou não se destaca para
nenhum.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A revolta de
V. Ex.ª, como representante do Paraná, é ter havido
destaque para os portos do Rio Grande do Norte.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª,
evidentemente, não tem o direito de dar às minhas
palavras interpretação diferente. Declarei que, ou se
destacam verbas para todos os portos ou o crédito
deve ser global.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A verba para
os Portos de Macau e Areia Branca não se destina à
construção do pôrto, mas à simples dragagem.
Justamente por isso o diretor do Departamento de
Portos entende que deve ser especificada.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Atenção! Está com a palavra o
Senador Durval Cruz.
O SR. DURVAL CRUZ: – Senhor Presidente,
o Sr. Senador José Américo pretende dar um aparte
e desejo ouvir o nobre colega.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A situação de
dragagem dos portos do Brasil, é, em geral,
deficitária; todos êles estão mais ou menos
obstruídos. Também tenho deveres de assistência às
necessidade do meu Estado, como, por exemplo, as
referentes ao Pôrto de Cabedelo. Confiando nas
informações prestadas por V. Ex.ª, na qualidade de
relator, adotei o critério sugerido pelo diretor do
Departamento de Portos, tanto mais que não podia
orçar o montante dêsse serviço no meu Estado de
vez que não estava em condições de fazê-lo.
Considero os Portos salineiros do Rio Grande do
Norte como um caso especial, não sómente porque
abastecem todo o Brasil. – e têm seu transporte
prejudicado precisamente por não estarem
preparados para tal fim, – como pelas razões da
Comissão de Finanças, que me convenceram. Era,
realmente, não só no caso de dragagem, mas de
melhor aparelhamento.
O SR. DURVAL CRUZ: – Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE Fazendo soar os
tímpanos): – Peço liçença ao nobre Senador para
novamente interromper seu brilhante discurso,
ouvidos, aliás com o maior prazer.
Mas, às 16 horas o Senador realizará sessão
especial para receber o Senhor Marechal Alexander,
Visconde de Tunis, e a Mesa necessita de ligeiro
intervalo para os indispensáveis preparativos,
Pediria, pois, ao nobre orador aquiescência para
interromper as suas considerações, ficando S.
Excelência com a palavra assegurada para depois
da sessão especial.
O SR. DURVAL CRUZ: – Senhor Presidente,
atendendo ao apêlo de V. Ex.ª limitar-me-ei, agora, a
ler o último período do relatório da Comissão de
Finanças.
"O substitutivo ora propôsto provàvelmente
ainda merece reparos, mas com êle pensamos ter
conseguido perspectivas de solução do problema em
têrmos adequados á magnitude dos interêsses
nacionais que no mesmo se encerram". (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Suspendo os
trabalhos do Senado, os quais serão reabertos logo
após a sessão especial, ficando com a palavra o Sr.
Senador Durval Cruz.
Suspende-se a sessão ordinária às 15 horas e
45 minutos, para a realização da sessão especial
que é aberta às 16 horas, sob a Presidência do Sr.
Nereu Ramos, Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Está aberta a sessão
especial.
Dá entrada no recinto, S. Ex.ª o Visconde
Alexander de Tunis, acompanhado pelos Srs.
Senadores Ferreira de Souza, Salgado Filho e Alvaro
Adolpho. S. Ex.ª senta-se à Mesa, à direita do Sr.
Presidente. (Palmas prolongadas).
O SR PRESIDENTE: – Antes de dar a
palavra
ao
Senhor
designado
para
esta
sessão especial, permito-me apresentar a Vossa
Ex.ª,
Senhor
Marechal
Alexandre,
as
homenagens da Mesa desta Casa do Congresso
Nacional.
Circunstância que merece ser ressaltada
nesta oportunidade, é a de ser esta a primeira
vez que atravessa o Equador um Governador
Geral da nobre nação canadense. Pode V. Ex.ª
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ficar certo de que o povo brasileiro compreende
e interpreta na sua exata e honrosa significação
essa inequívoca demonstração de aprêço e
amizade.
Mas não é apenas ao Governador Geral do
Canadá – o que já de si lhe seria a ela muito grato, –
que a Mesa do Senado brasileiro tem a honra de
expressar a sua emocionada admiração. E' também
ao bravo soldado que em Dunkerque simbolizou
esplendidamente aquela tenacidade na luta e no
sacrifício que foi a gloriosa resistência britânica,
primeira e insubstitutível condição da vitória da
democracia e da civilização cristã. E' também ao
soldado que nas terras calcinadas da África do Norte
riscou de sua espada destemerosa rumos, novos a
uma das mais perigosas frentes de batalha. E' ainda
ao soldado, seguro da sua arte e da sua técnica que
nas, terras históricas da Itália galhardamente
conduziu á vitória forças de várias nacionalidades e
da ratas diferentes, irmanadas todas no alto e
corajoso pensamento ela sobrevivência da
civilização cristã porque enobrecidas de fé em Deus
e no amor da dignidade humana e da liberdade dos
povos.
Sob o supremo comando de V. Ex.ª serviram
soldados do Brasil e V. Ex.ª lhes compreendeu a
alma e o coração, na sua altivez, na sua dignidade,
no seu destemor, na sua bravura e na noção de
deveres e responsabilidades. Daí por que não
podem surpreende a V. Ex.ª o carinho, o respeito e a
admiração da gente brasileira.
Senhor Marechal, as homenagens da Mesa do
Senado do Brasil.
Tem a palavra o nobre Senador, Pinto Aleixo.
que em nome do Senado vai falar. (Muito bem; muito
bem. Palmas prolongadas) .
Tem a palavra o Sr. Senador Pinto Aleixo.
O SR. PINTO ALEIXO (Movimento geral de
atenção): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Exmo.
Sr. Marechal Harold Rupert Alexander, D. D.
Governador Geral do Canadá.
Um dos grandes pensadores cia a
antiguidade, conceituou que “a virtude quer a gloria
como único prêmio e a quer sem amargura”. E, para
completar sua sentença, acrescentou que, “se a
ingratidão do Universo, ou a inveja da multidão,
ou inimigos poderosos tiram à virtude seu prêmio,

ela sempre desfrutará de imensas compensações,
consolando-se, sobretudo, com a própria beleza".
Tal é o pensamento que me ocorre neste
instante,
quando
atendendo,
com
grande
desvanecimento, à determinação do Senado
Federal, tenho a honra de dirigir a palavra ao varão
ilustre que agasalhamos entre nós como um dos
grandes chefes militares de segunda conflagação
mundial.
Se é verdade, Senhor Marechal, que os bens
materiais da vida muito concorrem para a felicidade
humana, irão menos exato é que, no domínio
espritual só a consciência do dever cumprido
proporciona a paz interior – supremo anseio dos
bons, dos justos e dos virtuosos. E se aquêle dever
se cumpre na realização de um esfôrço gigantêsco
pelo bem da pátria e da Humanidade, então, já não é
apenas a paz interior que se adquire: é a glória
imarcescível, prêmio dos heróis.
Ainda não estão distantes os dias em que o
mundo, sobressaltado por nova e mais terrível
arremetida das fôrças do mal, sentiu pesar sôbre si,
como uma imensa desgraça a destruição da ordem
jurídica argamassada por séculos de civilização.
Todas as conquistas alcançadas pelo homem, todos
os princípios de respeito à dignidade humana
inscritos em leis, fundamentais forjadas ao fragor de
lutas seculares, estavam ameaçados de completa
subversão. Aos ouvidos da humanidade inteira
soavam os clarins estridentes de ditadores que
depois de escravizarem os seus concidadãos,
derramavam pelas fronteiras a avalanche de suas
milícias na perseguição de um sonho de dominação
universal.
Viu-se, então, a derrocada de nações,
sucumbindo-se à força dominadora, à imprevidência
de seus governos, quando não à própria traição de
seus filhos.
Houve um instante em que todas as
esperanças dos homens livres se voltaram, em
angustiosa expectativa, para a Inglaterra. Era o
último baluarte da civilização européia, era a última
trincheira das liberdades públicas, era o último reduto
da Democracia no velho mundo.
O trono vetusto, plantado em séculos de
tradição, parecia abalar-se até às raízes e, dos
estertores da luta desigual, lançar ao Universo sú-
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plica semelhante àquela partida de Lord Strafford,
Ministro de Carlos I de que nos dá notícia sua
correspondência com um amigo:
“Tende pena de mim, pois jamais foi um
homem chamado e tratar de caso tão desesperado.
Em uma palavra, estou aqui sozinho para lutar contra
tantos males, sem nenhum auxílio. Que Deus, na
sua bondade, me livre da maior desgraça de minha
vida”.
Tanta fôrça, porém, encontrou em si mesma a
causa da justiça, tanta energia e resistência foi
buscar em sua própria desgraça o heróico povo
inglês, que, ao acudirem em seu socôrro direto,
atraídos pela furia totalitária, os inesgotáveis
recursos do novo mundo, já estava virtualmente
detida a primeira onda avassaladora.
Participamos, também, da sobrehumana tarefa
sem outro interêsse que o de servir aos grandes
ideais da humanidade, sem outro objetivo que o de
desagravar o ultraje sofrido pelo Brasil, em sua
soberania, com o torpedeamento de navios
mercantes indefesos, por submarinos do Eixo.
Para essa imensa fornalha assistiu ao
sacrifício de grande parte da fina flor de sua
mocidade e à destruição de tantas conquistas da
civilização,
mandamos
nós
as
Fôrças
Expedicionárias
Brasileiras
que,
na
Itália,
incorporadas ao 5.º Exército Norte Americano,
tiveram a honra da ser parte integrante do famoso
15º Grupo de Exércitos, superiormente comandado
por V. Ex.ª.
Visitando-nos, Sr. Marechal, dá V. Ex.ª,
oportunidade a que nós, brasileiros, possamos
conhecer de perto, um dos chefes militares
de decisiva atuação nas
operações que
concorreram para o desenlace feliz da “Batalha pela
Democracia”.
É claro que não poderei, nêstes poucos
instantes, acompanhar a trajetória da vida militar
de tão ilustre soldado. Vivê-la, seria mais
do que viver, em tôda a sua extensão, dos
doismaiores conflitos que já ensanguentaram o
mundo.
Descendente de ilustre família, da Irlanda
do Norte, bem cedo foi êle encaminhado
para a carreira das armas, onde soldado
de
escól,
serviu
sempre
com
esse
despreendimento e essa dedicação inalteráveis
que só se encontram na alma dos verdadeiros

soldados, participando da primeira guerra mundial,
na qual entrou como oficial subalterno e, depois de
por duas vêzes ter dado à pátria a contribuição
generosa de seu sangue, regressou como TenenteCoronel.
Comandando, no norte da India, a Brigada
Newshora, por 4 anos, em operações realizadas na
fronteira do oriente mereceu do hoje Marechal
Alexander destacadas referências.
No início da última Grande Guerra, vamos
encontrá-lo à frente da 1ª Divisão Britânica,
atravessando a Mancha para enfrentar, ao lado das
tropas francesas, a primeira e furiosa arremetida
nazista, rumo ao ocidente.
Em Dunkerque, talvez o drama mais
emocionante e terrível da última conflagração,
escreveu o nosso eminente visitante, uma das
páginas mais gloriosas de sua carreira militar,
bastando, para comprová-lo, um fato singularmente
expressivo: se êle foi um dos primeiros a pisar o sólo
francês, foi também o último homem a deixar as
praias de Dunkerque.
Mas, se o sangue frio e o denodo revelados
nêste primeiro e sombrio episódio da guerra não
fôssem suficientes para caracterizar um grande
soldado, a hábil cobertura da India, quando da
avançada japoneza, sôbre Burma – manobra que
não visava senão ganhar o tempo necessário para o
desencadeamento da contra-ofensiva, viria juntar
àquelas qualidades a de um tático perfeito.
Estava escrito, entretanto, que o Marechal
Alexander havia de atuar em todos os teatros da
Turra, enfrentando as tarefas mais árduas e ingratas.
Sucessor do General Auchinlek, no comando
das Fôrças Britânicas no Oriente Médio, coube ao
nosso homenageado planejar a grande ofensiva de
El-Alamein, brilhantemente executada pelo General
Montgomery, e orientar as operações de limpeza do
norte da África, infestado ainda de forcas inimigas
remanescentes.
As fôrças de desembarque para a invasão da
Sicília e da Itália, constitutivas do 15º Grupo de
Exércitos, cuja campanha foi uma série ininterrupta
de vitórias, tivemos, na pessoa do brilhante chefe
militar que naja nos visita, um comandante à altura
de seu denodo.
De todos os episódios da carreira, militas de
Vossa Excelência, Senhor Marechal, é este último,
sem dúvida, o que mais de perto toca a nossa
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sensibilidade, porque êle dá ensejo a que
relembremos os duros ensinamentos hauridos pelas
tropas expedicionárias brasileiras, nos seus
primeiros esforços em campanha, e à galhardia com
que, já então veteranos, se conduziram em jornadas
como as de Monte Castelo, Castelnuovo, Montese e
Fornovo, explicando, do mesmo passo, a simpatia
que nos prende à pessoa de V. Ex.ª e do General
Mark Clark, comandantes que foram dos nosso
pracinhas.
Vossa Excelência me perdoará a simplicidade
e sobretudo a obscuridade do resumo. Em poucas
palavras, não poderia ter a pretensão de abarcar
quantos feitos gloriosos tem V. Ex.ª em seu ativo
profissional, durante urna existência tôda ela
consagrada ao Exército inglês e – porque não dizer –
à causa da humanidade.
Não obstante ter ficado aquém da realidade, a
conclusão, Senhor Marechal, é a de que Vossa
Excelência é bem um símbolo representativo do
esfôrço das Nações Unidas na luta travada contra as
fôrças do mal.
Os dias trevosos de Dunkerque, as
apreensões de Burma, o triunfo de El-Alamein, as
jornadas gloriosas da Itália, todos êsse últimos feitos,
tocados de claridade apoteótica, dão a Vossa
Excelência o direito à nossa admiração, ao nosso
respeito e à nossa simpatia.
Mas, na pessôa de Vossa Excelência,
enxergamos ainda o Govêrnador Geral do Canadá,
um dos grandes países do futuro, já uma palpitante
realidade, a cujo nobre povo estamos ligados por
interêsses comuns e sobretudo pelos mais afetuosos
laços de solidariedade continental.
A visita de Vossa Excelência ao Brasil,
estreitará ainda mais os élos dessa velha amizade,
facilitando àquêles que têm responsabilidade de
Govêrno, melhor compreensão dos problemas que
enchem de angústia a humanidade, principalmente o
da paz, que é condição prévia de todos os outros.
Recordo, entre emocionado e apreensivo,
aquelas belas palavras de Franklin Roosevelt:
“Esta geração há de salvar com nobreza a
última e melhor esperança da terra, ou perdê-la
miseràvelmente.
O caminho é aberto, pacífico, generoso, justo;
o mundo sempre aplaudirá os que o seguirem e

Deus há de abençoá-los para sempre”.
Senhor Governador, o Senado da República
recebe com tresdobrada efusão a visita de Vossa
Excelência. Ao saudá-lo, em seu nome, como um
dos heróicos chefes militares da Grande Inglaterra e
Governador da pujante Nação Canadense, formúlo
os melhores votos para a sua preciosa existência,
possa desfrutar sempre daquela paz interior a que
me referi de início, recompensa dos soldados de
sólidas
virtudes
militares,
daquela
glória
imarcescível, prêmio dos heróis. (Muito bem; muito
bem. Palmas prolongadas).
O SR. PRESIDENTE: – Vai falar o Sr.
Marechal Alexander, Visconde de Tunis, Governador
Geral do Canadá.
O SR. MARECHAL ALEXANDER: –
Excelentíssimos membros do Senado. Desejo dizer
as minhas primeiras palavras em vossa própria
língua e exprimir quanto me sinto feliz e orgulhoso
em ser hóspede de S. Ex.ª o Sr. Presidente Dutra.
Ao erguer-me para vos significar o meu
reconhecimento pela calorosa e cordial acolhida que
hoje me dispensastes, gostaria também de dizer-vos
quão profundamente me comoveu o generoso tributo
que me rendestes nas palavras de vosso discurso de
boas-vindas.
Se bem que seja esta a minha primeira visita
ao vosso belo país, irão mais me sinto como um
estranho entre vós, mas, pelo contrário, rodeado de
amigos – e alguns dêstes amigos são velhos
camaradas de campo de batalha que lutaram na
Itália, nas fileiras de nossos exércitos vitoriosos.
Recordo aqui com grande orgulho e prazer
minha primeira visita e inspeção oficiais ao General
Mascarenhas qual acabava de tomar sob seu
comando uma parte do “front” na difícil região dos
Apeninos.
Não poderia ter sido mais favorável a
impressão que tive da qualidade de vossos soldados
e de seu excelente equipamento. Logo senti que a
chegada de vossa fôrça Expedicionária constituiria
um importantíssimo refôrço para o potencial
guerreiro de meus exércitos; e a história assim o
provou, vossos soldados não sòmente puzeram tôda
a sua eficiência na linha de batalha, como
contribuiram materialmente para que fôsse
quebrada a linha gótica, o que redundou
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no colapso final do inimigo e na rendição
incondicional de quase uni milhão de soldados do
Eixo.
Retrocedendo àqueles dias, posso afirmar
com garbo e prazer que, na qualidade de
Comandante das Fôrças Aliadas na última Guerra
Mundial, sempre me sentirei ufano de haver tido sob
meu comando tropas canadenses e brasileiras que
não apenas particaparam de minhas batalhas, mas
também as venceram.
Bem podeis, pois, imaginar quão feliz por me
encontrar hoje entre vós, visitando o Brasil como
Governador Geral do Canadá.
O fato de o Brasil haver declarado guerra à
Alemanha em dois conflitos mundiais demonstra que
o povo brasileiro compreendeu plenamente, tal como
o do Canadá, a indivisibilidade da comunidade das
nações do mundo, assim como compreendeu que a
ameaça à segurança de qualquer nação equivale a
u'a ameaça à paz e ao bem-estar de todos.
Felizmente, porém, nossos dois países têm a
uní-los outros laços que não a circunstância de terem
lutado como aliados.
Há mais de setenta anos Dom Pedro II,
Imperador do Brasil, acompanhado da Imperatriz, em
junho de 1876, visitou o Canadá, onde fez muitos
amigos e onde sua passagem ainda hoje é lembrada
com sentimentos de cordialidade e afeição.
Desde então tem aumentado os nossos laços
de amizade – e com êles, nossa indústria e nosso
comércio têm crescido constantemente em volume e
importância.
O ano de 1941 constitui um marco histórico
nas boas relações existentes entre o Brasil e o
Canadá, os dois maiores países das Américas – e éme particularmente grato que minha visita ao vosso
país haja tido lugar tão pouco tempo depois da
apresentação das credenciais do recem-nomeado
Embaixador do Canadá no Brasil, Sr. J. Scott
Macdonald.
As boas relações entre nossos dois países, às,
quais aludi acima, acham-se estabelecidas sôbre
alicerces sólidos são e, portanto, deverão progredir e
florescer com o decorrer dos anos.
A aversão à tirania aos povos do Canadá e do
Brasil ficou provada na maneira pela qual
seus homens se portaram durante as duas
guerras mundiais; e agora, terminada a luta, é
uma
questão
de
orgulho
e
satisfação
própria
que
nossos
dois
povos
tomem

parte ativa na criação das Nações "Unidas –
demonstrando ao mundo que o Canadá e o Brasil
lutam por um progresso pacífico e uma cooperação
amistosa entre tôdas as nações.
A êsse respeito, gostaria de mencionar aqui a
eleição do Dr. Osvaldo Aranha para a presidência da
sessão especial da Assembléia Geral das Nações
Unidas em abril de 1947 e da sessão regular da
Assembléia em setembro do mesmo ano,
acontecimentos êstes que bem provam haver mundo
inteiro reconhecido o papel que o vosso país
representou e está representando nas questões
internacionais.
Para concluir, permiti que vos diga o quanto
me sensibiliza a honra que hoje me conferistes,
convidando-me a pronunciar algumas palavras,
permitindo-me assim expressar-vos minha gratidão
pela hospitalidade que dispensastes à minha família
e a mim próprio.
Seja-me lícito exprimir aqui o desejo de que os
laços de amizade que unem o vosso ao, meu país se
vão tornando cada vez mais fortes, à medida que se
forem passando os anos. (Muito bem; muito bem.
Palmas prolonagdas).
O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a
sessão especial do Senado, em homenagem ao Sr.
Marechal Alexander, Visconde de Tunis, Governador
Geral do Canadá.
Levanta-se a sessão especial às 16 heras e 40
minutos, sendo reaberta a ordinária às 17 horas.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão.
Prossegue a 1ª discussão do Projeto nº 6, de
1948, continuando com a palavra o Sr. Senador
Durval Cruz.
O SR. DURVAL CRUZ (*): – Sr. Presidente,
as homenagens que o Senado prestou a S. Ex.ª o
Senhor Visconde de Tunis levaram-me a interromper
a exposição que vinha fazendo, em defesa do
parecer da Comissão de Finanças sôbre o projeto n°
6.
Vou tentar esclarecer à Casa, o que não pude
fazer até agora, ante as múltiplas reclamações, em
apartes, de prezados colegas dos Estados
interessados.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. DURVAL CRUZ: – Com todo o
prazer.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – De minha parte não
houve reclamação alguma.
O SR. DURVAL CRUZ: – Ao contrário: o
nobre colega facilitou a solução que vou encaminhar,
explicando porque não solicitou preferência para seu
Estado.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Não solicitei por
entender que o melhor critério para a execução de
obras públicas é o das verbas globais. Uma vez que
elas não podem ser precisas nos orçamentos,
a forma indicada é aproveitar os saldos entre
as
diversas
verbas,
aplicando-os
nas
obras
previstas.
O
critério
por
mim
apresentado,
aliás,
já
foi
adotado
pelo
Departamento de Portos e Navegação, e é o mais
aconselhável para execução dos planos de obras
públicas.
O SR. DURVAL CRUZ: – O ilustre colega tem
tôda razão. É o único critério capaz de resolver o
problema do ponto de vista do interêsse nacional.
Sr. Presidente, peço a atenção do plenário
para o substitutivo da Comissão de Finanças,
que, no art. 1º, autoriza o Poder Executivo a,
no prazo máximo de cinco anos, através
concorrências
públicas
–
a
que
podem
comparecer firmas nacionais ou estrangeiras –
realizar os serviços de dragagem nas barras,
canais de acesso, bacias da evolução e canais
de navegação interior, inclusive os das lagoas
dos Patos e Mirim, nos portos e vias de
comunicação marítima e fluviais dos Estados do
Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do
Norte,
Paraíba,
Pernambuco,
Alagoas,
Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Estado do Rio
de
Janeiro,
Distrito
Federal,
São
Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Aliás, é o
regime mais aconselhável, pois o Departamento
de
Portos
e
Navegação
não
está
administrativamente aparelhado para realizar
essas obras.
O SR. DURVAL CRUZ: – Perfeitamente.
E foi pensando assim que a Comissão de
Finanças adotou o seguinte artigo:
“Fica autorizado a realizar obras de dragagem
nas barras, canais de acesso...”
É o caso de V. Ex.ª, Senador Salgado Filho.

...bacias de evolução e canais de navegação interior,
inclusive os das lagoas dos Patos e Mirim, nos
portos e vias de comunicação marítimas e fluviais
dos Estados de: Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Estado do Rio de
Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Paraná.
Êste é o caso do Paraná, do Senador Arthur
Santos.
...Santa Catarina e Rio Grande do Sul".
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª está
dizendo “Paraná”, do Senador Arthur Santos. Li o
substitutivo. Conheço-o, perfeitamente. Entretanto,
continuo afirmar que, se existe verba global, como V.
Ex.ª diz, para auxiliar o aparelhamento de todos os
portos, para que o destaque constante dêsse
parágrafo?
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Porque deve haver
tratamento especial. Não se trata semente de
dragagem; antes de tudo deve-se cogitar de
melhorar
o
aparelhamento
desses
portes,
inteiramente abandonados. O problema é de
interêsse de todo o Brasil.
O SR. DURVAL CRUZ: – O projeto não se
refere a melhoramentos, mas sòmente à dragagem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre
colega, Senador Arthur Santos, sabe a quantas
milhas da costa é embarcado o sal no Rio Grande do
Norte?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sabe Vossa Ex.ª
a quantas milhas da costa ficam os vapores, na
Paraná, para receber a exportação de seus
produtos?
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª está em
condições de fixar orçamento para o aparelhamento
do Pôrto de Paranaguá?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não estou em
condições de responder a V. Ex.ª Sr. Senador, mas
posso indagar também: se damos 10 ou 100 milhões
de cruzeiros para um Estado por que não fazemos o
mesmo com os outros? Qual foi o critério da
Comissão?
O SR. DURVAL CRUZ: – Foi o de não fixar
preferência.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E como fixou
para determinados portos?
O SR. DURVAL CRUZ: – Diante da
emenda
apresentada
na
Comissão
de
Finanças
pelo
Sr.
Senador
Fere-
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reira de Souza, o considerando as dificuldades que o
Brasil sentiu durante a última guerra em relação ao
abastecimento de sal, considerou a Comissão que
uma preferência em favor dos partos salineiros de
maior importância do Brasil não deixa de ser
encarada como favor ao Rio Grande do Norte.
Interessava ao Brasil inteiro.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Posso afirmar a
V. Ex.ª que tôda exportação de madeira compensada
do Paraná é feita pelo Pôrto de Paranaguá. O
benefício, portanto, não é só para o meu Estado e,
sim, para todos, de vez que a madeira compensada
é um dos produtos de maior consumo, não só no
Brasil como no exterior.
O SR. DURVAL CRUZ: – O Senador Arthur
Santos teria razão se consumisse madeira como
alimento.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas o Brasil
precisa de ouro, de divisas para as importações, o
que só se consegue exportando.
O SR. DURVAL CRUZ: – O povo precisa,
antes de tudo, de alimentar-se, e não é possível
deixar de cogitar desse problema no Brasil sem
cuidar do abastecimento do sal.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não podemos
tratar dos problemas nacionais sem incrementar a
exportação.
O SR. DURVAL CRUZ: – Considero o Pôrto
de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro, como o
segundo salineiro do País. Êsse, porém, não precisa
de, obras, pelo menos imediatamente, porque se
situa perto de Niterói. Além disso, Sr. Presidente,
Cabo Frio pode escoar o sal para os Estados
centrais.
Sr. Presidente, tenho a impressão de que os
eminentes colegas não tomaram conhecimento do
parágrafo único do art. 1º do substitutivo da
Comissão de Finanças, referente ao critério a
ser adotado em benefício dos 16 Estados
contemplados.
Está assim redigido:
“Quando mais de um serviço tiver
de
ser
feito
em
portos
do
mesmo
Estado,
será
atacada,
de
preferência,
a dragagem do pôrto de maior interêsse
econômico”.
Que significa êste parágrafo, Senhor
Presidente?
Não
obter
o
Estado,
pelo
fato
de
dispor
das
preferências
políticas,
recursos
para
construir
dois,

três ou mais portos, enquanto outros não conseguem
nem um.
No substitutivo da Comissão de Finanças,
prevaleceu o intuito de atender, igualmente, 16
Estados, que vão do Pará ao Rio Grande do Sul.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Uma
orientação de caráter nacional.
O SR. DURVAL CRUZ: – Orientação de
caráter nacional, como muito bem diz o nobre
Senador Attilio Vivacqua, e perfeitamente acentuada
no relatório apresentado à Comissão de Finanças. e
já publicado.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Vossa Excelência
permite um aparte? (Assentimento do orador) –
Parece-me que, pelo inciso que V. Ex.ª acaba de ler,
se dispenderá tôda a verba com o Pôrto de Belém,
enquanto Santarém ficará relegado ao desprezo,
apesar de bem mais importante.
O SR. DURVAL CRUZ: – Tenho impressão de
que V. Ex.ª não atentou no objetivo primordial do
projeto, que é beneficiar 16 Estados da Federação.
Além disso, pretende se proceda à distribuição
uniforme, para que nenhum Estado tenha maiores
vantagens que outros.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O critério só não
foi adotado em relação ao Rio Grande do Norte.
O SR. DURVAL CRUZ: – Defendo, do mesmo
modo, os interêsses do Estado do Paraná.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O Senador
Arthur Santos é inimigo do Rio Grande do Norte.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não seu inimigo
do Rio Grande do Norte. Protesto. Recebi um
mandato conferido pelo povo paranaense para
defendê-lo. E o faço com a mesma bravura com que
V. Ex.ª defende o seu incluindo a emenda.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Estaria com V. Ex.ª
se o Pôrto de Paranaguá não fôsse contemplado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que o
Senador Arthur Santos pretende é que o Rio Grande
do Norte não seja contemplado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Meu desejo é
que se fixe todos os portos, compreendidos no
projeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Logo, o que
V. Ex.ª quer...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pretendo um
critério geral, que abranja todos os portos atlânticos
do Brasil.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não pode
haver
critério
uniforme.
Uma
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coisa é verba para dragagem; outra, verba para
aparelhamento.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Há interêsse em
que sejam atendidas as necessidades de todos os
portos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A verba de
200 milhões de cruzeiros, segundo o substitutivo da
Comissão de Viação e Obras Públicas e a
informação pessoal do diretor do Departamento de
Portos e Navegação, é suficiente para todos os
portos inclusive o de Paranaguá.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Inclusive os do
Rio Grande do Norte. Então acrescente-se a quantia
de cem milhões de cruzeiros à, verba global.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Isso é outra
questão; o trabalho, no Rio Grande do Norte, não é
sòmente de dragagem. Trata-se agora, de fase
inicial, que passará depois a outro processo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E o pôrto de
Paranaguá só necessita de dragagem.
O SR. DURVAL CRUZ: – Senhor Presidente
nota-se lamentável confusão a respeito do
substitutivo da Comissão de Finanças. Esta através
do substitutivo, deseja resolver o problema de
dragagem de barras, canais de acesso etc. Não
pretendeu em absoluto apresentar qualquer projeto
sôbre construção de portos ou obras portuárias.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Isso é um êrro.
Construído
o
pôrto,
sem
as
medidas
complementares acumula-se a lama, e torna-se
indispensável dragá-lo.
O SR. DURVAL CRUZ: – V. Ex.ª poderá
apresentar projeto cuidando da construção dos
portos a cuja dragagem se pretende agora atender.
São problemas diferentes.
O projeto em discussão é da autoria inicial do
nobre Senador Maynard Gomes.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. DURVAL CRUZ: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O projeto de
inicial autoria do eminente Senador Maynard Gomes
foi inteiramente desfigurado pelo substitutivo da
Comissão de Finanças. Não é possível um Senador
oferecer...
O SR. DURVAL CRUZ: – Desfigurado não é a
expressão conveniente.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...substitutivo
que modifique, por completo, o projeto primitivo, na
origem e na finalidade.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A Comissão podia
ou não alterar o projeto?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Podia. Mas
não devia modificar-lhe completamente o objetivo.
O SR. DURVAL CRUZ: – Senhor Presidente,
estou sendo forçada a seguir rumos diferentes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre
colega aparteante em projeto que transmitiu nesta
Casa, apresentou emenda que alterava inteiramente
a proposição inicial.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O projeto inicial
cuidava da dragagem de rios e canais, e a Comissão
de Finanças manda fazer a dragagem de portos. É a
modificação completa do projeto apresentado pelo
Senador Maynard Gomes.
O SR. DURVAL CRUZ: – Senhor Presidente,
vou responder ao aparte do eminente colega
Senador João Villasbôas.
O nobre Senador Maynard Gomes apresentou
um projeto que tomou o nº 6.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Qual será o
critério da distribuição da verba?
O SR. DURVAL CRUZ: – O critério será o do
Executivo.
O SR ARTHUR SANTOS: – Só não fica a
critério do Executivo o pôrto de Macau.
O SR. DURVAL CRUZ: – Êste projeto, Sr.
Presidente, atende à dragagem dos portos nacionais,
de acôrdo com as necessidades de cada um.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – A divergência
do Senador Arthur Santos é quanto ao Rio Grande
do Norte.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O que desejo é a
adoção de um critério geral. Reconheço em V. Ex.ª o
direto de defender o Rio Grande do Norte, mas
também quero que V. Ex.ª me reconheça o de
defender o pôrto de Paranaguá, aqui tão
despresado.
O SR. DURVAL CRUZ: – Não está
abandonado, porque V. Ex.ª e seus companheiros de
representação cuidam muito bem dêle.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas não
tenho conseguido coisa alguma por causa de
argumentos como êsse de V. Ex.ª. Tôda vez que se
trata de distribuir verbas para o Estado do Pa-
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raná, surgem os interêsses regionais, de grupos de
Estados, declarando que a medida tem caráter
especial.
O SR. DURVAL CRUZ: – Senhor Presidente,
um projeto do Senador Maynard Gomes cogitou
de portos de Sergipe, Alagôas, Bahia e Santa
Catarina.
Estudando-o,
ofereci
substitutivo
que contempla 16 Estados do Brasil. O
Senador
Arthur
Santos
considera
que
estamos tratando de interêsses regionais. No
entanto, o Projeto, nº 6 era precisamente regional e a
Comissão de Finanças lhe emprestou caráter
nacional.
O Senador João Villasbôas afirma ter
a Comissão de Finanças abandonado o Projeto
nº
6,
de autoria do
Senador
Maynard
Gomes, e apresentando obra, completamente
nova e diferente. Há equívoco de S. Ex.ª. O
Projeto nº 6 diz o seguinte, na emenda: “Autorizo
o Poder Executivo a realizar a dragagem das
barras de rios nos Estados de Sergipe,
Alagôas, Santa Catarina e Bahia, e dá outras
providências”. Que estabelece o substitutivo se não a
dragagem?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Leia V. Ex.ª o
artigo 1º do projeto e o artigo 1º do substitutivo.
O SR. DURVAL CRUZ: – Diz o art. 1º do
substitutivo:
“Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a
dragagem das barras, dos rios Sergipe e Real, no
Estado de Sergipe, São Francisco em Alagôas e
Sergipe, de Florianópolis, em Santa Catarina, e de
Ilhéus na Bahia, etc.”.
Sempre dragagem, Sr. Presidente. Nosso
projeto é destinado a enfrentar o problema da
desobstrução dos portos brasileiros, e a Comissão
de Finanças manteve sua origem e finalidade.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. DURVAL CRUZ: – Com muito prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Se é preciso
fazer a reconstituição histórica do pedido façamô-la.
Ao projeto do Senador Maynard Gomes foram
apresentadas várias emendas.
O SR. DURVAL CRUZ: – Perfeitamente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Enviei emenda
mandando estender os mesmos favores ao pôrto de
Paranaguá. Foi em virtude dessas emendas, to-

mando conhecimento delas, que a Comissão de
Finanças da Câmara organizou um substitutivo
estendendo o regime do projeto a determinados
portos ou seja a todos os portos atlânticos do Brasil.
Foi um critério geraI, absolutamente defensável.
Agora, contra o que o Senador Augusto Meira
reclama – e eu tenho a honra de estar de acôrdo
com S. Ex.ª no particular – é do projeto ter feto uma
só exceção, quanto aos portos do Rio Grande do
Norte. Veja, portanto, V. Ex.ª que, pelo seu histórico,
pela sua origem e pelo histórico decorrente das
emendas posteriores, o projeto ou se justificava,
mantendo-se como estava originàriamente, ou ficava
como resultou do substitutivo da Comissão de
Finanças, em virtude das emendas. Era um projeto
geral, atribuindo verba global para dragagem dos
portos atlânticos do Brasil; no entanto, V. Ex.ª leia o
projeto e verá que há uma exceção: manda conceder
precedência de determinada quantia para portos do
Rio Grande do Norte. Contra isso é que protesto não
por ser contra o Rio Grande do Norte, porque, é
óbvio, como brasileiro não posso ser contra um
Estado do Brasil, mas porque são postergados os
interêsses do meu Estado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Onde o
dispositivo contraria os portos do Paraná? Coloquese V. Ex.ª na defesa co seu estado e diga-me onde
êsse dispositivo o contraria.
Salvo se contraria os interêsses do Estado do
Paraná a construção dos portos de Macau e
Mossoró.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Então vote V.
Ex.ª a favor de minha emenda, pedindo destaque
para a construção do pôrto de Paranaguá.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O Senador
Augusto Meira, pròpriamente, não fez objeção.
Permitam-me assinalar, agora, que a emenda
contemplando os portos de Macau e Mossoró foi de
autoria do Senador Augusto Meira.
O SR. DURVAL CRUZ: – A primeira emenda
foi elo Senador Augusto Meira.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Tudo que se der
ao Rio Grande do Norte será pouco.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito
obrigado a V. Ex.ª...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Nem eu
estabeleci restrições ao critério adotado, de
favorecer portos do Rio Grande do Norte.
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O SR. DURVAL CRUZ: – Senhor Presidente,
o parágrafo único do artigo 1º, estabelece a divisão
equitativa da verba pelos 16 Estados que o projeto
contempla.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Contempla
indiscriminadamente; a verba deve ser distribuída
conforme as necessidades de cada Estado.
O SR. DURVAL CRUZ: – Perfeitamente.
O Sr. Presidente, representante de Sergipe,
sei quanto meu Estado tem sofrido e está sofrendo
com a obstrução da barra dos seus rios,
principalmente no Pôrto de Aracajú.
É uma verdadeira asfixia. Sinto-me, porém,
confiante de que, dentro do sistema do projeto, o
pôrto de Aracajú receberá sem tardança o
melhoramento urgente, inadiável que a economia
sergipana reclama e exige. Sem êle, o Estado não
poderá aumentar sua produção. Sem êle a produção
atual não se escoara para os mercados
consumidores. O que esta verba representa para
Sergipe, pode ser fàcilmente imaginado. Seria,
entretanto, mistér, sentí-lo sôbre o próprio trabalho,
para se fazer idéia rigorosa da tragédia econômica a
que a obstrução da barra de Aracajú está
conduzindo o Estado.
Estou certo, porém, que no plano nacional do
projeto, Sergipe será atendido com a mesma
presteza como se ùnicamente do seu caso se
tratasse. O projeto passou já por três Comissões
desta Casa. Foi estudado sob múltiplos aspectos,
inclusive com o auxílio do órgão técnico,
Departamento de Portos, Rios e Canais. Pode-se,
pois, afirmar que o plenário vai deliberar sôbre
matéria já debatida por grande número de
Senadores.
Estou convencido de que a proposição em
aprêço representa medida de utilidade imediata para
o País. Foi a consciência desta utilidade que nos
levou a procurar a forma prática de sua imediata
realização.
O substitutivo da Comissão de Finanças
estabelece também como se portos beneficiados
pela dragagem devolverão ao Tesouro Nacional a
importância, dispendida nos melhoramentos. É a
êsse aspecto que o Senado deve dar o máximo de
seu interêsse.
Autoriza-se a emissão de 300 milhões de
cruzeiros em apólices, que, mediante operações de
crédito, se destinarão ao pagamento dos trabalhos
de dragagem.

Sr. Presidente, aí estão tôdas as partes
principais do substitutivo da Comissão de Finanças.
Estou certo de que, com estas explicações e ante
êstes debates os Senhores Senadores a se
convenceram de que a Comissão de Finanças
propõe medida de sentido nacional, na intenção de
atender, ao mesmo tempo, a 16 Estados e deixando
de lado apenas o caso excepcional do Rio Grande
do Norte.
Pelas razões já expostas, em nome das
Comissões de Finanças e de Viação e Obras
Públicas, também de acôrdo como substitutivo,
entregamo-lo ou melhor entrego-o, pessoalmente à
deliberação do Senado. (Muito bem; muito bem).
O SR. MAYNARD GOMES (*): – Presidente,
apresentei um projeto modesto, no sentido de ser
atendida a situação asfixiante do meu Estado. Sabia,
porém, que o problema por si só não interessaria ao
Departamento de Portos, de vez que êle,
desaparelhado, como confessou, não o resolveria.
Daí sugeria, necessidade da mesma
providência, incluindo outros portos, aumentando,
assim, o vulto da obra, para que pudesse interessar
a sua execução a emprêsas nacionais e estrangeiras
porventura habilitadas. Há mais de uni ano
apresentei êste projeto e fiz sentira sua necessidade
ao Senado. Eis que, tendo entrado em primeira
discussão, um substitutivo foi apresentado pela
Comissão de Finanças, levantando-se impecílio
intransponível, devido a interêsses diversos e
compreensíveis, é certo, mas que, afinal faz retardar,
por tempo imprevisível, a solução.
Sergipe não produz apenas açúcar como
a muitos pode parecer. É grande produtor de sal
e, sobretudo, de sal gema, que nenhum outro
Estado do Brasil proporciona. No entanto, até
essa jazida está impossibilitada de ser explorada,
exatamente porque o pôrto de Aracaju, ou melhor,
a barra que lhe dá acesso não permite a
entrada de navios capazes de transportar a matéria
prima.
Cumpre, realmente, distinguir no projeto, a
dragagem da obra de pôrto propriamente dita. Não
é possível atender a obras adiáveis, com
prejuízo das mais urgentes. É indispensável dar
acesso aos navios; as obras aos portos ficarão para
depois.
________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Dirijo, porisso, um apelo ao Senado
que,
harmonizando
os
vários
interêsses,
atenda desde hoje, aos portos do Rio
Grande do Norte, mesmo não destacando a verba –
o que provocou o protesto de ilustres colegas –
mas
de
modo
a
evitarmos
maior
procrastinação de providência urgente cuja
falta está asfixiando o meu Estado, sem que
a sua situação possa ser reparada a não ser
com a providência solicitada. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
O SR. AUGUSTO MEIRA (pela ordem): – Sr.
Presidente,
atendendo
à
solicitação
de
vários
colegas
e
não
desejando
criar
nenhum
embaraço,
retiro
minha
emenda, na esperança de que o Pôrto
de Santarém seja lembrado, no Senado,
e,
afinal,
perfeitamente,
aparelhado,
em
beneficio do País e do meu Estado. (Muito
bem).
O SR. DURVAL CRUZ – (pela ordem): – Sr.
Presidente, peço ainda a palavra por um
minuto. Estou auotrizado pelo Sr. Senador
Arthur Santos, meu ilustre e querido companheiro,
a declarar que S. Ex.ª retira a emenda
apresentada
em
relação
à
verba
do
Pôrto de Paranaguá. A êsse gesto do Sr.
Arthur
Santos,
confesso
que
responderei
com uma gratidão perene, imorredoura. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – A emenda
do Sr. Senador Augusto Meira foi por S. Ex.ª
retirada.
Há
uma
emenda
assinada
pelo
Senhor
Senador
Salgado
Filho,
referente
à
dragagem
contratada
pelo
Estado
do
Rio Grande do Sul para vários portos daquêle
Estado.
O SR. SALGADO FILHO (pela ordem): – Sr.
Presidente, não há quem possa resistir aos
apelos do Senador Durval Cruz. (Riso) Retiro a
emenda.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Foram
igualmente retiradas as emendas oferecidas
pelos Srs. Senadores Plínio Pompeu e Filinto
Müller.
O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr.
Presidente,
retirei
a
emenda
que
subscrevi por solicitação do nobre Senador
Durval Cruz. Sua Excelência, asseverou-me
que
o
projeto
trata
apenas
dos
portos atlânticos e prometeu atender ao
meu objetivo quando se cogitar da dragagem de
rios.

O SR. PRESIDENTE: – Existe, ainda, emenda
dos Senadores Vespasiano Martins e outros.
O SR. VESPASIANO MARTINS (pela
ordem): – Sr. Presidente, também não tenho
dúvidas em retirar a minha emenda, como o fizeram
os nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE: – Acha-se sôbre a Mesa
a emenda do Senhor Senador Joaquim Pires em que
sugere destaque da verba global.
O SR. DURVAL CRUZ (pela ordem): – Sr.
Presidente, estou autorizado a declarar a V. Ex.ª que
o honrado Senador Joaquim Pires retira sua
emenda.
São retiradas as seguintes
EMENDAS
Ao Projeto nº 6, de 1947
Nº 1
Acrescente-se, onde convier:
“e o trecho do Rio Cuiabá entre Aricá e
Cuiabá, no Estado de Mato Grosso”.
Justificação
A navegação do Rio Cuiabá é essencial à vida
econômica da Capital de Mato Grosso.
Durante os meses de estiagem, entretanto,
não podem as embarcações ir além de Aricá devido
aos bancos de areia que se formam no leito do rio,
dêste pôrto ao de Cuiabá. É imprescindível a
dragagem dêsse trecho a fim de manter livre a
ligação da Capital de Mato Grosso com o Pôrto de
Corumbá, assegurando-se por essa forma o
abastecimento
das
populações
do
Norte
matogrossense.
Sala das Sessões, em 10 de junho de 1948. –
Filinto Müller. – Ribeiro Gonçalves. – Arthur Santos.
– Attilio Vivacqua – Etelvino Lins.
Nº 2
Acrescente-se:
...e de Camocim, no Estado do Ceará.
Parágrafo
único.
Os
Estados
serão
preferencialmente atendidos na ordem do superavit
de sua exportação sôbre a importação.
Justificação
O pôrto de Camocim é o escoadouro de
tôda riqueza, da região norte do Ceará, sendo
servido por uma estrada de ferro com cêrca de
340 quilômetros, que atende a nove cidades
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produtoras de cêra de carnaúba, algodão e óleo de
Nº 6
oiticica, ou sejam os principais generos de
exportação da zona.
Ao art. 1º:
Embora não me pareça deva haver restrições
Acrescente-se depois da palavra Bahia o
à grande obra de dragagem dos portos seguinte:
brasileiros, é justo que êsse serviço seja feito à
“e a zona dos baixios no Rio Cuiabá Estado de
base
dos
indices
de
exportação, Mato Grosso”.
reveladores do progresso econômico das várias
Ao art. 2º Acrescente-se onde convier:
regiões.
“e cinco milhões de cruzeiros para a dragagem
Sala das Sessões, em 11 de junho de 1948. – do Rio Cuiabá”.
Plinio Pompeu. – Attilio Vivacqua. – Arthur Santos. –
Etelvino Lins. – Sá Tinoco.
Justificação
Nº 3
Ao art. 1º do Projeto nº 6, de 1947.
... e de Paranaguá, no Estado do Paraná.
Justificação

O Rio Cuiabá vem cada vez se tornando mais
difícil à navegação, em conseqüência dos baixios,
que nêle se vêm formando, através longos anos de
abandono pelos poderes públicos. A sua dragagem
se impõe como medida salvadora à comunicação e
transporte entre a capital do Estado e a cidade de
Corumbá, até onde chegam os navios vindos da
Argentina do Uruguai e do Paraguai e de onde
partem as Estradas de Ferro Noroeste do Brasil e
Corumbá – Santa Cruz.
Sala das Sessões do Senado Federal em 11
de junho de 1948. – Vespasiano Martins. – João
Villasbôas. – Dario Cardoso. – Flavio Guimarães. –
José Américo. – Plínio Pompeu.

As
razões
referidas
na
justificação
do projeto. com relação aos portos dos
Estados de Sergipe, Alagôas, Santa Catarina
e
Bahia,
militam
em
favor
do
pôrto
de
Paranaguá,
no
Estado
do
Paraná,
face ao formidável surto econômico dêsse
Estado e às deficiências do seu principal pôrto
marítimo.
Sala das Sessões, em 10 de junho de
Nº 7
1948.
–
Arthur
Santos.
–
Aloysio
de
Destaque-se da conta global vinte milhões de
Carvalho. – Salgado Filho. – Filinto Müller. – Plinio
cruzeiros para dragagem e fixação do canal que dá
Pompeu.
acesso ao pôrto de Amarração no Estado do Piauí.
Nº 4
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1948. –
Joaquim Pires. – João Villasbôas. – Mathias
Ao art. 2º – Onde se diz “Cr$ 25.000.000,00 Olympio. – Ribeiro Gonçalves. – Aloysio de
(vinte e cinco milhões)“, diga-se "Cr$ 45.000.000,00 Carvalho.
(quarenta e cinco milhões) ".
Sala das Sessões, em 10 de junho de 1948. –
Nº 8
Salgado Filho. – Sá Tinoco. – Francisco Gallotti. –
Coloque-se onde convier:
Ernesto Dornelles. – Camilo Mareio. – Flavio
Parágrafo único. A importância destinada ao
Guimarães.
Estado do Pará deve ser aplicada principalmente na
Nº 5
construção e aparelhamento do Pôrto de Santarém
sôbre o Rio Tapajoz.
Ao art. 1º – Acrescente-se:
Sala de Comissões, 14 de junho de 1948. –
Parágrafo único. É também autorizado o Augusto Meira.
Poder Executivo a auxiliar os serviços de
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
dragagem contratados pelo Govêrno do Estado do (Pausa).
Rio Grande do Sul para a barra da cidade do Rio
Não havendo mais quem deseje usar da
Grande e canais interiores dessa, cidade a Pôrto palavra, declaro-a encerrada.
Alegre.
Vai-se proceder à votação. De acôrdo com o
Sala das Sessões, em 10 de junho de 1948. – Regimento, os substitutivos têm preferência.
Salgado Filho. – Sá Tinoco. – Francisco Gallotti. – Entretanto; são em número de dois.
Ernesto Dornelles. – Camilo Mercio. – Flavio
O Sr. Senador Durval Cruz requer preferência
Guimarães.
para o da Comissão de Finanças.
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Os Senhores Senadores que a concedem, ções de crédito, a juros nunca superiores à
queiram permanecer sentados. (Pausa).
taxa anual de 6% (seis por cento), podendo
É lido e aprovado o seguinte:
também, se o mercado comportar, emitir apólices
da dívida pública a juros anuais de 5% (cinco por
REQUERIMENTO
cento).
Art. 3º Quando os serviços em causa se
Nº 76, de 1948
contiverem nas obrigações contratuais de
concessionárias, serão êstes intimados a realizáRequeiro preferência para o substitutivo los.
apresentado pela Comissão de Finanças ao Projeto
Parágrafo único. Se o concessionário alegar
nº 6, de 1947.
e provar insuficiência de receita para atender às
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1948. – despesas com a dragagem, bem como a
impossibilidade de obter a quantia necessária
Durval Cruz.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a mediante operação de crédito, com ou sem fiança
deliberação da Casa, submeto à votação o do Govêrno Federal, êste fará o adíantamento,
substitutivo da Comissão de Finanças.
em parcelas, do total necessário, ou, se mais
Os Senhores que o aprovam, queiram contiver, executará os serviços diretamente ou por
conservar-se sentados. (Pausa).
terceiro, obrigando-se o concessionário a
É aprovado o seguinte:
reembolsá-lo do total despendido, mais os juros à
taxa anual de 6% (seis por cento), no prazo
máximo de 15 anos.
Substitutivo
Art. 4º O reembôlso do Tesouro Nacional
Ao Projeto nº 6, de 1947
pelas importâncias diretamente empregadas nos
Art. 1º O Poder Executivo realizará, no prazo portos explorados pelo Govêrno e dos juros e
máximo de cinco anos, diretamente, ou mediante despesas com as operações de crédito, será feito
contratos com emprêsas nacionais ou estrangeiras, pela renda do pôrto beneficiado, podendo o Poder
escolhidas em concorrência pública, os serviços de Executivo, pelo Ministério da Viação e Obras
dragagem nas barcas, canais de acesso, bacias de Públicas, uma vez comprovada a insuficiência da
evolução e canais de navegação interior inclusive os mesma, e sòmente para êsse efeito, a cobrança
das lagoas dos Patos e Mirim nos portos e vias de das seguintes contrbiuições:
comunicações marítimas e fluviais dos Estados do
a) parte da totalidade da taxa de emergência
Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, criada pelo Decreto-lei nº 8.311, de 6 de dezembro
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, de 1945:
Espírito Santo, Estado do Rio de Janeiro, Distrito
b) uma tarifa adicional entre Cr$ 2,00 (dois
Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio cruzeiros) e Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), por
Grande do Sul.
toneladas de carga, sôbre a taxa atual de
Parágrafo único. Quando mais de um serviço "Utilização do Pôrto", cobrada nos portos
tiver de ser feito em portos do mesmo Estado, será organizados;
atacada de preferência a dragagem do pôrto de
c) e, na hipótese de insuficiência de
maior interêsse econômico.
qualquer das arrecadações previstas nos itens "a"
Art. 2º Para fazer face às despesas com os e "b", pela sua cobrança conjunta.
serviços constantes desta lei, fica o Poder Executivo
§ 1º O produto dessas taxas será recolhido
autorizado a despender até a importância de Cr$ semanalmente pelas respectivas administrações
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) em dos portos em conta especial, à disposição do
cotas anuais iguais.
Tesouro Nacional, a ser aberta sempre no Banco
§ 1º Dessa importância destacar-se-á a do Brasil S. A. pelo Ministério da Viação e Obras
quantia de cem milhões de cruzeiros (Cr$ Públicas, até final liquidação do débito para com o
100.000.000,00) para os portos salineiros de Areia Govêrno Federal.
Branca e Macau, no Rio Grande do Norte.
§ 2º Os débitos dos concessionários ou
§ 2º Se o Tesouro Nacional não dispuser entidades autárquicas para com o Govêrno
dos recursos necessários, o P. Executivo contratará Federal vencerão os mesmos juros fixados para as
com terceiro ou terceiros as necessárias opera- operações de crédito que tiverem de ser feitas.
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§ 3º Se as despesas realizadas com esses
serviços em determinados portos, excederem o
capital, reconhecido para os mesmos, fica o Govêrno
Federal com a faculdade de promover a encampação
da respectiva concessão, independentemente do
prazo a que alude o art. 13 (treze) do Decreto-lei nº
24.599 de 6 de junho de 1934.
Art. 5º O saldo de um exercício poderá ser
aplicado no ou nos exercidos seguintes, até 1.952,
inclusive.
Art. 6º Para a obtenção dos recursos a que se
refere a presente lei, serão feitas as operações de
crédito que se fizer necessárias, pelo Ministério da
Fazenda.
Art. 7º Revogam-se as disposições em
contrário.
É declarado prejudicado o seguinte:
Substitutivo
Ao Projeto nº 6, de 1947
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
contratar com emprêsas nacionais ou estrangeiras,
por intermédio do Ministério da Viação e Obras
Públicas, e mediante concorrência pública, a
execução de serviços de dragagem nas bacias de
evolução, canais de acesso e barras de portos
brasileiros bem como nos canais de navegação
interior da Lagoa dos Patos, canal de ParanaguáAntonina recôncavo baiano e outros, até o montante
de 15.000.000 metros cúbicos para execução até o
exercício de 1951, inclusive.
Art. 2º Quando os serviços em causa
constituam obrigação contratual de concessionário, e
nos casos em que seja devidamente comprovada a
insuficiência da receita para atender aos encargos
decorrentes da execução dêsses serviços, o
reembôlso ao Govêrno Federal das respectivas
despesas, será feito, a juízo do Ministério da Viação
e Obras Públicas, por um dos seguintes meios:
a) cobrança de parte ou da totalidade da taxa
de emergência criada pelo Decreto-lei nº 8.311, de 6
de junho de 1945;
b) cobrança de um adicional, a ser fixado em
cada caso e em caráter transitório, sôbre a atual taxa
de "utilização de pôrto" cobrada pelos portos
organizados e que não poderá exceder de 50% da
mesma.
c) e, na hipótese de insuficiência de
qualquer
das
arrecadações
previs-

tas nos itens a e b, pela sua cobrança conjunta.
§ 1º O produto dessas taxas será recolhido
semanalmente, pelo concessionário do pôrto ou
autarquia, em conta especial, à disposição do Tesouro
Nacional, a ser aberta sempre no Banco do Brasil pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, até final
liquidação do débito para com o Govêrno Federal.
§ 2º Os débitos dos concessionários ou
autarquias para com o Govêrno Federal vencerão os
mesmos juros fixados para as operações de crédito
que tiverem de ser feitas, na conformidade do
estipulado no art. 4º.
§ 3º Se as despesas realizadas com êsses
serviços, em determinados portos, excederem o
capital reconhecido para os mesmos, fica o Govêrno
Federal com a faculdade de promover a encampação
da respectiva concessão, independentemente do
prazo a que alude o art. 13 do Decreto número
24.599, de 6 de julho de 1934.
Art. 3º Para a execução dêsses serviços,
estimados em Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de cruzeiros), fica aberto o crédito especial de Cr$
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para o
corrente exercício e os de Cr$ 45.000.000,00
(quarenta e cinco milhões de cruzeiros), para cada um
dos exercícios seguintes de 1948 a 1951, inclusive.
Parágrafo único. O saldo de um exercício
poderá ser aplicado no exercício ou exercícios
seguintes, até 1952, inclusive.
Parágrafo único. O saldo de um exercício
poderá ser aplicado no exercício ou exercícios
seguintes, até 1952,
Art. 4º Para a obtenção dos recursos a que se
refere o art. 3º, serão feitas as operações de crédito
que se fizerem necessárias pelo Ministério da
Fazenda.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
É declarado prejudicado o seguinte:
PROJETO
Nº 6 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado
a realizar a dragagem das barras dos rios Sergipe
e Real, no Estado de Sergipe, São Francisco em
Alagoas e Sergipe, de Florianópolis em Santa
Catarina e de Ilhéus na Bahia podendo para isto
contratar os serviços de emprêsas nacionais ou
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estrangeiras observadas nêste caso as formalidades
legais da concorrência pública.
Art. 2º Fica aberto o crédito de Cr$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) para a
execução das obras a que se refere o presente
projeto de lei.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à ordem do
dia.
Discussão única da Proposição nº 23, de
1948, que cria os quadros do Pessoal da Justiça do
Trabalho e dá outras providências. (Com pareceres
favoráveis ns 341 e 342, das Comissões de
Constituição e Justiça de Trabalho e Previdência
Social e de Finanças, o primeiro e o último com
emendas).
A êste projeto a Comissão de Constituição e
Justiça ofereceu emenda supressiva do art. 7, por
considerá-lo inconstitucional. Haverá, portanto,
discussão preliminar sôbre a constitucionalidade do
dispositivo.
O processo entrou no Senado na vigência do
antigo regimento.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, em vista da exposição feita por V. Ex.ª e
considerando a relevância da matéria, à qual foram
oferecidas várias emendas, requeiro a V. Ex.ª,
consulte a Casa sôbre se concorda com o adiamento
da discussão, tanto da preliminar como do projeto,
para a próxima sessão.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 77, de 1948
Requeiro o adiamento para a próxima sessão,
da Proposição nº 23, de 1948.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1948. –
Ivo d'Aquino.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da ordem do dia.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) (para explicação
pessoal): – Senhor Presidente, o Partido Republicano
associa-se, com o mais profundo pesar, às homenagens
prestadas hoje, nesta Casa, à memória do dígno pa__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

trício Hugo Barreto, cujo falecimento enlutou a
imprensa do País, à qual serviu com elevação e
patriotismo.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
do dia 16 do corrente a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única da Proposição número 23,
de 1948, que cria os quadros do Pessoal da
Justiça do Trabalho e dá outras providências.
(Com pareceres favoráveis ns. 340, 341 e 342, das
Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho
e Previdência Social e de Finanças, o primeiro e o
último com emendas).
Discussão única da Proposição número 149,
de 1947, que dispõe sôbre antiguidades de
promoção de oficiais da Fôrça Aérea Brasileira.
(Com pareceres favoráveis ns. 348 e 349, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Fôrças
Armadas).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 44, de 1948, que fixa os vencimentos
da Magistratura e do Ministério Público da União.
(Com pareceres ns. 350 e 351, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, sôbre a
proposição e emendas de plenário, ambos com
emendas das mesmas Comissões).
Levanta-se a sessão às 17 horas e 30
minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Na sessão de amanhã:
Projeto de Lei da Câmara nº 96, de 1948,
que
dispõe
sôbre
o
complemento
das
congregações das Escolas e Faculdades de
Universidades:
Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 1948,
que conta tempo de serviço público para fim de
aposentadoria;
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 1948,
que torna sem efeito a desapropriação de que trata
o Decreto-lei nº 8.796, de 23 de janeiro de 1946;
Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 1948,
que dispõe sôbre a inclusão de práticos de
engenharia na carreira de Oficial Administrativo;
Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 1948,
que dispõe sôbre gratificação de magistério;
Projeto de Lei da Câmara nº 101, de
1948,
que
extingue
a
Delegacia
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Geral de Portos e Litorais, transferindo suas
atribuições para a Fiscalização Aduaneira, e dá
outras providências;
Projeto de Decreto Legislativo número 7, de
1948, mantendo decisão do Tribunal de Contas, que
recusa registro ao contrato em que se concede a V.
T. S. D. S. A. os favores do Decreto-lei nº 300, de 24
de fevereiro de 1938.
Projeto de Decreto Legislativo número 8,
de 1948, mantendo decisão do Tribunal de Contas,
que recusou registro ao contrato celebrado com
Jorge Bailly, pelo Ministério da Aeronáutica, em face
do Decreto número 22.469, de 18 de janeiro de
1947;
Projeto de Decreto Legislativo número 9, de
1948, que autoriza o Tribunal de Contas a registrar o
têrmo de contrato de cooperação celebrado entre o
Govêrno Federal e o Senhor José Rodrigues Lima e
sua mulher, o qual regula a execução e pagamento
das obras de irrigação de terras de propriedade dos
mesmos, no Município de Santa Sé, Estado da
Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo número 10, de
1948, que aprova à concessão de aposentadoria,
com vencimentos integrais, ao guarda-civil Alfredo da
Silva Duarte.
Nas sessões dos dias 16 a 17 do corrente:
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 1948
(oriundo
da
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares), que define os crimes de
responsabilidade e regula os respectivos processo e
julgamento.
SENADO FEDERAL
O Senado Federal decreta e eu. Nereu
Ramos, promulgo para que produza os seus efeitos
a seguinte:
RESOLUÇÃO
Nº 6, de 1948
Art. 1º – Os projetos oriundos da Comissão
Mista de Leis Complementares, 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 receber
emendas.
Parágrafo único. – Findo êsse prazo, serão lidas
e, desde que apoiadas na forma regimental, mandadas
publicar as emendas oferecidas, remetendo-se tôda
a matéria à Comissão competente e prosseguindo-se
na ordem normal da discussão e votação

dos projetos de lei iniciados no Senado Federal.
Senado Federal, 14 de junho de 1948. – Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal.
TRECHO DA ATA DA 56ª SESSÃO, EM 11 DE
JUNHO DE 1948
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PUBLICADO
COM INCORREÇÕES
O SR. PRESIDENTE: – As declarações dos
ilustres Senadores constarão da ata dos nossos
trabalhos.
Continua a hora do expediente.
Mais nenhum Sr. Senador pedindo a palavra,
passa-se à:
ORDEM DO DIA
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Joaquim Pires.
Ferreira de Souza.
Waldemar Pedrosa.
Sá Tinoco.
Vespasiano Martins.
Lúcio Corrêa.
Camilo Mércio.
Andrade Ramos.
Georgino Avelino.
Apolonio Sales.
Durval Cruz.
Ernesto Dornelles.
Olavo Oliveira.
Rodolpho Miranda.
Augusto Meira.
Alvaro Adolpho.
Severiano Nunes.
Hamilton Nogueira.
Salgado Filho.
Jose Américo.
Attilio Vivacqua.
Walter Franco.
Alfredo Neves.
Flávio Guimarães.
Ribeiro Gonçalves (25).
Deixaram de comparecer os Senhores
Senadores:
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
José Neiva.
Fernandes Távora.
José Américo.
Novaes Filho.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Filinto Müller.
Roberto Glasser.
Maynard Gomes.
Francisco Gallotti (11).
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR munista tôda e qualquer reclamação partida de grupos
MAGALHÃES BARATA NA SESSÃO DE 12 DE
de trabalhadores, não posso ser suspeitado de ser
JUNHO DE 1948
simpatisante dêsse credo.
Tenho comigo telegramas do Prefeito de
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Sr. Itaituba e de pessoas amigas, residentes em
Presidente, a "Gazeta de Notícias" desta capital, Fordlândia, que restabelecem a verdade, protestam
publicou o telegrama passado pela Asapress, de contra a imputação que se quer dar e indicam os
Belém do Pará, que vou ler:
responsáveis pelos atrasos de pagamento.
"Belém, 5 – Informa-se ainda sem confirmação
Os atrasos já foram sanados porque os
que o General Dimas de Menezes, acompanhado de Ministros da Agricultura e da Fazenda tomaram as
vários oficiais, seguira para Belterra onde ocorrem providências cabíveis, após o recebimento da
anormalidades, constando que orientadas por reclamação, aliás inteiramente desnecessária se o
agentes comunistas. De outro lado a "Fôlha Diretor do Instituto Agronômico do Norte, que acumula
Vespertina" notícia que o prefeito municipal de as funções de Diretor do Instituto e Diretor Geral da
Itaituba vem insuflando o pessoal da Fordlândia e antiga concessão da Companhia Ford Industrial do
que êsse prefeito é um antigo funcionário da Pará, tivesse sido previdente no solicitar, com
Fordlândia que foi afastado por ser comunista.
antecedência, as medidas indispensáveis.
"Diz ainda o mesmo jornal que o Sr. Felisberto
Trata-se de trabalhadores braçais, que vivem
de Camargo, diretor do Instituto Agronômico do nas margens dos rios amazônicos, passando
Norte, conferenciou com o comandante da região, privações, cuja extensão bem podemos avaliar, e
declarando que os vencimentos do pessoal de ganhando uma miséria nos confins dessas regiões.
Belterra e Fordlândia foram pagos no que diz
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente,
respeito à primeira quinzena de maio, não havendo pedindo a V. Ex.ª, mandar incluir em meu discurso os
numerário, porém, para se pagar a segunda telegramas a que aludi. (Muito bem).
quinzena do mesmo mês, porque o Banco da
Borracha não pagou um milhão de cruzeiros relativos
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE, EM SEU
à compra do latex".
DISCURSO, O SENHOR SENADOR MAGALHÃES
Sr. Presidente, desejo restabelecer a verdade
BARATA
sôbre a versão vinda de Belém. Ràpidamente o faço.
Centenas de trabalhadores braçais de
De Belém – Pará.
Belterra, antiga concessão da Companhia Ford
Deputado João Bittencourt – Rua México, 11,
Industrial do Pará, tinham salários atrasados a sala 1.081 – Rio.
receber. Lògicamente reclamaram, protestando
Velhos amigos leais tôdas épocas inclusive
contra semelhante fato.
prefeito Itaituba acusados Felisberto Camargo jornais
Hoje em dia, quando, cada vez com mais ontem como comunistas pretensos destruidores
freqüência, reiteram as reclamações os prejudicados, Belterra Forlândia. Não passando falsa mentira,
logo se pretenda imputar o fato à influência de solicito prezados chefes desmentirem semelhantes
agentes comunistas.
versão tudo fazendo afastar Camargo nosso Estado,
Não sou comunista; nunca o fui. Não tenho para que nossos amigos conterrâneos possam viver
simpatias por semelhante credo; ao contrário, ambiente tranquilidade. – Francisco Evangelista.
sempre o combati com meus votos e sinto-me
De Santarém – Pará.
dispôsto a agir contra êle, usando de todos os meios,
Senador Magalhães Barata – Palácio Monroe –
legais ou ilegais, regulares ou irregulares, ao meu Rio.
alcance, para o eliminar do meu País.
Acabamos
de
ter
conhecimento
pela
Ao
emitir,
portanto,
a
opinião
de leitura dos jornais de Belém da aleivosia
que
se
pretende
imputar
à
ação
co- posta
em
prática
pelo
demagogo
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Dr. Felisberto Camargo de que o respeitável médico
Válter Gilet Machado, que emprega sua humanitária
atividade nas plantações Ford, fôra acusado como
comunista e agitador das classes trabalhistas
em Belterra e Fordlândia. O nosso protesto é
o protesto de tôda a região na qual o Dr. Gilet se
tem feito digno de todo o respeito. O Dr. Camargo,
num desespêro de causa, sem talvez poder
responder satisfatòriamente às acusações que a
imprensa do Pará lhe vem fazendo, e insurge-se pela
imprensa contra Julião Galucio Pereira, recem-eleito
Prefeito de Itaituba e contra V. Ex.ª, taxando-os de
agitadores do credo vermelho. Ante tais informações,
está o Diretório do P.S.D. de Belterra lançando sua
veemente repulsa e mais uma vez encarecendo a
proteção da lei sábia e justa em favor dêsses
milhares de trabalhadores aqui entregues ao calão
do grande cientista e péssimo administrador de
quem Belterra e Fordlândia se querem livrar pelos
meios legais e não por levantes ou indisciplina.
Por meio de V. Ex.ª queremos levar ao
conhecimento da Nação que tanto em Belterra como
em Fordlândia não há indício de quaisquer
agitações, mesmo pela índole pacata do cabôclo do
Pará. O Dr. Camargo Iança mão de um recurso
infeliz pelo qual pretende descobrir os informadores
do ataque que a imprensa lhe vem fazendo aliás mui
justamente. Cordiais saudações. – Belterra. –
Joaquim de Albuquerque. Laudelino Ferreira Alves,
Emanoel Macedo, Raimundo Brandão, Dr. José
Clarindo Martins.

De Itaituba – Pará.
Senador Magalhães Barata – Rio.
Com a devida venia, levo ao conhecimento de
V. Ex.ª, que mediante aviso de pessoa amiga
particular de Belém, indiscreta "Fôlhas" vespertina,
noticiando a vinda do General Dimas Menesse, se
referiu a atividades subversivas de elementos
comunistas de Belterra, acusando o Prefeito de
Itatuba, como mentor intelectual da agitação. Sou
inocente de tôda e qualquer ocorrência de Belterra,
nem só por se achar o Município às bordas de
Santarém, como também porque não mantenho
negócios, transações ou relações amizade com
aquêle povo distante. Acho incabível à atitude de
denúncia contra a minha dignidade e caráter.
Verdadeiro soldado pessedista, ninguém poderá
melhor justificar a minha atitude e a minha lealdade
ao meu partido do que povo itatitubense, conhecedor
de início da minha campanha contra o comunismo e
de outras atividades que desenvolviam pról do bem
estar coletivo. Os delatores não passam, sem dúvida
de elementos que procuram com falsidade e calúnias
ferir a honra e a dignidade dos invencíveis
pessedistas. Eu e meus amigos de Itaituba fiéis ao
cumprimento do dever, lançamos nosso protesto
contra a desmedida calúnia. Apelo para o espírito de
justiça do prezado patrício e chefe, e peço
providências que possam provar a autoria da calúnia,
a fim de desfazer tão injusto comentário. Atenciosas
saudações. – Julião Galucio Pereira, Prefeito
Municipal.

58ª SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO, E NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Ás 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novaes Filho.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Durval Cruz.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
Filinto Müller.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Olavo Oliveira.
Rodolpho Miranda (43).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
43 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão.

Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 2º Suplente (servindo de 2º Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 1º) lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 106, DE 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Havendo sancionado o Decreto ao Congresso
Nacional que abre, pelo Ministério da Educação e
Saúde, crédito especial para custear as despesas de
viagem e tratamentos, nos Estados Unidos da
América do Norte, do Professor João Bruno Alípio
Lobo, chefe do Serviço de Radioterapia do Hospital
Moncorvo Filho, tenho a honra de restituir a Vossa
Excelência dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Telegramas:
Dos presidentes do Diretório Universitário do
P. S. D., seção de São Paulo, e da Câmara
Municipal de Marília, no mesmo Estado, protestando
contra o relatório do Sr. Ministro da Fazenda a
respeito da situação financeira daquela unidade da
Federação. – Inteirado.
Do Presidente do Conselho Rodoviário da
Bahia, comunicando haver o mesmo aprovado voto
de pesar pelo falecimento do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Caratinga, Estado de Minas Gerais, solicitando apôio
à concessão de imunidades aos vereadores
municipais. – Inteirado.
Do
Presidente
da
Comissão
de
Defesa
do
Petróleo,
de
Itapemirim,
Es-
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pírito Santo, solicitando o apôio do Senado no
sentido de ser aprovado o monopólio estatal da
indústria petrolífera. – Inteirado.
Do 1º Secretário da Assembléia Legislativa de
Mato Grosso, comunicando sua instalação e eleição
de sua Mesa. – Inteirado.
Ofícios:
Do Presidente da Câmara Municipal de
Bebedouro e 1º Secretário da Câmara dos
Vereadores de Itabuna, Estado de São Paulo,
apresentando condolências pelo falecimento do
Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
Do 1º Secretário da Câmara Municipal de Três
Rios, Estado. do Rio de Janeiro, comunicando
haverem sido reiniciados os seus trabalhos,
suspensos em sinal de protesto contra a decisão
judiciária que declarou inexistente as imunidades dos
vereadores municipais. – Inteirado.
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados comunicando haver aquela Casa
rejeitado o Projeto nº 17, de 1947. – Inteirado.
Do mesmo Sr. Secretário comunicando haver
sido enviado à sanção o decreto legislativo que
transfere ao patrimônio do Estado de Santa Catarina,
por doação, 6.444 ações da Emprêsa Sul Brasileira
de Eletricidade S. A. – Ao Arquivo.
Da Câmara dos Deputados.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 419-A, de 1948, que abre ao
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 4.800.000,00 para contribuição do
Govêrno à representação do Brasil no Olímpico de
Londres.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1948. –
Munhoz da Rocha – 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 106, de 1948

Viação e Obras Públicas, o credito especial de Cr$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
cruzeiros), crédito êsse que será entregue ao Gomité
Olímpico Brasileiro, como contribuição do Govêrno
Federal para a participação do desporto brasileiro na
Olimpiada de Londres.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 270-A, de 1948, que abre, ao
Congresso Nacional, o crédito suplementar de Cr$
5.745.600.00 para ocorrer ao pagamento de
subsídios e substituições.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1948. –
Munhoz da Rocha – 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 107, de 1948
Abre, ao Congresso Nacional, o crédito
suplementar de Cr$ 5.745.600,00, para ocorrer ao
pagamento de subsídios e substituições.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto ao Congresso Nacional –
Câmara dos Deputados – o crédito suplementar de
cinco mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 5.745.600,00),
em refôrço da Verba 1 – Pessoal, do Anexo nº 2 –
Congresso Nacional, do vigente orçamento geral da
República (Lei número 162, de 2 de dezembro de
1947, a saber:
Verba 1 – Pessoal

Cr$
Consignação
I
–
Pessoal
Permanente 03 – Subsídio (parte
variável)
01 – Câmara dos Deputados............ 5.645.600,00
Consignação V – Outras despesas
com Pessoal
25 – Substituições
01 – Câmara dos Deputados............
100.000,00
Total....................................... 5.745.600,00

Abre ao Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$ 4.800.000,00,
para contribuição do Govêrno à representação do
Senhor 1º Secretário
Brasil no Olímpico de Londres.
O Congresso Nacional decreta:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
abrir,
pelo
Ministério
da do Projeto de Lei nº 188-A, de 1948, que auto-
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riza a abertura. de créditos para o cumprimento do
dispôsto
no
artigo
33
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
e
dá
outras
providências.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1948. –
Munhoz da Rocha – 1º Secretário.
PROJETO DA LEI DA CÂMARA
Nº 108, de 1948
Autoriza a abertura de créditos para o
cumprimento do dispôsto no art. 33 das Disposições
Constitucionais
Transitórias,
e
dá
outras
providênêcias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Presidente da República, em
cumprimento ao dispôsto no artigo 33, das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
é
autorizado a nomear, dentro de quinze dias, a partir
da publicação desta lei, uma Comissão incumbida de
superintender a construção do monumento a Rui
Barbosa.
Parágrafo único. É por igual, o Presidente da
República autorizado a auxiliar idêntica criação
monumental, na Capital do Estado da Bahia.
Art. 2º A Comissão mencionada no artigo 1º,
será composta de cinco membros, dos quais, dois
pelo menos serão professôres da Escola de Belas
Artes da Universidade do Brasil.
Art. 3º Esta Comissão promovera concorrência
pública para a escolha do projeto e sua execução, e
tomará tôdas as providências necessárias, para que
a construção do monumento esteja concluída no dia
5 de novembro de 1949, data do centenário do
nascimento de Rui Barbosa.
Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a expedir
a regulamentação com as instruções necessárias a
execução da presente lei, e a abrir os créditos:
a) de Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de
cruzeiros), para a construção de que trata o artigo 1º; e
b) de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros), para o auxílio a que se refere o parágrafo
único do artigo 1º desta lei.
Art. 5º Os créditos referidos nesta lei serão
abertos ao Ministério da Educação e Saúde.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.
Senhor, 1º Secretário.
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa
Excelência,
para
os
devidos

fins, o inciso autógrafo do Projeto de Lei nº 453-48,
que abre, pelo Ministério da Guerra, o crédito
especial de Cr$ 1.000.000,00 a fim de atender às
despesas de contratos com técnicos selecionados.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1948. –
Munhoz da Rocha – 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, de 1948
Abre, pelo Ministério da Guerra, o crédito
especial de Cr$ 1.000.000,00, a fim de atender as
despesas de contratos com técnicos selecionados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto pelo Ministério da Guerra, o
crédito especial de 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros), a fim de atender, no exercício de 1947, às
despesas resultantes de contratos parciais com
técnicos devidamente selecionados, para lecionarem
na Escola Técnica do Exército e serem consultores
de nossos estabelecimentos fabris.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 438-1948. que estende aos
militares reformados os benefícios do Decreto-lei nº
9.513, de 25 de julho de 1946.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 4 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, de 1948
Estende aos militares reformados os
benefícios do Decreto-lei nº 9.513, de 25 de julho de
1946.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São extensivos aos militares
reformados, nos têrmos da letra d do artigo 66 do
Decreto-lei nº 3.940, de 16 de dezembro de 1941, os
benefícios concedidos aos funcionários públicos
federais, estaduais e municipais, ex-vi do Decreto-lei
nº 9.513, de 25 de julho de 1946.
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direito à restituição de pagamentos já efetuados.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 434-1948, que
altera a redação dos artigos 1º e 2º e revoga o artigo
7º do Decreto-lei nº 9.825, de 10 de setembro de
1946.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 14 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

ra concorrer às despesas com a publicação dos
Anais da 4ª Conferencia Regional de Tuberculose.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 14 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretario.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112 – 1948

Autoriza o Poder Executivo a abrir, à
Sociedade Brasileira de Tuberculose, o crédito
especial de trinta mil cruzeiros, para ocorrer às
despesas com a publicação dos Anais da 4ª
Conferência Regional de Tuberculose.
O Congresso Nacional decreta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
a Sociedade Brasileira de Tuberculose, o crédito
Nº 111, de 1948
especial de trinta mil cruzeiros (Cr$ 30.000,00), para
ocorrer às despesas com a publicação dos Anais da
Altera a redação dos artigos 1º e 2º e revoga o 4ª Conferencia Regional de Tuberculose.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
artigo 7º, do Decreto-lei nº 9.825, de 10 de setembro
contrário.
de 1946.
O Congresso Nacional decreta:
São lidos e vão a imprimir os seguintes
Art. 1º Os artigos 1º e 2º do Decreto-lei nº pareceres:
9.825, de 10 de setembro de 1946, passam a ter a
seguinte redação, respectivamente:
PARECER
"Artigo 1º A Iotação de adidos militares,
navais
e
aeronáuticos
e
seus
adjuntos,
Nº 376 – 1948
que
se
tornarem
necessários
junto
às
representações
diplomaticas
brasileiras
no
Da Comissão de Redação de Leis
exterior,
será
fixada
e
alterada,
quando
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
conveniente, pelo Presidente da República, 18, de 1948.
por
proposta
do
Chefe
do
Estado-Maior
Relator: – Sen. Augusto Meira.
Geral".
A Comissão é de parecer seja aprovada a
Art. 2º Tôdas as Comissões militares, navais redação final, que apresenta no anexo nº 1, do
e aeronáuticas, temporária ou permanentemente Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1948.
em ação nos países em que haja adidos das
No anexo nº 2, para perfeito conhecimento da
respectivas fôrças armadas, ficarão a êles emenda, vem, com esta o art. 5º do Decreto-lei nº
subordinadas. No caso, porem, excepcional 8.818, de 1946, no qual a nova disposição deverá
de incompatibilidade hierárquica, deve o adido ser integrada.
colocar-se à disposição do Chefe da Comissão, e
Sala da Comissão de Redação de Leis, em de
prestar-lhe tôda a assistência e informações junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
necessárias".
Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Art. 2º É revogado o artigo 7º do Decreto-lei nº Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
9.825, de 10 de setembro de 1946.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
ANEXO Nº 1
contrário.
Senhor 1º Secretário:
O Congresso Nacional decreta:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Art. 1º – Acrescente-se ao artigo 5º do
Excelência, para os devido fins, o incluso Decreto-lei nº 8.818, de 24 de janeiro de 1946, o
autógrafo do Projeto de Lei. nº 404-1948, seguinte:
que autoriza o Poder Executivo a abrir, à
Parágrafo único – Se, para garantir
Sociedade
Brasileira
de
Tuberculose,
o o financiamento da construção a que alude
crédito especial de trinta mil cruzeiros, pa- a letra "a", houver sido necessário hipoteca-
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la com o domínio útil do terreno, a reversão prevista
ANEXO
não obstará a que a hipoteca prevaleça até que a
dívida seja totalmente paga.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º – O prazo a que se refere o art. 5º, letra
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
"a", do citado Decreto-lei nº 8.818, começará na data abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, o
em que esta lei entrar em vigor, revogadas as crédito especial de trinta e quatro milhões de
disposições em contrário.
cruzeiros (Cr$ 34.000.000,00), para ocorrer as
despesas com a imigração intensiva, assim
ANEXO Nº 2
discriminada:
Art. 5º – Do Decreto-lei número 8.818,
de 24 de janeiro de 1946, com a emenda do
Senado:
Art. 5º – O domínio útil do terreno mencionado
nos artigos 1º e 2º, reverterá ao patrimônio da União,
sem que esta responda por qualquer indenização,
nos seguintes casos:
a) se a construção do edifício mencionado no
parágrafo único do artigo 2º não se ultimar dentro de
seis (6) anos, contados da data da assinatura
do contrato citado no artigo 3º, e seu parágrafo
único;
b) se a Caixa de Assistência dos Advogados
do Distrito Federal não der ao terreno o destino
previsto no parágrafo único do artigo 2º;
c) se a mesma Caixa deixar de preencher as
suas finalidades;
d) ou, se, ainda, se extinguir, excetuada a
eventualidade de substituição por outra entidade,
com as mesmas finalidades.
Parágrafo único. – Se, para garantir o
financiamento da construção a que alude a letra "a",
houver sido necessário hipotecá-la com o dominio
útil do terreno, a reversão prevista não obstará a que
a hipoteca prevaleça até que a dívida seja totalmente
paga.
PARECER
Nº 377 – 1948
Publicado no "Diário do Congresso Nacional"
de 17 de junho de 1948.
Da Comissão de Redação de Leis
Redação da Proposição número 316,
de 1947.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa
Esta Comissão é de parecer seja aprovada a
própria redação com que o projeto foi votado pelo
Senado, e que apresenta em anexo.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em de
junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.

Cr$
a) – Recrutamento e seleção de
imigrantes........................................ 4.000.000,00
b) – Transportes.............................. 20.000.000,00
c) – Hospedagem, distribuição,
localização
e
instalações
permanentes.................................... 10.000.000,00
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Nº 378 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a Proposição número 292, de 1947.
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
1. O artigo 29, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias determinou trace o
Govêrno Federal um plano de aproveitamento total
das possibilidades econômicas do Rio São Francisco
e seus afluentes, a isso destinando quantia não
inferior a 1% das suas rendas tributárias.
Por cumprir norma de tal relevância e de tão
notáveis reflexos sôbre a economia e a própria vida
social brasileiras, votou a Câmara a proposição, ora
sob o nº 292, de 1947, criando a Comissão do Vale
de São Francisco, subordinada ao Presidente da
Republica (artigo 1º), e encarregada de dar
execução à disposição constitucional, quer
organizando o plano a ser submetido ao Congresso
Nacional, quer dirigindo-lhe a execução no âmbito
federal, quer coordenando a atividade da União
com os Estados e os municípios interessados (artigo
7º). Admite o projeto se comecem os trabalhos
mesmo antes de aprovado tal plano e atribui à
referida Comissão ainda por programas anuais
(artigo 7º, parágrafo 1º), requisitar funcionários dos
Ministérios e das entidades autárquicas (artigo 9º) ,
além do seu quadro próprio (artigos 5º e 6º),
promover desapropriações (artigo 12), explorar as
quedas dágua diretamente ou por entidades
que organizar (artigo 11), assinar convênios com os
Estados
e
Municípios
ribeirinhos
(arti-
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go 13), prestar contas diretamente ao Congresso
(artigo 15) e organizar o seu próprio regimento
sujeito à aprovação do Presidente da República
(artigo 18). Estatui ademais que o pessoal constante
de um quadro anualmente fixado em lei, será
nomeado em comissão ou contratado, competindo
ao Presidente da República admití-lo ou demití-lo
livremente (artigos 5º e 6º), determina o
aproveitamento preferencial dos funcionários em
disponibilidade (artigo 6º, parágrafo 2º), fixa os
vencimentos dos seus membros, três diretores,
sendo um o Presidente (artigo 4º), manda depositar
as importâncias destinadas ao Serviço no Banco do
Brasil (artigo 16), e quer sejam considerados
automàticamente registrados no Tribunal de Contas
os respectivos créditos (artigo 17).
2. Trata-se de matéria excepcionalmente
relevante. A recuperação econômica do Vale do São
Francisco com o aproveitamento de todo o potencial
de riquezas ali pôsto por Deus à disposição dos
homens e quase em desafio à sua capacidade, é um
dêsses problemas substanciais, cuja solução
engrandece qualquer povo, e, criando para os
homens da zona condições de vida mais humanas,
ajuda a transformar o próprio facieo econômico e
social do País.
Quando não estivesse previsto na Lei Mágna,
êle se imporia ao legislador ordinário, até mesmo
como uma forma de gratidão à grande via aquática
que tanto contribuiu, no sentir dos nossos
historiadores, para a unidade pátria.
O projeto em aprêço se contém, portanto,
nêsse campo.
3. Começa pela criação da referida Comissão
do Vale do São Francisco, sôbre cujas conveniências
e constituição deve pronunciar-se a Comissão de
Viação e Obras Públicas. Se um serviço dessa
ordem deva ser dirigido por uma comissão especial
ou se deve constituir uma organização especial
permanente, ou encartar-se em algum departamento
já existente, é ponto sôbre o qual não nos cumpre
opinar.
4. Há, porém, reparos de ordem jurídica que
fazer à sua estruturação.
Diz o artigo 1º que a Comissão gozará de
autonomia administrativa e ficará subordinada ao
Presidente da República, e cujos atos serão
referenciados pelo Ministro de Estado do Interior e
Justiça".

Há aqui, evidentemente, um engano de
redação, que merece ser corrigido.
Trata-se da conjunção "e" antes da expressão
"cujos atos serão referendados...". O seu emprêgo,
injustificado em face do "e" de ligação da frase
anterior com a precedente "e ficará imediatamente
subordinada", poderia dar a entender deverem ser os
atos da Comissão referendados pelo Ministro da
Justiça, absurdo que nunca poderia estar, e nunca
esteve, na mente dos eminentes autores,
examinadores e votantes do projeto. São os atos
do
Presidente
da
República
que
devem ser referendados por aquêle Secretário de
Estado.
A um lápso de redação é possível também
atribuir o sentido decorrente da primeira oração do
artigo 1º, quando reza: "É constituída, na forma do
artigo 29, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, a Comissão Vale do São Francisco".
Dá-se aí a entender com a expressão "na forma do
artigo 29..." haver sido tal Comissão prevista pela
norma constitucional, quando esta se limita, ia criar
para o Govêrno Federal o dever de "traçar e
executar um plano de aproveitamento total das
possibilidades econômicas do rio São Francisco e
seus afluentes", destinando para isso uma verba
obrigatória. Evidentemente, o projeto quis dizer,
"para os fins" ou equivalente.
5. Não vai, porém, nessas críticas a
observação fundamental ao artigo 1º: Diz esta com
a subordinação direta da Comissão ao Presidente
da República, independente de qualquer Ministério.
Não parece muito condizente com a
Constituição tal modo de organizar serviços.
Determina a Lei Mágna se distribuam por
Ministérios, sob a direção de Ministros, as diversas
atividades do Poder Executivo. Não é por outra
razão que o artigo 90 lhes prevê a existência
como auxiliares necessarios do Presidente da
República regulando-lhes o parágrafo único, bem
como o art. 87, III as condições e as formas
de investidura e desinvestidura. Longe de deixar à
legislação ordinária o encargo de lhes definir
as funções, estatui-lhes o artigo 90 um mínimo:
referendar atos do mesmo Presidente, expedir
instruções para boa execução das leis, decretos e
regulamentos, apresentar o relatório anual dos
serviços do seu Ministério e comparecer a qualquer
das casas do Parlamento, quando convocados
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ou quando julgarem convenientes, para prestar
informações ou esclarecimentos ou solicitar medidas
legislativas (arts. 91, I, II, III e IV, combinado êste
com os arts. 54 e 55). No momento a
responsabilidade criminal, tem fôro próprio para os
crimes isolados e envolvem a sua com a do
Presidente da República nos crimes conexos (art.
92), com êle solidarizando-se nos atos que
subscreverem, referendarem ou praticarem por
ordem sua (art. 93, parágrafo único). Vai essa
solidariedade aos meios processuais, inclusive o
impeachment (artigo 92, in fine, comb. com os
artigos ..89 e 93). Êsses característicos os colocam
numa posição mista de carater político e
administrativo, membros do Poder Executivo, do qual
participam necessàriamente. (Cfr. a respeito dessa
tese o voto do ministro Castro Nunes,
constitucionalista de justo renome, no ac. do
Supremo Tribunal Federal de "in Archivo Judiciário").
Êsse quadro constitucional não comporta
serviços públicos alheios a qualquer ministério,
estranhos ao auxilio de um Ministério, não
superintendidos por uma autoridade constitucional
competente para expedir instruções visando à boa
execução das leis, decretes e regulamentos, e a
respeito dos quais não pode o Congresso Nacional
obter informações diretas e verbais de quem os
dirige. Evidentemente, cada Ministério constitui o
centro de coordenação de determinado gênero das
atividades governamentais. Embora confiando o
Poder Executivo ao Presidente da República, quer a
Constituição, seja por motivos políticos, seja pelos
imperativos da lei da divisão do trabalho social, se
condivida a responsabilidade daquêle nos diversos
setores da administração com os seus Ministros, pois
êstes não são simples secretários administrativos,
senão Secretários de Estado, órgãos também
políticos e administrativos, com funções que
ultrapassam o campo do funcionalismo comum,
sendo os mesmos os intermediários entre o referido
Poder Executivo e o Legislativo, tanto no encaminhar
o expediente como no contacto pessoal, bem como
entre o presidente e a máquina administrativa.
Em face de tais normas, não pode a Iei deixar
de criar e regular os Ministérios, nem o Presidente da
República pretender governar sózinho, sem o auxílio
de Ministros. Logo, não pode ela furtar a êsse quadro
– êste ou aquêle serviços.

Não vale invocar o exemplo norte-americano,
com as suas Comissões diretamente orientadas
pelo Presidente, como a do Vale do Tenessee, em
cuja constituição procurou inspirar-se o projeto.
Nêste particular divergem os dois sistemas
legislativos, pois a Constituição dos Estados Unidos,
ao contrário da nossa, não se ocupa dos Ministros
de Estado, muito menos lhes traça funções, ou lhes
dá o caráter político da nossa, permitindo-lhes a
convocação ou a presença voluntaria ao
Parlamento.
6. O próprio projeto, ainda no artigo 1º,
determinando sejam os ilegível do Presidente da
República relativos às obras do São Francisco
referendados pelo Ministro da Justiça, destaca a
necessidade constitucional da sua subordinação a
um dos Ministérios. A subscrição no seu teor, e
nunca uma simples formalidade burocrática. Quando
o Ministro subscreve um ato qualquer do Presidente,
manifesta, por essa forma, a sua concordância com
êle, adere às suas providências, responsabilizandose pelas suas conseqüências e pela sua execução.
Não é por outro motivo que o citado artigo 93,
parágrafo único, da Constituição o declara
criminalmente responsável por tais atos. Claro ser
inconcebível enfrente o Ministro tais ônus sem
participar da direção do serviço.
7. Certo, há formas de atividade estatal que
não cabem rigorosamente dentro num ministério,
porque abarcam a todos, como se dá com o
Departamento Administrativo do Serviço Público.
São elas raríssimas, e sòmente elas comportam
uma excencionalissima subordinação direta ao
Presidente da República.
8. Por outro lado, não se compreende essa
preocupação em retirar serviços ao controle geral,
em furtá-los à unidade de orientação essencial à
administração pública. Muito menos se justifica essa
vontade de erigir super-ministérios ou ministérios
paralelos intocáveis, indenes, insensíveis ao
controle Parlamentar. Ministérios sem ministros ou
melhor, com super-ministros privilegiados, pois nem
ao menos se contêm nos requisitos estipulados
pela, Constituição para a investidura ministerial.
Só nos regimes ditatoriais, autocráticos,
nos govêrnos unipessoais, é lógica essa capitis
deminutio dos ministros, essa diminuição da sua
importância política e administrativa, essa
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humilhação da função do Secretário do Estado, essa
equiparação ao simples diretor de repartição. É que
nêles o ditador chama tudo a si, por auferir
consagrações e inculcar-se a gratidão dos
beneficiados, proclamando a inexistência de
intermediários entre êle e o povo.
No regime democrático e no mundo atual, em
que a divisão do trabalho não mais se discute, é
impossivel atribuir ao Presidente da República
capacidade omnimoda, omniciência e omnipresença
capazes de atender, sem intermediários naturais, a
todos os problemas de um país grande e pobre como
o nosso.
A hierarquia tradicional – Presidente da
República, Ministro Diretor, Chefe de Serviço, etc. –
não constitui criação cerebrina, nem chega a ser
uma categoria histórica; é o resultado da experiência
e decorre das necessidades. De uma para outro, o
problema vai sendo encarado sob prismas diversos,
por forma a se completar a organização. O
Presidente da República, armado da autorização
legislativa e dos recursos financeiras precisos, vê,
principalmente, o aspecto político do problema e as
vantagens gerais da sua solução: o Ministro, também
imbuído de espírito político, transmite êsse ponto de
vista, à máquina administrativa, que organiza o
aparelhamento de execução. O Diretor, o Chefe e os
demais serventuários, pela sua vez, se encarregam
da realização pelos meios técnicos apropriados, até
o último que se limita a um simples ato individual.
Não é possível fazer do Presidente da
República o chefe da execução visando ao problema
econômico ou político em geral e, do mesmo passo,
o homem que controla imediatamente a máquina
administrativa, ou que realiza a obra, função esta
atribuída ao técnico, ao homem da realização
imediata. Não é por outra razão que os grandes
Ministros nem sempre são grandes técnicos. Os
exemplos dos nossos grandes ministros Murtinho,
Pandiá Calógeras e mesmo Lauro Müller, o de
Clemenceau, na primeira guerra mundial, e o dêsse
admirável cidadão da humanidade que Winston
Churchill, exercendo, durante a primeira e no
princípio da segunda guerras mundiais, o pôsto de
Ministro da Marinha (Primeiro Lord do Almirantado)
são plenamente convincentes.
9. Nada justifica, pois o retirar-se
a C. V. S. F. ao seu ministério natural, o da
Viação
e
Obras
Públicas
por
mais

fraco que êle esteja sendo nos tempos atuais. Nada
torna aceitável essa disparidade entre ela e outras
organizações não menos importantes, como o
Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, o
Departamento Nacional de Portos, a Comissão de
Marinha Mercante, Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, o Loide Brasileiro, a
Organização Lage, o Departamento Nacional dos
Correios e Telégrafos, etc. Se o rendimento de
muitos dêsses serviços é nenhum, não se deve isso
à sua subordinação a um Ministro. O defeito será,
sobretudo, ao material humano, pois, como dizia o
poeta máximo da língua, "o fraco rei faz fraca a forte
gente". E êste material depende principalmente do
Presidente da República, a quem compete escolher
gente capaz, tanto para Ministros, como para
diretores de repartições, chefes de serviços,
auxiliares, etc. E nada indica seja êle mais acertado
no provimento das repartições a êle diretamente
subordinadas, que no dos seus Ministérios.
Se tais obras podem interferir com a ação de
dois ou mais Ministérios, isso é de todos os trabalhos
públicos. Não há um absolutamente desligado do
outro. Aqui, como na divisão de poderes políticos, a
independência é contrabalançada pela harmonia. O
Departamento de Obras contra as Sêcas cuida de
distribuição de áreas irrigáveis, de reflorestamento,
de piscicultura, tem hospitais, e nem por isso sai do
Ministério da Viação. As Obras da Baixada
Fluminense são de grande alcance sanitário, mas se
entrosam no mesmo M. da Viação. A questão é
verificar qual a atividade principal.
A prevalecer a orientação do projeto, se um
dia pretender o Senado, a Câmara dos Deputados
ou qualquer das suas comissões obter informações
verbais sôbre a atividade da C. V. S. F. ser-lhe-á
impossível, pois não há Ministério habilitado a
responder. E teremos, destarte, uma repartição
encarregada de manejar um por cento das rendas
tributárias do País, atualmente mais de uma dezena
de milhões de cruzeiros, desligada da necessária
fiscalização parlamentar.
10. Não se casam forçosamente a autonomia
administrativa e a subordinação direta ao Presidente
da Republica. Uma pode existir sem a outro. O pular a
barreira de um Ministério não aumenta a liberdade de
ação dos encarregados da obra. A autonomia se
traduz no esquivamento às formalidades comuns e,
sobretudo, na disponibilidade das verbas que o proje-
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to considera de registro automático pelo Tribunal de
Contas (art. 17) e dos dinheiros, que manda
depositar no Banco do Brasil (art. 16).
Tal forma de atividade é muito conhecida dos
nossos setores administrativos, sem haver mistér de
retirá-las aos Ministérios.
11. Em face disso, propõe-se a seguinte:
EMENDA
Nº 1
1ª parte
Ao art. 1º
Diga-se:
"Fica constituída, para os fins declarados no
art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, a Comissão do Vale do São Francisco,
com autonomia administrativa...".
2ª parte
Em vez de "e ficará subordinada ao Presidente
da República e cujos atos serão referendados pelo
Ministro de Estado do Interior e Justiça", diga-se "e
subordinada ao Ministério da Viação e Obras
Públicas".
12. Regula o art. 2º a composição da
Comissão e atribui ao Presidente da República a
nomeação dos respectivos membros, a serem
escolhidos
"entre
pessoas
de
reconhecida
idoneidade técnica, moral e administrativa".
Houve, na própria Câmara dos Deputados,
uma emenda firmada pelo eminente e culto
Deputado Aliomar Baleeiro, representante do Estado
mais diretamente interessado no assunto, que é a
Bahia, tornando essas nomeações dependentes de
aprovação do Senado.
Foi pena que aquela egrégia Casa do
Parlamento não tivesse atendido a tão justa
sugestão.
O projeto põe nas mãos da tal Comissão uma
soma imensa de poderes. Milhões e milhões de
cruzeiros ficam anualmente à sua disposição no
Banco do Brasil, registrados automàticamente pelo
Tribunal de Contas, que, apenas, lhe toma as contas
depois de tudo pago. Não há contrôle prévio. Tornase ela num pequeno Estado dentro do Estado.
Por que não cercar de certo cuidado as
nomeações? Por que não exigir nela colabore um
outro órgão?
Ademais, quem controla a existência dos
requisitos morais e intelectuais estipulados pelo art.
2º?
Se se tratasse de condições juridicas, com se
dá com o funcionalismo em geral (concurso,
merecimento, antiguidade, título científico, etc.), as

nomeações ao arrepio de tais exigências seriam
ilegais. Mas, referindo-se a lei, a qualidades e não a
requisitos, a virtude e não a condições juridicamente
verificáveis, deixar tudo á discreção de quem
nomeia, é o mesmo que lhe admitir o arbítrio, a
liberdade absoluta de nomeação.
O projeto andou bem no formular as
exigências citadas. Mas, nêsse caso, há mistér uma
possibilidade de controle.
Impossível êste no campo jurisdicional, há que
criá-lo no terreno político.
Trata-se,
aliás,
de
uma
orientação
constitucional. Sempre que a Constituição determina
ou pressupõe qualidades pessoais do escolhido para
um cargo, sujeita-lhe a escolha à aprovação do
Senado, órgão que, no jôgo dos poderes, participa
do Executivo e do Legislativo e cuja competência a
respeito já foi por êle mesmo decidida.
A invocação do Tennessee Valley Act valeria
aqui, pois os seus diretores têm a sua nomeação
aprovada pelo Senado norte-americano.
13. Embora não se trate de matéria de técnica
jurídica, devendo a respeito ser ouvida a Comissão
de Finanças e a de Viação e Obras Públicas, não há
como deixar de reparar na multiplicidade dos
membros da Comissão, em contrário à nossa
tradição legislativa a respeito.
Todo o nosso sistema administrativo se baseia
na existência de um chefe único. Os demais, ainda
com o nome de diretores, são funcionários do
serviço. A expressão "Comissão" usada nêsses
casos não significa direção colegial, mas à usada
para designar um serviço sem caráter permanente,
de tempo certo, como é o do Vale do São Francisco,
pelo menos no seu aspecto constitucional, pois o cit.
art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, só lhe concede recursos durante vinte
anos. Trata-se, assim, na nossa atual técnica
administrativa, de um verdadeiro Departamento.
Conseqüentemente,
nada
parece,
em
princípio, contrariar a norma da direção unipessoal,
com os corpos técnicos e os auxiliares necessários.
Essa forma é a do Departamento Nacional de Obras
contra as Secas, da Baixada Fluminense, do
Departamento Nacional de Portos, etc.
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14. Isso justifica a:

Evidentemente, o projeto procurou uma
solução que evitasse os naturais choques ou ciumes
EMENDA
entre os Estados. Não vemos, porém, porque um
serviço da natureza do Vale do São Francisco, que
Nº 2
deve ser orientado em conjunto e se refere a uma
zona sem descontinuidade, demande três repartições
Ao art. 2º:
burocráticas em pontos diversos, duas das quais da
mesma categoria e independência entre si.
Com a instalação da sede na própria zona
1 ª parte
desaparecem tais inconveniências, Nem as
Diga-se:
suscetibilidades estaduais serão feridas. A obra é
"A C.V.S.F. será dirigida por um Diretor em nacional e não comporta dispendios dessa ordem.
Comissão nomeado pelo Presidente da República e
17. Em conseqüência, impõe-se a:
escolhido entre engenheiros civis de reconhecida
idoneidade técnica, moral e administrativa...
EMENDA
E acrescente-se:
"mediante prévia aprovação da escolha pelo
Nº 3
Senado.
A expressão "em Comissão" dispensa a
1ª parte
declaração de demissibilidade ad nutum.
15. Um dos pontos debatidos da Câmara
Diga-se:
dos Deputados foi o da sede da C.V.S.F., que o
“A C.V.S.F. terá a sua sede na zona central dos
projeto situa nesta capital e que algumas seus trabalhos, fixada pelo Presidente da República
emendas pretendiam colocar em Salvador, capital da em decreto referendado pelo Ministro da Viação e
Bahia.
Obras Públicas, mediante proposta do Diretor da
Clara a inconveniência da solução vitoriosa. mesma C.V.S.F.”.
Não há porque fixar no Rio de Janeiro êsse centro
burocrático, viveiro possível de funcionários que
2ª parte
jamais quererão sequer ver o rio São Francisco. A
presença da direção geral na própria zona do serviço
Acrescente-se os seguintes parágrafos:
da aos diretores uma visão mais perfeita do
§ 1º A medida que os trabalhos caminharem
problema, um conhecimento mais seguro dos para outra zona, a sede irá sendo transferida na
detalhes, um contacto mais imediato com a fórma determinada pelo artigo.
respectiva execução, do mesmo passo que facilita a
§ 2º Nenhuma transferência de sede será
solução dos casos ocorrentes, sem a viagem possível antes de escoado um ano da sua instalação.
desnecessária, dilatória e encarecedora a esta
18. No tocante ao artigo 4º, a matéria é do
capital. Já existe, entre nós, a experiência das âmbito da Comissão de Finanças. Vale destacar,
grandes obras centra as secas do Govêrno Epitácio porém, que para ficar nesta capital, o Diretor
Pessoa, dirigidas por um grande engenheiro Superintendente terá vencimentos iguais aos de
comodamente instalado nesta capital e que quando ia qualquer Ministro de Estado. Na alínea “b” dêste
ao nordeste, passava mais rápido que um meteoro. artigo é, porém, de suprimir a. expressao “outra”
16. Em serviço de tal monta, melhor antes de "companhia”. A C.V.S.F. não é uma
seria possibilitar uma certa mobilidade na sede, companhia, não é uma entidade privada, como da a
com a só condição de se instalar num dos entender a forma do projeto.
Estados abrangidos dêles, mesmo fora das
Daí a seguinte:
capitais. Essa localização seria determinada pelo
Presidente da República, mediante proposta
EMENDA
do Ministro, devidamente provocado pela Comissão,
não se permitindo a mudança antes de um
Nº 4
ano, o que evitaria as transferências de simples
capricho.
Ao art. 4º, al. “b”:
Essa solução teria ainda o mérito da economia
Suprima-se a palavra “outra”.
na organização dos referidos trabalhos e nas
19. Tratam os artigos 5 e 6 do pessoal de
despesas, dispensando as duas Diretorias de Obras serviço da C.V.S.F., regulando os artigos 7º, 8º e 9º,
a serem colocadas, respectivamente, nos Estados da parágrafo único, as atribuições da última.
Bahia e Minas Gerais.
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O bom método legislativo parece com a devida
vênia, aconselhar a anteposição do assunto tratado
nos três últimos. Vem o projeto até o artigo 4º tratando
da composição e da sede da Comissão. Natural é
passe logo a delimitar-lhe as atribuições, para depois
cuidar do seu pessoal subordinado.
20. Aconselhável também parece transformar o
referido parágrafo único do artigo 9º num artigo, pois o
seu assunto (colaboração possível da C.V.S.F., com
as associações rurais existentes ou futuras, para a
mais rápida e eficiente introdução de processos
adiantados na agricultura e na pecuária), nada tem
que ver com o citado artigo 9º, que trata, como os
artigos 5º e 6º, do pessoal, para admitir a sua
requisição quando pertencentes a outras repartições.
A boa técnica legislativa quer que o parágrafo se refira
ao assunto do artigo, como um desenvolvimento, uma
modificação ou mesmo uma exceção.
21. Por essas razões, deve o Senado propor
as:
EMENDA
Nº 5
Coloquem-se os artigos 7º e 8º no lugar e sob
números 5º e 6º.
EMENDA
Nº 6
Transforme-se o parágrafo único, do artigo 9º,
num artigo, que passará a ser o artigo 7º.
22. Encarando agora o assunto do artigo 7º, do
projeto, o qual, aprovada a emenda anterior, passará
a ser o 5º, nada há que acrescentar ou suprimir no
elenco das atribuições da C.V.S.F., tais como
definidas nos incisos a, b, c e d, e no parágrafo 1º.
Reparos, porém, merece o parágrafo 2º,
quando, prevendo o plano aprovado pelo Congresso
confere ao Presidente de República, poderes para
determinar seja êle executado diretamente pela
C.V.S.F. ou pelos Ministérios, tendo em vista o seu
caráter geral ou específico, admitindo possa aquela
autoridade autorizar destaque dos créditos
orçamentários.
Começa pela evidente contradição com o da al.
"b" quando confere à referida C.V.S.F. a atribuição de
executar o plano aprovado pelo Congresso. A
contradição se manifesta, aliás, com todo o projeto.
Partindo êste da organização da Comissão com
autonomia
administrativa,
provida
de

largas atribuições, dispondo de verbas sem as
formalidades comuns, não se compreende a
possibilidade de dividir os serviços por diversos
Ministérios. A vantagem da C.V.S.F., está na unidade
de plano e de ação. Do contrário, ela seria
desnecessária.
A isso acresce a inconstitucionalidade
da cláusula final, que atribui ao Presidente
da República o poder de destacar verbas
orçamentárias concedidas a uma determinada
repartição para distribuí-la por diversos Ministérios.
Sendo o orçamento, pelo menos do ponto
de vista formal, uma lei, não é possível
autorizar o Poder Executivo a modificá-la. Quando
o Legislativo o vota, faz a distribuição das verbas
não sòmente em razão da sua aplicação,
como em relação aos departamentos que devem
fazê-la.
23. Êsses motivos tornam lógica a:
EMENDA
Nº 7
Ao art. 7º, do projeto.
Suprima-se o § 2º.
24. Como ficou visto, os arts. 5º e 6º,
tratam do pessoal indispensável aos serviços da
C.V.S.F.
Boa a medida do art. 5º. Boa e correspondente
à natureza da C.V.S.F. O pessoal não deve,
pela só admissão ao serviço, tornar-se funcionário
público. Os que já o não forem, devem ser
admitidos em carater extraordinário ou mediante
contrato.
Em matéria de redação, convém evitar a
expressão
"comissionamento".
Em
vez
de
"nomeação" seria melhor dizer "admissão", pois a
palavra "nomeação" é mais empregada para os
funcionários públicos, enquanto "admissão" é
genérica.
Também se ressente de redação defeituosa o
art. 6º, quando, referindo-se ao "quadro pessoal",
declara-o "de livre nomeação e demissão do
Presidente da República". Evidentemente esta última
regra se refere ao pessoal e não ao seu quadro.
Magnífica também a providência do mesmo art.
6º – aproveitamento dos funcionários em
disponibilidade e dos dispensáveis de outros serviços.
Se o Govêrno cumprir, realmente, essa norma,
dará um grande exemplo.
Existe um mundo de funcionários em
disponibilidade, ganhando sem trabalhar, premiados
pelo esquecimento ou à espera de bons e cômo-
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dos lugares para pleiteá-los. Não nos consta, por
exemplo, tenha sido, até hoje, aproveitando um único
ex-serventuário dos extintos territórios de Iguaçu e
Ponta Porã. No entanto, o Tesoureiro deve receber
mensalmente as suas notícias.
A regra possibilitará uma grande economia.
25. São aconselháveis, entretanto, algumas
modificações de substância.
Diz a primeira com a anualidade obrigatória
da lei fixadora do referido quadro. Essa providência,
se tomada à letra, isto é, se forçasse a organização
dêsse quadro em lei especial, possibilitaria o
entendimento de se incorporar tal pessoal ao
funcionalismo e seria de difícil execução.
Em princípio, aliás, o pessoal da C.V.S.F.
terá um caráter quase permanente, pois os serviços
ao seu cargo durarão, pelo menos, vinte anos,
nos têrmos do cit. art. 29, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Há de haver, destarte,
um
grupo
de
serventuários
constante,
cuja experiência as leis ânuas se limitariam a
repetir. Estão nessa categoria, os engenheiros, os
das seções técnicas, burocrática, da contabilidade,
etc. A regra da anualidade estará inteiramente
satisfeita com a sua menção nas tabelas
orçamentárias.
26. Outro ponto a reparar é a atribuição
conferida pelo projeto ao Presidente da República
para fazer tôdas as nomeações.
É preciso romper essa malfadada tendência
centralizadora, pela qual o Presidente da República
tem de tomar horas e dias da sua atividade preciosa,
a braços com os altos problemas políticos e
administrativos do País, com a assinatura de simples
decretos de nomeações de funcionários inferiores, a
respeito dos quais a sua capacidade de escolha não
se exerce rigorosamente. Que se lhe atribua o poder
de nomear o referido pessoal semi-permanente,
compreende-se. Mas que se exijam decretos
presidenciais para admitir mensalistas, diaristas,
operários, etc., não se justifica. Devem essas outras
nomeações ser confiadas à própria C.V.S.F.,
encarregando-se o Ministro da Viação de admissão
dos contratados.
28.
O
apêlo
aos
funcionários
em
disponibilidade e aos dispensáveis de outros
serviços exige também uma disciplina própria,
quer no tocante à sua apresentação, quer no
que tange aos seus direitos. Ao seu respei-

to não é possível insistir na regra até da
demissibilidade livre. Sendo, como são, funcionários,
continuarão regidos pela sua própria lei – o Estatuto
dos Funcionários Públicos. Sem isso, e sem que as
novas funções correspondam, pelo menos quanto
aos vencimentos, ao cargo da disponibilidade, não
serão êles obrigados a aceitar a nova função.
29. Nêsse mesmo caminho, há que prover aos
direitos e à disciplina do restante do pessoal,
convindo equipará-lo aos extranumerários em geral.
30. Ainda tomando em consideração a
situação do pessoal, já que se lhe não confere
estabilidade, parece justo assegurar-lhe certos
direitos. Pelo menos os conferidos aos empregados
em geral, consistentes na indenização por despedida
injusta, tomando-se por base os mesmos critérios
estabelecidos para as emprêsas particulares, e na
por acidentes no trabalho.
30. Essas correções pretende fazê-las a:
EMENDA
Nº 8
Substituam-se os artigos 5º e 6º, do projeto
pelos seguintes, com a mudança de numeração
consequente à aprovação da emenda nº 8:
1ª parte
Art. O pessoal técnico e de administração da
C.V.S.F. será o correspondente à discriminação das
verbas orçamentárias de cada ano, fixadas mediante
proposta do Presidente da República.
Parágrafo único. Os mensalistas e diaristas
constarão de tabelas numéricas organizadas pela
C.V.S. F. e aprovadas pelo Presidente da Republica.
§ 2º Salvo os funcionários em disponibilidade,
tôdas as admissões de pessoal serão feitas em
comissão ou em virtude de contrato, podendo ser êle
livremente dispensado.
2ª parte
Art. Compete ao Presidente da República
nomear e demitir o pessoal técnico e o
de administração da C.V.S.F., cabendo a esta
admitir os mensalistas e diaristas constantes das
tabelas a que se refere o § 1º do artigo anterior. Ao
Ministro da Viação e Obras Públicas, devidamen-
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te autorizado pelo Presidente da República,
compete firmar os contratos com os técnicos
necessários.
§ 1º Serão, obrigatòriamente, aproveitados,
segundo as suas aptidões, os funcionários
de qualquer Ministério, em disponibilidade,
bem como os em atividade mas dispensáveis e
os extranumerários excedentes de qualquer
repartição.
2º Enquanto houver funcionários em
disponibildade, com as condições de aptidão legais,
e para funções condizentes com o seu pôsto não
poderá ser admitido ao serviço da C.V.S.F. qualquer
pessoa estranha ao serviço público.
§ 3º Os funcionários em disponibilidade, ou
na atividade e os extranumerários mandados
servir na C.V.S F. deverão apresentar-se a ela
no prazo máximo de sessenta dias, cumprindo à
mesma C.V.S.F. pagar-lhes a ajuda de custo
necessária ao seu deslocamento e ao da sua família
para a zona de serviço. A falta injustificada de
apresentação no prazo acima; se devida ao
nomeado, importará na sua demissão, com a perda
de tôdas as vantagens e direitos ligados a
disponibilidade.
§ 4º – Os funcionários aproveitados no serviço
da C.V.S.F., embora a ela subordinados, serão
regidos, quanto aos seus direitos e deveres, pelo
Estatuto dos Funcionários Públicos.
§ 5º – Aplicam-se aos serventuários da
C.V.S.F., não funcionários públicos, as normas
aplicáveis aos extranumerários.
§ 6º – Os serventuários não funcionários
públicos, que tiverem mais de um ano de serviço na
C.V.S.F. quando despedidos sem terem dado causa
à demissão, terão direito a uma indenização
correspondente a um mês de vencimentos,
ordenados ou salários por ano de serviço, se de
menos de dez anos, e correspondente a dois meses
por ano, se dez anos ou mais. Aplicam-se-lhes
também as normas prescritas na lei de acidentes no
trabalho.
31. Não se abona juridicamente o dispôsto no
art. 9º, com os poderes conferidos à C.V.S.F. de
requisitar dos Ministérios e entidades autárquicas es
técnicos de que houver mistér.
Em primeiro lugar, porque a requisição é
ato de quem pode impor, de quem ordena, de
quem tem poderes para solicitar. Normalmente,
requisita o superior ao inferior. Se consul-

tarmos os léxicos, em todos encontramos, em
matéria de serviço público, êsse significado de
exigência em virtude de autorização legal (Cfr. vb.
"requisitar" in Fr. Domingos Vieira – Grande
Dicionário ou Tes. da Lingua Portugueza, Porto1874; Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua –
J. L. Campos – Grande e Novíssimo Dicionário da
Língua Portuguêsa, edição da "A Noite", Rio, vol. V).
A própria "A C.V.S.F. terá poderes para requisitar..."
Quando a palavra requisitar não revelasse
perfeitamente esse alcance, a expressão... "...terá
poderes" não deixaria a menor dúvida. Sobretudo se
considerarmos na sua dependência direta de
Presidente da República, com o aspecto de um
Super-Ministério.
Não é possível superpor a C.V.S.F. aos
Ministérios, ou admitir a sua interferência nas
entidades autárquicas. Por mais importantes que
sejam, e, efetivamente, o são as obras do vale do
São Francisco, não têm elas preeminência sôbre
quaisquer outros serviços, todos igualmente de vulto
e de grande interêsse nacional.
Ademais, isso, poderia trazer desordens
administrativas, desaparelhando outros serviços,
pois, certamente, a C.V.S.F. não requisitará os
piores serventuários.
Como consta do projeto, a Comissão cuja vida
se portará, talvez pelos vinte anos a que se refere o
artigo 29, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, terá o seu pessoal, disporá dos seus
técnicos e dos seus burocratas, podendo colhêr a
quase totalidade dos últimos no mundo de
funcionários em disponibilidade que abarrotam o
orçamento e nêsse aguerrido e forte exército de
extranumerários excedentes das necessidades das
repartições.
Não se deve, entretanto, fechar a porta aos
funcionários de outro serviço. Basta autorizar os
Ministros, devidamente autorizados pelo Presidente
da República, sem prejuizo do seu Ministério, e sem
ferir direitos, a pôr à disposição da Comissão os
funcionários que ela lhes solicitar.
Inteiramente desaconselháveis é admitir
idêntica solução em relação aos empregados das
entidades autárquicas. Importaria isso em desnaturálas, pois a sua razão de ser é justamente o seu
afastamento e o do seu pessoal dos quadros
diretamente superintendidos pela administração
pública Com uma finalidade própria e devendo
manter-se dentro dos seus próprios recursos,
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hão de elas ter o pessoal necessário ás suas po e as circunstâncias locais, políticas e mesmo
atividades. A norma seria um pretexto excelente para sociais é que aconselharão a melhor solução, que
favores pessoais.
não deve ser fixada rigidamente de antemão.
Fala ainda o artigo em emprêsas
EMENDA
organizadas ou controladas pela C.V.S.F. Há,
nêste passo duas imperfeições de técnica
Nº 9
econômica e jurídica que convém ser corrigidas.
A palavra "emprêsa" cujo sentido, bem
Ao art. 9º
definido n) campo econômico, ainda é objeto de
Substitua-se pelo seguinte:
largas disputas no flanco jurídico, está empregada
Art. 9º Os Ministros de Estado devidamente de forma menos segura. Ela normeimente
autorizados pelo Presidente da República, poderão pôr empregada sòmente no terreno, privado, pois,
à disposição da C. V. S. F. os funcionários que ela lhes comumente se considera ligada à idéia de
solicitar, desde que dêsse ato não resulte qualquer lucro como remuneração do capital. Embora não
prejuízo para o seu serviço nem atentado a direito do se trate de uma técnica absolutamente irrefutável,
serventuário.
convém evitá-la, tanto mais quanto é aqui
32. Perfeitamente aceitáveis o parágrafo único absolutamente
desnecessária.
"Emprêsas
do art. 3º e o art. 10, o primeiro prevendo a colaboração organizadas pela C.V.S.F." seriam empresas do
da C. V. S. F. com as associações rurais existentes ou Govêrno ou seja, serviços dirigidos por uma
que venham a ser criadas na região, e a segunda repartição especializada (ex. a Organização.
referente aos salários do pessoal, determinando se Lage), inclusive a C. V. S. F., ou por ema entidade
acomodem êles às condições de cada região, por eutárquica.
forma também a não pertubarem o nível de vida local.
A segunda imperfeição é a resultante da
33. O art. 11 autoriza o Govêrno a, diretamente expressão "... ou por ela controladas" formando
ou por emprêsas organizadas ou controladas pela C. V. "empresas por ela controladas". Refere-se ai o
S. F., explorar as quedas dágua do rio São Francisco e projeto evidentemente, à exploração por emprêsas
seus afluentes.
privadas. E só há uma forma conhecida de
Nêste passo, é preciso não esquecer os direitos controle estatal sôbre tais organizações; é a
da Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco.
sociedade anônima de Estado, que se caracteriza
Outras críticas comporta tal regra.
ou pelo controle acionário (posse pelo Estado de
Diz a primeira com a presença necessária da C. mais de cinqüenta por cento das ações), ou pela
V. S. F. no aproveitamento e na exploração do atribuição ao mesmo Estado da nomeação de
potencial hidráulico da grande corrente sanfranciscana. todos ou de alguns dos diretores ou por ambas as
É evidente que, em se tratando de obras de formas ao mesmo tempo. Conseguintemente, o
recuperação econômica do vale, deve sempre a que o Estado controla não é a emprêsa, mas a
referida C. V. S. F. ter função de relêvo. Daí, porém, sociedade, a vida social, a ilegível social. O direito
para prender o Govêrno e procurar prender o próprio ainda não chegou a personificar a emprêsa, que é
Poder Legislativo, vai distância. Que a C.V.S.F. seja a organização de capital e de trabalho, cujo conceito
iniciadora necessária de tais empreendimentos, é não está sequer rigorosamente fixado. É ela um
lógico, pois a ela competirá a execução de todo o plano bem sui generis, mas não uma pessoa.Tanto que
previsto pelo art. 29, do Ato das Disposições Const. pode ser individual ou social.
Transit. Mas que a ela se atribua prèviamente a direção
Pessoa também não é a C.V.S.F. Logo não
necessária das empresas organizadas para tal fim, não pode ela exercer o controle sôbre as sociedades
nos parece acertado. É bem possível se torna de economia mista que organizar. Quer se trate de
conveniente, uma vez aparelhado o serviço, entrega- controle pela maioria das ações, quer pela
lhe a exploração a instituições autárquicas, que terão nomeação de diretores, é êle privativo do próprio
em seu favor o requisito da permanência. Não se pode Govêrno, que o exercerá na forma legal.
sequer afastar possibilidade de autarquias diversas,
Muito melhor é a supressão do artigo,
cada qual encarregada de uma exploração. O tem- deixando que a lei providencie em cada caso.
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Já o art. 7º, letra "a", do projeto prevê, como
parte do plano geral de aproveitamento do Vale
do. São Francisco, a "utilização do seu potencial
hidro-elétrico". A êsse plano, que será aprovado
pelo Congresso, é que cumpre estabelecer os
princípios gerais dessa utilização.
Demais disso, a atividade em aprêço sai
muito da natureza da C. V. S. F., e desconhece a
lei da divisão do trabalho social. Cuidar da
utilização do potencial hidra-elétrico é atividade
industrial, exige organização própria e técnica
diversa, quer pessoal com outras habilitações,
pressupõe emprêsa e não é estranho, antes é conatural, o fim lucrativo. O Govêrno poderá agir
nêsse mundo por outra forma, que não pela C. V.
S. F. Pode fazer concessões a particulares ou aos
Estados ou municípalidades, pode fazer a
exploração direta ou por entidade autônoma ou
autárquica, pode preferir a sociedade anônima do
Estado, etc., etc. Nêste particular, o projeto chega
a formular uma regra a que deve obedecer a C. V.
S. F., ou sociedade que organizar, na fixação do
prêço do kilowatt. Fá-lo, porém, de modo arbitrário.
Pois manda tornar em consideração apenas o
custo do material e só admite uma majoração de
20% para colocá-lo e instalá-lo no local. Não são
assim tão simples os cálculos dos industriais. E o
assunto não fica bem situado no âmbito legislativo.
Melhor será a

Constituição e com o próprio projeto.
Pela primeira, arts. 66, VIII, 77, I e § 4º e 87,
XVII, quem presta contas ao Congresso é o Presidente
da República. Nenhuma repartição administrativa com
êle se entende diretamente nêste particular. Poder só
se comunica com outro Poder.
Não é possível criar uma situação peculiar à C.
V. S. F., cujas verbas, embora garantidas pelo
imperativo constitucional, têm de constar do orçamento,
na forma do art. 73, da Lei Magna.
Ademais, se, nos têrmos do projeto, a C. V. S.
.F. fica subordinada ao Presidente da República, com
êle é que, se entende.
Certo, é possível à lei exigir se enviem ao
Congresso e em separado as contas de determinado
serviço. E seria muito de louvar o fizesse em relação
aos alimentados por verbas especialmente reservadas
pela Constituição.
Nestas condições, o que o projeto deve é
estabelecer que, com as contas, a que se referem os
cits. arts. 66, VIII, 77, I e § 4º e 87, XIII, serão enviadas
ao Congresso contas detalhadas da C. V. S. F.,
podendo os regimentos de cada uma das Casas prever
o respectivo estudo por comissões especiais.
Donde a
EMENDA

Nº11
Ao art.15
EMENDA
Diga-se
Art. ... O Presidente da República, enviará
Nº 10
anualmente ao Congresso, com as relativas a exercício
anterior, contas detalhadas dos serviços a cargos do C.
Suprima-se o art. 11 e seus parágrafos.
V. S. F., devidamente julgadas pelo Tribunal de Contas.
Sala das Comissões, em 15 de abril de 1948. –
2ª parte
Attilio Vivacqua, Presidente. – Ferreira de Souza,
Relator. – Filinto Müller. – Vergniaud Wanderley. –
Se não fôr aprovada essa emenda:
Etelvino Lins, vencido em parte como consta da ata. –
"Respeitada a concessão da Campanhia Lucio Corrêa. – Waldemar Pedrosa. – Joaquim Pires. –
Hidro-Elétrica do São Francisco, poderá o Govêrno Aloysio de Carvalho, vencido em parte, como consta
Federal explorar as quedas dágua do Rio São da ata.
Francisco, através da C. V. S F. ou de sociedades
de economia mista que organizar.
PARECER
34. O art. 15 obriga a C.V.S.F. a prestar
contas e apresentar relatório ao Congresso
Nº 379 – 1948
Nacional, até o dia 30 de abril de cada ano,
prèviamente examinadas as primeiras pelo
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição
Tribunal de Contas, devendo enviá-las ao nº 292, de 1947.
Presidente da República.
Relator: Sr. Apolonio Sales.
Com a devida vênia da Câmara dos Deputados,
A Comissão de Finanças, em face
parece melhor usar linguagem mais condizente com a da Proposição nº 292, de 1947, verifi-
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cando tratar-se de assunto de obras públicas, por
proposta do Senador Ferreira de Souza, converte
o seu estudo em diligência para propôr a audiência
prévia da Comissão de Viação e Obras Públicas.
Sala das Comissões, em 8 de junho de
1948. – Mathias Olympio, Presidente. – Apolônio
Salles, Relator. – Santos Neves. – Vespasiano
Martins. – Salgado Filho. – Alfredo Neves. –
Andrade Ramos. – José Américo. – Ferreira de
Souza. – Durval Cruz.–Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 380 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre a Proposição número 265, de 1947.
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
1. Tendo falecido, na cidade de Macaé, ab
intestato e sem herdeiros sucessíveis, o Revmo.
Padre Francisco Frederico Masson, sua herança,
considerada jacente nos têrmos do Decreto-lei nº
1.907, de 26 de dezembro de 1939, foi incorporada
ao domínio da União. Seus antigos paroquianos,
representados por uma comissão requereram ao
Sr. Exmo. Presidente da República o deferimento
ao Bispado de Campos do produto da arrecadação
dos bens do espólio, para auxiliar a reconstrução
da Igreja Matriz daquela cidade.
De acôrdo com a informação telegráfica
prestada pelo atual pároco de Macaé, o
falecimento ocorreu em 9 de junho a 1942.
Em mensagem de 29 de novembro de 1946,
companhado de projeto consubstanciado na
proposição número 265, submeteu o assunto à
apreciação do Congresso Nacional de que o
resolvesse como julgasse mais aceitado.
A Comissão de finanças da Câmera dos
Deputados, ouvida em primeiro lugar, tomou a
iniciativa de adotar e apresentar o referido projete
de lei: (nº 825 A-1947), ao qual a Comissão de
Justiça daquela Casa deu apôia no tocante à sua
Ilegível.
O Relator designado, Senador Ferreira de
Souza, concluiu, em seu parecer, que a
proposição não incide na regra proibitiva do art.
31, nº II da Constituição, e que nada a informa do
ponto de vista da legalidade e da técnica jurídica.

A Comissão de Constituição é Justiça divergiu,
porém, do parecer do douto Relator, por fundamentos
relacionados com o aspecto constitucional e legal
dessa
providência
legislativa,
em
seguida,
suscintamente excostas.
3. A Constituição consagrou, como base do
regime democrático, a mais completa liberdade de
crença artigo 141, §; 7º), guardando, todavia, o mais
absoluto principio de imparcialidade estatal e de
igualdade entre os diversos cultos, dentro de um
conjunto de normas em que, concilia o princípio da
separação do entre a igreja e o Estado com o
reconhecimento do sentimento religioso do povo
brasileiro, proclamado no Preâmbulo do nosso Estatuto
político.
A Constituição repeliu a concepção do Estado
agnóstico ou irreligioso. Considerou a fé, base
espiritual da nacionalidade. Reconheceu, dentro da
concepção cristã, a existência de Deus Esta foi a
significação do Preabulo interpretada pelo Senado, ao
aprovar, unânimemente, a indicação do Ilustre Senador
Mário de Andrade Ramos, sôbre a entronização da
Imagem da Cristo no recinto das sessões da Casa.
Ao lado da garantia individual da liberdade de
crença e de culto, a Constituição estabeleceu normas
fundamentais sôbre a neutralidade do Pastado em
matéria religiosa, dispondo no art. 31 que é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito federal e aos
Municípios: "nº II – estabelecer ou subvencionar cultos
religiosos, ou embaraçar-lhes o exercício: número III –
ter relação de aliança ou dependência com qualquer
culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca
em pról do interêsse coletivo".
Proibiu-se qualquer apóio oficial ou auxílio direto
ou indireto de ordem financeira em benefício de
determinada religião (Pontes de Miranda –
Comentários à Constituição de 1946 vol. 1º pag. 500 nº
4; vol. III pág 240).
Dentro do regime de separação entre a
Igreja e o Estado, êste não conserva, uma atitude
de indiferença ou de alheiamento à religiosidade
da Nação. A Constituição fixou porém, os limites
das relações entre a Igreja e o Estado. Assim é
que admitiu a colaboração com aquela em pról do
interêsse coletivo, o que vale dizer, cooperação
recíproca fora do campo confessional (art. 31 nº III
parte final). Instituiu, por outro lado normas
visando favorecer e cultivar o sentimento religio-
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so enumerando taxativamente os casos e as
condições para o exercício das relações entre o
Poder espiritual e o Poder temporal.
É êste o sentido das disposições
constitucionais referentes à permissão do ensino
religioso nas escolas (art. 168 vº), à assistência
religiosa, às fôrças armadas, e nas penitenciárias,
hospitais e demais estabelecimentos públicos de
internação coletiva (art. 141 § 9º), ao
reconhecimento da validade do casamento religioso
(art. 163), à prestação do serviço militar pelos
eclesiasticos, sob a forma de assistência espiritual
à Fôrças Armadas (art. 181 § 2º), ao regime dos
cemitérios pela exceção à secularização (art. 141 §
10), à observância dos feriados religiosos, de
acôrdo cem a tradição local (art. 157 nº VI).
Todavia quanto aos subsídios financeiros do
Estado, a qualquer religião ou culto, a Constituição
como garantia de neutralidade do Estado veda
expressamente à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios estabelecer qualquer
subvenção ou laço ele dependência, ainda mesmo
que o façam em igualdade de condições (art. 31 ns.
1 e II).
A proibição constitucional compreende
qualquer modalidade de auxílio direto ou indireto,
de ordem financeira (Pontes de Miranda,
Comentários à Constituição de 1946, vol. I, pág.
500, nº 4; vol. III pág. 240, in fini).
A contribuição pecuniária do Estado em
benefício de uma Igreja ou de um culto desde que
essa contribuição não objetiva especificamente uma
colaboração recíproca em pról do interêsse coletivo
qual seja a cooperação no setor cultural e
assistencial, importará sempre em infringência do
art. 31, nº III, da Constituição.
4. A herança de que trata a Proposição foi
deferida à União e arrecadada como renda eventual
(art. 3º do decreta-lei nº 1907) e seu produto que,
sob o regime dessa lei, se destinava a ocorrer às
despesas com a proteção à família na forma do
decreto-lei nº 1.764, de 10-11-1939 passou a ser
aplicado,
a
fundações
consagradas
ao
desenvolvimento do ensino superior. (art. 3º do
decreto-lei nº 8.207, de 22 de novembro de 1945 –
D. Of. de 27 do novembro de 1945).
Em virtude do Decreto-lei nº 8.207
inteiramente compatível com a Constituição de, 1946
(art. 5º nº XV alínea a), os bens da herança jacente

passam ao domínio do Estado ou do Distrito
Federal, se o "de cujos" tiver sido domiciliado nas
respectivas circunscrições, ou se incorpora ao
domínio da União, se o domicilio tiver sido em
território ainda não constituído em estado.
A herança em aprêço está fora do alcance
do novo Decreto-lei nº 8.207, no tocante ao
respectivo domínio, já consumado em favor da
União.
Entretanto o novo diploma se aplica ao caso
em exame em relação ao destino da herança, que
deve ser o previsto no mencionado art. 3º.
5. O que se pretende, mediante a Proposição
nº 265 com louvável intuito de homenagem aos
sentimentos religiosos da digna população da
tradicional cidade de Macaé, é uma doação pura e
simples a ser feita pela União, de recursos do
tesouro para a reconstrução de um templo, a que
não se dá o caráter de monumento histórico ou
artístico, que deva ficar sob a proteção do poder
público, nos têrmos do artigo 175 da Constituição
Federal. Tão pouco se depara no projeto a hipótese
da vinculação do auxílio financeiro do Govêrno
Federal a uma finalidade de natureza cultural ou
assistencial – hipótese esta já focalizada no debate
da Proposição nº 32, de 1948.
6. Isto pôsto, é de concluir-se que, também,
não se configura o caso da última parte do nº II do
artigo 31 da Constituição Federal, incidindo, pois a
Proposição
nº
265,
no
defeito
de
inconstitucionalidade, ao lado da censura em que
incorre de ofensa ao sistema e finalidade da
herança jacente, no seu escôpo de instituição
mantida para auxiliar o desenvolvimento do ensino
universitário (artigo 3º do Decreto-lei nº 8.207).
Cabe assinalar que não há identidade de
matéria, entre a presente proposição, e a de nº
169-1947. Aí estavamos perante um pedido de
abertura de crédito para cumprimento do Decretolei nº 9.429 de 6 de julho de 1946, baixado na fase
pré constitucional, mandando deferir ao Bispado
de Guaxupé o produto da mencionada herança. O
Congresso Nacional encontrou, assim, uma
situação perfeita e acabada de direito adquirido
em favor da Igreja. Sua providência legislativa a
respeito limitou-se a habilitar o Govêrno a cumprir
uma lei tornada irrevogável. O Relator ressalva,
ainda, que a hipótese não é idêntica à da
Proposição. nº 32-48 que versa sôbre terras oriun-
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das de herança jacente destinadas à instalação de
um estabelecimento de ensino rural.
6. A Comissão de Justiça considerando os
diversos fundamentos de ordem constitucional e
legal, acima expedidos, conclui pela rejeição da
Proposição.
Sala das Comissões, em 10 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente e Relator. –
Arthur Santos. – Filinto Müller. – Waldemar
Pedrosa. – Ferreira de Souza, vencido. – Lúcio
Corrêa. – Etelvino Lins. – Vergniaud Vanderley.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura
do expediente. Tem a palavra o Sr. Senador Arthur
Santos, orador inscrito.
O SR. ARTHUR SANTOS (*): – o Sr.
Presidente, tomaria a liberdade de pedir a atenção
de V. Ex.ª e do Senado para um apêlo que vou
dirigir ao honrado titular da pasta da Guerra. O fato
que me vou ocupar é doloroso e, parece-me, não
está sendo apreciado devidamente pelas
autoridades militares.
É tão delicado o assunto, que resolvi fazer,
mesmo, escrito do histórico dos acontecimentos.
O Tenente Fernando Gomes de Oliveira,
pertencente a uma das mais distintas famílias do
meu Estado, pelo lado materno e paterno,
terminou o seu curso na Escola Militar, aos 20
anos de idade, em 1943, e, depois de ter servido
na 7ª Companhia de Transmissões, sediada em
Recife, durante uns dois anos mais ou menos, foi
transferido, já como 1º Tenente, para a 2ª
Companhia Independente Rodoviária, recémcriada, tendo como missão a construção de uma
estrada de rodagem, ligando Pôrto Velho, Capital
do Território do Guaporé, à cidade de Vilhena, do
Estado da Mato Grasso.
Contando, então 22 anos de idade, seguiu
para Belém, onde, depois de auxiliar a
organização da mesma Companhia, prosseguiu a
sua viagem até Pôrto Velho, via fluvial,
acompanhado da respectiva oficialidade, inclusive
comandante, sargentos e praças.
Em julho de 45, chegou àquela Capital, sede
da sua unidade, onde permaneceu treze dias,
prestando os seus serviços na fiscalização e
desembarque do maquinário, de alto valor,
pertencente à mencionada Companhia.
__________________
(*) Não foi revisto pela orador.

No dia 22 do mesmo mês, designado pelo seu
Comandante, seguiu para o lugar denominado "São
Pedro", distante 90 quilômetros de Pôrto Velho,
levando sob as suas ordens dezoito praças, com o
encargo de instalar o respectivo acampamento e dar
início aos trabalhos da construção.
Ali, com o seu entusiasmo de moço, orgulhoso
com a tarefa que lhe havia sido confiada e certo das
garantias que lhe deviam ser asseguradas pelo
Exército, auxiliado pelos seus comandados,
entregou-se, com afinco, ao trabalho, construindo
ranchos, abrindo picadas e preparando o terreno
para o recebimento das máquinas que deviam ser
empregadas no serviço, até que no primeiro dia de
descanço, domingo 29 de julho, pela manhã,
resolveu fazer uma pequena caçada, levando como
companheiro o Sargento Antão Marinho.
Distantes
uns
dois
quilômetros
do
acampamento, juntos penetraram na mata e, depois
de percorrerem uns cento e cinqüenta metros,
notaram ambos a existência de um cheiro esquisito
e, em seguida, ouviram o canto de um nhambu.
Atraído pelo canto, saiu o Sargento em perseguição
do pássaro, afastando-se do Tenente. Decorridos
uns dez minutos, volta o Sargento ao lugar onde
havia deixado Fernando e ali não o encontrando,
principiou a chamá-lo, aos gritos, sem obter qualquer
resposta. Nervoso e já um tanto desorientado,
alcançou a estrada, seguindo o rumo de um
estampido que, na ocasião, ouvira, e ali encontrando
um Cabo que pouco antes havia atirado contra uma
caça, a êste indagou do oficial, e como obtivesse
resposta
negativa,
voltou
ao
local
do
desaparecimento acompanhado do Cabo e mais
uma praça, fazendo pesquisas, porém, sem qualquer
resultado. Corre ao acampamento, dando o alarme e
comunica pelo telégrafo, o fato ao seu Comandante
Capitão Enio Pinheiro. Volta o Sargento
acompanhado de outras praças ao local, dá batidas
na mata durante inúmeras horas, sem contudo
encontrar um só vestígio de Fernando.
As providências esperadas de Pôrto Velho
retardavam e o Comandante embora cientificado
do ocorrido, se negava a prestar qualquer socorro,
não atendendo pedidos insistentes dos seus
oficiais,
companheiros
de
Fernando,
que
se propunham a entrar na mata a sua procura.
E como justificativa desta sua tão estranha
atitude, alegava o Capitão a impossibilidade do
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desvio de praças e oficiais, antes da Chegada do
Embaixador Americano a Pôrto Velho, cuja visita
estava anunciada para o dia 2 de agôsto e a quem a
Companhia iria prestar homenagem.
E, assim, decorridos uns dez dias do fato, foi
que providenciaram um arremedo de expedição, já
de antemão tida como ineficiente, não movidos por
qualquer espírito de solidariedade e nem com
sincero interêsse em salvar o rapaz e, sim
unicamente para darem satisfação aos inúmeros
pedidos de informações enviados pelo Interventor e
pelo Comandante da Região, do Estado do Paraná,
e ainda por Generais e outras autoridades das
minhas relações.
Tais foram o descaso e o abandono do
Capitão, que a sua atitude foi sèriamente comentada
e criticada em Pôrto Velho, repercutindo essa má
impressão no seio do próprio Exército, circunstância
esta, constante de todos os relatórios existentes no
respectivo inquérito policial-militar.
E, como é natural, em conseqüência dêstes
fatos injustificáveis e até deprimentes, 27 oficiais
designados para substituirem o Tenente Fernando,
por
meio
de
"pistolões",
conseguiram
o
cancelamento dessas designações e os oficiais que
ali permaneciam, procuravam, por todos os meios, a
sua transferência de Pôrto Velho, no que, sem
dúvida, andaram muito bem!
É o resultado foi a extinção da Companhia...
Qual o estímulo que poderá ter um oficial para
bem cumprir uma missão em lugar longínquo,
perigoso e insaIubre, quando de antemão já sabe
que a sua corporação não lhe dispensa qualquer
assistência e nem lhe assegura as garantias a que
tem direito?
O triste fato ocorrido com Fernando tem sido
por diversas vêzes e em tempos diferentes
comentado pela nossa imprensa, e, agora, voltam os
jornais a dêle tratar, desta vez, publicando notícias
animadoras, dada a idoneidade da sua procedência,
em que anunciam que tendo chegado um grupo de
índios a Pôrto Velho, o seu chefe, declarou que havia
visto um homem branco em outra tribu, também dos
Bocas Negras, dando os característicos de
Fernando. Êsse índio compromete-se a guiar uma
expedição ao lugar por êle indicado, para ser
constatada a veracidade das suas afirmativas.
A
população
de
Pôrto
Velho,
conforme
cartas
que
dali
tenho
recebi-

do e ainda por comentários publicados no jornal local
"Alto Madeira", acredita que o branco a que se
referem os índios não é outro senão o Fernando. O
próprio
Coronel
Frederico
Trota,
honrado
Governador do Território do Guaporé, mandando
abrir inquérito a respeito e ouvindo pessoalmente os
tais índios, acredita na possibilidade da notícia, e
tanto isto é verdade que, com a responsabiIidade do
seu alto cargo, vem assim informando às autoridades
militares e adiantado o seu firme propósito de, se seu
govêrno tivesse recursos, organizar uma expedição
com o objetivo de salvar o oficial desaparecido, que
também é seu camarada de armas.
O povo do Guaporé, aliás, desde os primeiros
dias do ocorrido, dentre as versões, então surgidas,
teve como a mais aceitável, a do aprisionamento
pelos índios, e é lamentável que, nêste sentido,
nenhuma medida até hoje fôsse levada a efeito,
alegando os oficiais que no processo funcionaram a
inexistência de índios no Território do Guaporé,
quando é por todos sabido que ali existe uma seção
do Serviço de Proteção aos índios e nos cartórios,
com frequência, aparecem processos referentes a
ataques dêsses selvagens, sendo que costumam
atacar os combôios da Estrada de Ferro MadeiraMamoré.
E o mais lamentável de tudo isto é o silêncio
inconcebível das mais altas autoridades militares,
que souberam oficialmente do fato 15 dias antes da
sua publicação, e, até hoje, não tenham manifestado
o menor gesto de socorro e assistência a um
camarada que, além de sacriifcado em região
infestada de índios e animais ferozes, sem qualquer
confôrto, má alimentação, sujeito a moléstias graves
que ali grassam com intensidade, é também ferido
na sua dignidade por um oficial superior,
reconhecidamente na sua classe como um leviano e
irresponsável.
Possuo o jornal "Alto Madeira", cujo artigo tem
a seguinte epígrafe: "Revive sensacionalmente o
caso do Tenente desaparecido" – "O jovem oficial
estaria feito prisioneiro dos índios Boca-Negra" – "O
Alto Madeira" ouve o tuchaua, que confirma as
notícias" – "As providências do Governador do
Guaporé" – "Apelo ao Ministro da Guerra" – "Outras
notas".
Termina o artigo, depois de narrar
os
fatos,
conforme
resumo
que
fiz,
declarando
que
as
autoridades
militares
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não haviam tomado providência alguma a respeito.
Não obstante o apêlo vindo daquelas regiões e os
gritos de angústia, amargura e esperança dessa
pobre mãe de família, o Sr. Ministro da Guerra e as
autoridades militares nada ainda fizeram. Não há
possibilidade de organização de uma expedição...
O SR. PINTO ALEIXO: – Peço licença para
um aparte.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Atenderei a V.
Ex.ª dentro em pouco.
... estando provado que as próprias malocas
dos índios Boca-Negra não se acham tão afastadas
da própria região de Pôrto Velho.
Recebo, agora, com prazer, o aparte do
Senador Pinto Aleixo.
O SR. PINTO ALEIXO: – Certamente, não
ponho em dúvida a história que acaba de ser
relatada e de que temos notícia pela leitura dos
jornais. Uma coisa posso, porém, assegurar a Vossa
Excelência: as autoridades militares tomaram
providências adequadas e muito em tempo, porque
constam dos regulamentos do Exército. Só o fato de
não ter êsse Tenente voltado ao seu acampamento
determinou umas tantas providências, que são
automáticas.
Quarenta e oito horas depois, foi considerado
ausente. Certo período de tempo adiante, caso não
fôsse justificado o afastamento, passará a desertor.
A autoridade militar a que estava subordinado
certamente mandou instaurar inquérito, de cujas
conclusões não tenho conhecimento. Entretanto,
estou certo, absolutamente certo de que as
providências foram tomadas em tempo. Ainda mais
quero assinalar no meu aparte: o alto espírito de
camaradagem que sempre predominou no Exército
não permitiria, de modo algum, que um chefe militar,
com as responsabilidades de sua função, como é o
caso do atual Ministro da Guerra, deixasse de tomar
em tempo as providências cabíveis no caso. Isto
posso asseverar a V. Ex.ª.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Agradeço o
aparte da V. Ex.ª mas devo dizer que o nobre colega
argumenta com suposições, enquanto que eu
argumento com fatos.
Posso afirmar a V. Ex.ª, Sr. Presidente,
bem como ao Senado e ao meu eminente amigo,
Senador
Pinto
AIeixo,
que
não
foram
tomadas, em absoluto, tais providências. Foi
feito, apenas, um inquérito, no local, para

apurar o que havia sôbre o desaparecimento do
tenente.
O que é fato, porém, é que nenhuma
expedição foi organizada, no sentido de dar batida
até a região ocupada pelos índios "Boca Negra",
no sentido de verificar a única versão possível
sôbre o acontecido, porque o desaparecimento do
tenente se deu à vista de dois cabos e um
sargento, em menos de dois minutos.
Ou o tenente foi assassinado, ou foi
aprisionado pelos índios "Bôca Negra".
Foi feito, na realidade, um inquérito, para
constar o desaparecimento do tenente, mas devo
salientar que esse inquérito foi feito na região, e
assim mesmo dez dias depois do ocorrido.
Entretanto, agora, os jornais de Guaporé
anunciam o aparecimento, nas redondezas,
dêsses índios "Bôca Negra", focalizando o
depoimento do chefe da tribu. Tôda a população
local está interessada em que seja apurada a
veracidade do que se propala, e no entanto o
Ministério da Guerra não organizou, como devia,
uma batida nessa região, até às malocas dêsses
índios, para saber se o tenente desaparecido, está
ou não naquéle local.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar
a V. Ex.ª que o Governador de Guaporé
comunicou ao Ministro da Guerra ter sido de fato
constatada a presença de índios na região os
quais declararam haver um homem branco na
tribo. As providências foram imediatamente
tomadas pelo Governador do Guaporé e pelo
Ministro da Guerra.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Lamento não
ter V. Ex.ª ouvido meu discurso.
O SR. VICTORINO FREIRE: – De fato não o
ouvi, porque acabo de chegar ao recinto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Declarei que o
Governador Trota telegrafou, a pedido da família –
porque esta é a única que continua interessada no
fato – comunicando ser muito provável a
veracidade da versão, acrescentando que não
dispunha de recursos para organizar uma
expedição, e que, se os tivesse, assim procederia.
Posso afirmar, ainda a V. Ex.ª, ter voado,
hoje, para aquela região, por iniciativa individual,
um irmão dêsse tenente, capitão do Exército, que
conseguiu das autoridades da Aeronáutica
a
necessária
permissão
para
sobrevoar
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a região, na tentativa de averiguar a procedência do
que se propalou.
Sr. Presidente, não estou acusando, nem
queiram desvirtuar o sentido do meu discurso.
É, porém, positivo que se constatou o
desaparecimento de um militar, fato que ocorreu na
presença de dois cabos e um sargento. Êsse militar,
Senhor Presidente, não se volatizou. Ou foi
assassinado, ou feito prisioneiro pelos índios.
Pergunto eu: o Ministério da Guerra tomou
providências? Organizou alguma expedição?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Determinou ao
Comando da 8º Região Militar que tomasse as
providências necessárias.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vossa
Excelência afirma que depois do telegrama foi dada
essa autorização?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirmo. O
General Canrobert tomou imediatas providências
logo que recebeu o telegrama do Governador do
Guaporé.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Tenho aqui
telegrama que vou ler. Entretanto, se V. Ex.ª me
assegura que foram tomadas providências nêsse
sentado, dou-me por satisfeito, porque não me move
outro intuito senão o de dirigir um apêlo às autoridades
militares. Não estou fazendo qualquer acusação ao
Ministro da Guerra, cujas virtudes privadas sou o
primeiro a reconhecer e proclamar. Desde que V. Ex.ª
declara que já foi enviada ordem de organizar a
expedição, creio estar resolvido o problema, porque
inquéritos apenas não são suficientes.
O SR. VICTORINO FREIRE: – As autoridades
do Ministério da Guerra comunicaram-se com o
Comandante da Região para que organizasse,
juntamente com o governador de Guaporé, uma
expedição, a fim de apurar a procedência do
depoimento do índio.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Posso afrimar a
V. Ex.ª, que, hoje vôou para aquela região um
capitão, irmão do tenente, o qual desconhece essa
providência. O único documento que a família possui
em seu poder é êsse telegrama do Governador do
Guaporé...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é mais
governador.
O SR. ARTHUR SANTOS: – que passo a ler:

"Resposta telegrama V. Ex.ª informa
chegaram Pôrto Velho índios Bôcas Negras,
pedindo socorro virtude doença. Intérprete fêz
indagações de praxe sôbre se haviam visto homem
branco dando traços tenente Fernando. Houve
certas coincidências, entretanto, não podemos dar
crédito total; recebemos informes certa reserva,
pois, pode tratar-se de outro homem branco ou
simples albino. Nosso Govêrno está interessado
grandemente resolver caso. Depoimentos índios
através intérprete dizem homem branco estrêlas no
hombro, existe lugar denominado Cujubim dois dias
viagem de Cão Pedro em linha reta. Tribos são
inimigas. Estou vendo possibilidade enviar
expedição caso recursos sejam compatíveis meu
orçamento. Porei V. Ex.ª par sempre situação. Cds.
sds. Ten. Cel. Frederico Trotta, Gov. Guaporé".
O SR. VICTORINO FREIRE: – Idêntico
telegrama recebi eu.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Se o meu nobre
colega Senador Victorino Freire afirma que essas
providências foram tomadas, congratulo-me com S.
Ex.ª, porque não tenho o intuito de criticar o Sr.
Ministro da Guerra, conhecedor que sou de sua
altas virtudes. Não tenho outra intenção a não ser a
de apelar para que seja enviada uma expedição ao
local, isto é, até as malocas dos índios Bôcas
Negras, a fim de que seja descoberto, nas regiões
infestadas pelos selvicolas, e paradeiro do Tenente
do Exército, desaparecido em serviço, quando à
frente do seus subordinados, desaparecimento que
já perdura por dois anos e meio, sem que até hoje
tenham sido dadas outras providências, instaure
dos no próprios local.
E o apêlo que faço ao Sr. Ministro de Guerra,
certo de que as autoridades militares não deixarão
ao desamparo situação sob todos os pontos de
vista dolorosa e lamentável. (Muito bem. Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outros
oradores inscritos.
Antes de passar à ordem do dia, devo
comunicar ao Senado que, por equívoco, foi
anunciado no "Diário do Congresso" que o Projeto de
Lei nº 23, de 1948, estava sôbre a Mesa para receber
emendas. Essa proposição, oriunda da Comissão
de Leis Complementares, só poderá receber
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emendas na, forma prevista pela reforma regimental,
ultimamente votada, depois que esta fôr promulgada
e entrar em execução.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Ribeiro Gonçalves.
Walter Franco.
Hamilton Nogueira.
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Alvaro Adolpho.
Salgado Filho.
Apolonio Sales.
Etelvino Lins.
Mello Vianna (10).
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Clodomir Cardoso.
José Neiva.
Fernandes Távora.
Ismar de Góes.
Levindo Coelho.
Dário Cardoso.
Roberto Glasser.
Camilo Mércio (8).
É sem debate aprovado, em discussão única o
seguinte:
PARECER
Nº 366 de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final da emenda do Senado à
Proposição nº 138, de 1947.
A Comissão apresenta a redação final da
emenda aditiva do Senado (anexo nº 1) ao Projeto
de Lei número 138 de 1947, originário da Câmara
dos Deputados.
Vem à parte (anexo nº 2) a redação do projeto,
incluída a emenda.
Sala da Comissão de Redação de leis, em ..
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira. –.
Waldemar Pedrosa.
ANEXO Nº 1 AO PARECER

ANEXO Nº 2 AO PARECER
Redação final do Projeto de Lei nº 138, de
1947, da Câmara dos Deputados), incluída a
emenda do Senado:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É revogado o Decreto-lei nº 4.621, de
27 de agôsto de 1942, que autorizou a Estrada de
Ferro Central do Brasil a explorar turfeiras,
assegurada entretanto, na forma do seu artigo 2º, o
direito de indenização aos interessados.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Mais nenhum Sr. Senador pedindo a palavra,
passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única da Proposição nº 23, de
1948, que cria os quadros do Pessoal da Justiça do
Trabalho e dá outras providências. (Com pareceres
favoráveis números 340, 341 e 342, das Comissões
de Constituição e Justiça de Trabalho e Previdência
Social e de Finanças, o primeiro e o último com
emendas).
O SR. FILINTO MULLER (*): – (pela ordem)
– Sr. Presidente, desejo consultar a Mesa sôbre
se a discussão anunciada, do Projeto nº 23, se
vai processar no todo ou somente em relação
ao art. 7º, inquinado de inconstitucional
pela Comissão de Constituição e Justiça e
que teve parecer contrário da Comissão de
Finanças.
Levanto a questão de ordem porque o projeto
em causa não segue o regime das proposições cujo
andamento se processou após a aprovação do
Regimento Interno. Veio a plenário diretamente da
Comissão de Constituição e Justiça, para ser
discutido o aspecto da inconstitucionalidade.
Encaminhado à Mesa, esta o enviou à Comissão de
Finanças.
Parece-me, Sr. Presidente, data venia, que o
projeto deverá ser discutido em seu todo, por se
achar sob o regime dos projetos anterior à atual lei
interna.
Na última sessão, o Sr. Nereu Ramos, que
presidia aos trabalhos, declarou-me que seria levada
a
efeito
a
discussão
preliminar
da
inconstitucionalidade do art. 7º. Penso, entre__________________

Redação final da emenda aditiva do Senado
Federal ao Projeto de Lei nº 138, de 1947 (Proposição
nº 522-A de 1947 da Câmara dos Deputados):
Ao artigo único
Acrescente-se in fine:
" ... assegurado entretanto, na forma do seu
(*) Não foi revisto pelo orador.
artigo 2º, o direito de indenizado aos interessados".
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tanto, repito, que o projeto deve ser discutido em
conjunto.
Esta a questão de ordem que submeto a
esclarecida decisão de Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE: – Acudindo a questão
de ordem formulada pelo nobre Senador Filinto
Muller, informo a S. Ex.ª e ao Senado que a
Proposição nº 23 chega ao Senado ainda durante
o regime do Regimento anterior, segundo o qual a
Comissão de Constituição e Justiça, opinava pela
inconstitucionalidade
total
ou
parcial
das
proposições submetidas a seu exame, oferecendo
emenda nesse sentido, a fim de que o plenário
preliminarmente, discutisse esse aspecto.
Assim, seja pela forma estabelecida na lei
interna anterior, seja atendendo ao que dispõe o
Regimento
atual,
dever-se-á
proceder
a
discussão preliminar da constitucionalidade do
projeto.
Está em discussão, portanto, apenas a
preliminar da inconstitucionalidade, arguida pela
Comissão de Constituição e Justiça, do art. 7º do
Projeto nº 23, cuja eliminação ela propõe em
emenda.
O SR. FILINTO MULLER (*): – Sr.
Presidente, a Projeto nº 23, que organize, as
quadros da Justiça do Trabalho o, foi votado pela
Câmara dos Deputados em virtude de Mensagem
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
aquela Casa do Congresso.
Verifica-se, portanto, que os requeisitos
constitucionais foram satisfeitos.
O projeto veio para esta Casa, onde passou
pelo exame da Comissão de Constituição e
Justiça, que o considerou em condições de ser
aprovado, salvo no que se refere ao art. 7.º, que
determina:
"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 a Secretaria do Tribunal Superior do
Trabalho, nos termos estabelecidos pela lei.
Parágrafo único. Caberá ao Presidente do
Tribunal, para cujo quadro se transferir o funcianá__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

rio, a expedição do respectivo ato".
lnicialmente, no relatar o projeto, aceitei-o na
integra sem propor qualquer modificação, animado,
sobretudo, Sr. Presidente, do desejo de ver os quadros
da Justiça do Trabalho integrados por funcionários a
ela pertencentes. Pretendia cessasse a anomalia de
estarem esses quadros providos por funcionários
pertencentes ao quadro único do Ministério do Trabalho
e sujeitos a disciplina, à hierarquia dêsse Ministério, por
cujas verbas são pagos.
Desde o momento em que a Justiça do
Trabalho, – a meu ver muito acertadamente, – foi
incluída, pela Constituição de 1946, nos quadros
judiciários do País, não se compreende continuem as
secretarias dos seus Tribunais servidas por
funcionários, que, embora lotados nos seus quadros,
pertencem ao quadro único do Ministério do Trabalho.
Daí não haver oferecido qualquer emenda ao
projeto, aceitando-o em suas linhas gerais.
Na Comissão do Constituição e Justiça,
entretanto,
foi
levantada
a
questão
da
inconstitucionalidade do artigo 7º. que permite a
transferência de funcionários de uma região para
outra. Considera-se que a Constituição não autoriza,
como não permite provimento de cargo sem a
prestação do concurso a que alude o art. 186 da
Constituição da Republica.
Entendem, Sr. Presidente, alguns eminentes
colegas, por outro lado, que não se trata de
provimento de cargo de carreira, mas, sim, de
permuta. E alegam os que assim entendem – entre
os quais aliás, confesso, me filiava inicialmente – que
tal permuta já está consagrada no Estatuto do
Funcionário Publico que na art. 63, inciso 1º. admite
a transferência de funcionários do quadro de um
Ministério para outro, desde que se trate de cargos
de idêntica denominação.
Argumentam, os que assim defendem a
manutenção do art. 7º, que, tratando-se de permuta,
se admite a transferência do oficial judiciário de um
para outro Tribunal Regional, desde que essa
transferência seja provocada por solicitação do
interessado e com a aquiescência dos presidentes
dos Tribunais Regionais ou do Superior Tribunal do
Trabalho, entre os quais se faria a permuta.
Parece-me, Sr. Presidente – e ai me rendo á
argumentação levantada do Seio da Comissão do
Constituição e Justiça, com a proficiência de sem-
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pre, pelo nobre Senador Ferreira de Souza…
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Obrigado a
V. Exª.
O SR. FILINTO MULLER: – …que essa
permuta
não
está
prevista
nos
quadros
constitucionais vigentes.
A Constituição, no art. 186, declara:
"A primeira investidura em cargo de carreira e
em outros que a lei determinar efetuar-se-á mediante
concurso, precedendo inspeção de saúde".
Êsse
dispositivo
repete,
como
sabe
o Senado, os artigos 170, da Constituição de 1934,
e 156-B, da Constituição de 1937. Desde que
a Carta Magna exige o concurso para investimento
em cargo de carreira, não podemos admitir
a transferência do funcionário de um Tribunal
para outro e o ingresso nêsse outro tribunal sem o
prévio concurso, embora o tenha prestado para
ingressar no tribunal ao qual pertence. Acresce que
isso viria ferir direitos adquiridos. Os funcionários
pertencentes ao quadro do Tribunal para o qual
fôsse transferido, teriam seu direito de promoção
postergado por essa transferência, se a vaga
esperada, muitas vêzes com entusiasmo durante
muito tempo, fôsse preenchida pelo servidor de outro
tribunal.
Há
portanto,
dois
aspectos:
o
da
inconstitucionalidade e o da conveniência. Êste,
evidentemente, não está em discussão, mas não
pode ser deixado de lado, porque interessa
fundamente á solução do assunto.
É preciso considerar-se que os Tribunais
Regionais são autônomos entre si, não existindo
entre os quadros de seus funcionários a menor
relação de dependência.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Entre êles e o
Tribunal Superior do Trabalho, para o qual se prevê
a possibilidade de transferência não existem
relações.
Não é possível, portanto, admitir-se que o
funcionário pertencente ao quadro de um Tribunal
seja lotado no de outro, embora com aquiescência
dos presidentes dêsses órgãos, sem que as
exigências legais e constitucionais de concursos
prévio sejam cumpridas.
Quanto ao concurso, já a Constituição
estabeleceu, para cumprimento do que preceitua o
art. 184:

"Os cargos públicos são acessíveis a todos os
brasileiros, observados os requisitos que a lei
estabelecer".
Se admitirmos a transferência ainda que a
título de permuta, fraudado estará também o
dispositivo do artigo 184...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...porque cortará
a possibilidade de acesso a cargo público, de
pessoas que naturalmente os pleiteariam, através do
concurso, e fraudado estará porque impossibilitará a
execução dêsse concurso.
Por essa razão, Sr. Presidente, a Comissão de
Constituição e Justiça, pela sua maioria, aceitou a
supressão do art. 7º.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Parece que
houve unanimidade no caso.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Pela sua maioria,
inicialmente, porque como confessei, no princípio, eu
entendia ser possível a permuta; mas depois dos
argumentos apresentados, no seio da Comissão,
pelo autor da emenda o nobre Senador Ferreira de
Souza – argumentos de grande valor jurídico, de
acôrdo, aliás, com sua grande sabedoria...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. FILINTO MÜLLER: – aceitei também a
emenda e a Comissão concordou, por unanimidade,
com a supressão do art. 7º.
Eram estas, Sr. Presidente, as declarações
que devia fazer em tôrno do assunto. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão a emenda supressiva.
O SR. IVO D'AQUINO (*): – Sr. Presidente,
ouvi com tôda atenção a clara e brilhante exposição
que fêz o Senador Filinto M ü l l e r . . .
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito obrigado.
É bondade de V. Ex.ª.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...a respeito do art.
7º ora em discussão. S. Ex.ª situou bem a questão:
temos a considerar o aspecto da constitucionalidade
e da conveniência dêsse dispositivo.
Malgrado os argumentos expendidos pelo
nobre relator, apoiado pelo ilustre Senador Ferreira de
Souza, permito-me discordar quanto à primeira parte
__________________

( * ) Não foi revisto pelo orador.
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da
exposição,
isto
é,
a
respeito
da
constitucionalidade do art. 7º do projeto. Pretende o
nobre relator que, como está redigido, fére o art. 97,
nº 2, da Constituição Federal. Assim também
entendeu a ilustrada e nobre Comissão Constituição
e Justiça.
Discordo, porém, Sr. Presidente, e vou dizer
porque, quanto ao aspecto da constitucionalidade.
A Constituição, é bem verdade, diz no art. 97:
"Compete aos tribunais elaborar os seus
regimentos internos e organizar os serviços
auxiliares provendo-lhes os cargos, na forma da lei, e
bem assim propôr ao Poder Legislativo competente a
criação ou extinção de cargos e fixação de seus
respectivos vencimentos".
Claro é o intúito da Constituição: cada um dos
tribunais organiza seus serviços, mediante proposta
feita para êsse fim ao Poder Legislativo. Aqui, no
entanto, trata-se de consentir na permuta entre
funcionários dos diversos tribunais da Justiça do
Trabalho.
O espírito da Constituição é evidente: pretende
que os tribunais tenham autonomia na organização
dêsses quadros, isto é, que não haja ingerência de
outros órgãos quaisquer na proposição, para
organização dêsses quadros. Mas, na espécie, tratase de permuta de funcionários do quadro de um
tribunal para o de outro, e esta permuta só pode ser
realizada com o consentimento dos órgãos
respectivos.
Ora, Sr. Presidente, se os órgãos competentes
para a organização dos quadros aquiescem na
permuta, não vejo por que considerar inconstitucional
a figura criada pelo projeto de lei ora discutido.
Aliás, a permuta é, figura de direito
administrativo prevista no Estatuto dos Funcionários
e praticada na transferência de um quadro para
outro, até nos Ministérios.
Por isso, não posso levar tão longe a minha
opinião e julgar inconstitucional a permissão que dá
a proposição de se realizar a permuta mediante
consentimento dos órgãos competentes.
É evidente que essa permuta só se poderá
realizar dentro dos trâmites legais. Quais são êsses
trâmites? Resumem-se no preenchimento de
requitos, para que os funcionários que permutarem
ocupem os respectivos cargos.
Exemplifico:
o
funcionário
pertencente
a
uma
carreira
só
poderá
per-

mutar com o de outra carreira uma vez tendo
concurso equivalente para o exercício do cargo para
o qual pretende transferir-se. Isso está implícito na
permuta; é regra, hoje, de direito administrativo, a
qual não se pode elidir.
Esta é a minha divergência a respeito da
constitucionalidade.
Agora,
o
aspecto
da
conveniência.
Confesso, Sr. Presidente, que fiquei
impressionado com a argumentação do nobre relator
Filinto Müller. Há,um argumento de S. Ex.ª realmente
ponderável. A permuta, como é evidente, só se pode
realizar havendo vaga. Ocorre vaga quando o
funcionário se transfere, no quadro respectivo, de
uma letra para outra.
Dir-se-á que funcionário que permuta, êle
próprio abre vaga para ser preenchida por outro
funcionário. No entanto, como é também evidente,
desde o momento em que a vaga é preenchida por
funcionário de quadro diferente, sempre há restrição
quanto aos funcionários pertencentes ao quadro de
onde se permuta, porque se fecha a possibilidade de
promoção.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador). Fiz alusão
à permuta, porque figura no art. 66, parágrafo
único inciso I do Estatuto dos Funcionários
Públicos. Este 'dispositivo, porém, não trata de
permuta e, sim, de preenchimento de vaga por
transferência.
O SR. FEREIRA DE SOUZA: – Transferência
não é preenchimento de vaga.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Exatamente. Por
isso, parece-me que fere o art. 184 da Constituição,
ao dizer êste que os cargos administração pública
são acessíveis a todos. Deixam de o ser desde que
preenchidos sem promoção.
O SR. IVO D'AQUINO: – Eu próprio
julgo razoável a argumentação de V. Ex.ª, tratandose de permuta. Desde que se cogita de
preenchimento de vaga sem permuta, mais
adequada é a argumentação de V. Ex.ª em relação a
êste item.
Quero deixar bem acentado que divirjo quanto
a julgar-se inconstitucional o artigo. A conveniência
ou inconveniência representa outra questão.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª tem tôda a
razão. Também o considero inconveniente, mas não
inconstitucional.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Quero agora
expender um argumento. Votei a favor do
dispositivo na Comissão de Finanças mas
confesso com franqueza, que o considero
inócuo, porque, desde o momento em que ocorra
vaga no quadro de um dos Tribunais, muito
difícil será que o preenchimento tenha lugar a
não ser por funcionário ao próprio Tribunal.
Explico: a lei exige que o preenchimento dêsse
lugar seja feito por antiguidade ou merecimento
de funcionário de letra inferior que pertença ao
mesmo quadro.
O SR. FERERIRA DE SOUZA: – A
inocuidade ressalta a inconstitucionalidade.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Exatamente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Dêste medo darse-á a inocuidade do artigo.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Melhor será
requerimento pedindo transferência.
O SR. FERERIRA DE SOUZA: – É por ser
inconstitucional que é inócuo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não se tratando
de permuta, o artigo é inútil, porque quem tem
de ser promovido é o funcionário do mesmo
quadro. E se não fôr promovido por antiguidade
ou por merecimento, poderá até recorrer
judicialmente para fazer valer o seu direito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A
inocuidade
é
uma
conseqüência
da
inconstitucionalidade da medida.
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
Em
conseqüência, Sr. Presidente, combato o artigo
por julgá-Io inócuo. Depois de meditar, cheguei
a esta simples conclusão. O que não posso,
entretanto, é considerá-lo "inconstitucional.
Era a explicação que queria dar, prestando
minha homenagem à argumentação expendida
tão clara e brilhantemente pelo meu nobre
colega Senador Filinto Müller. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: pronuncia
discurso que será publicado depois.
Durante o discurso do Sr. Senador Ferreira
de Souza, assume a presidência o Sr. Nereu
Ramos, Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão da preliminar. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.

Os Senhores que aprovam a emenda da
Comissão de Constituição e Justiça mandando
suprimir o art. 7º da Proposição, queiram conservarse sentados. (Pausa).
Está aprovada.
O SR. MATHIAS OLYMPIO (pela ordem): –
Requeiro, Sr. Presidente, verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Mathias Olympio requer verificação da votação.
Os Senhores que aprovam a emenda
supressiva da Comissão de Constituição e Justiça,
queiram permanecer sentados, levantando-se e
conservando-se de pé os que votam contra. (Pausa).
Evidentemente está aprovada a emenda.
Consulto o Sr. Senador Mathias Olympio se insiste
em que se proceda a contagem.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Estou
satisfeito, Sr. Presidente.
E aprovada a seguinte:
EMENDA
À proposição nº 23, de 1948
Nº 2
Suprima-se o art. 7º.
O SR. PRESIDENTE: – Figura na ordem do dia a
discussão única da Proposição nº 23, porque o processo
respectivo deu entrada no Senado ainda na vigência do
antigo Regimento. Eis porque não se diz. nu avulso –
"discussão preliminar". Anuncia-se a "discussão única",
dentro da qual se deveria dar preferência à preliminar da
inconstitucionalidade do art. 7º.
Vai-se proceder agora à discussão do projeto
em globo, excetuado o artigo já suprimido.
O SR. FILINTO MÜLLER (*): – Sr. Presidente,
logo
no
início
da
discussão
sôbre
a
inconstitucionalidade do art. 7º, apreciei o mérito do
projeto e disse que êle satisfazia às exigências
constitucionais.
Foi apresentado, é bem verdade, à
Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Superior
Tribunal do Trabalho e não pelos Tribunais
separadamente, como seria de desejar de acôrdo
com o têxto claro e expresso da Constituição.
Dessa orientação existe precedente: o Tribunal
Superior EIeitoral apresentou proposta de or__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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ganização da sua Secretaria, abrangendo ao mesmo
tempo as Secretarias de todos os demais tribunais
rigionais eleitorais.
Nada se objetou, porque se pretendia
uniformizar a matéria.
É sabido, – tendo informações e posso afirmar
ao Senado – que os tribunais regionais do trabalho
foram ouvidos na organização do projeto. Êle atende,
pois, às necessidades da Justiça do Trabalho, e
mantém os quadros dos tribunais regionais num nível
de carreiras que corresponde ao serviço verificado
através da ,estatística dos dois últimos anos.
Estabelece cargos efetivos, de carreira, cargos
em comissões, funções gratificadas, de acôrdo com
as normas gerais que regem o assunto em relação ao
funcionalismo público federal. Manda suprimir os
cargos que vagarem no quadro único do Ministério do
Trabalho, em virtude da retirada dos seus funcionários
que passaram a integrar os quadros da Justiça do
Trabalho.
Outra emenda, também de autoria do
nobre Senador Ferreira de Souza, manda
acrescentar ao art. 12 a expressão: "bem como os
que vagarem em virtude da preferência prevista no
art. 5º"
O art. 5º admite que os atuais servidores da
Justiça do Trabalho optem, dentro do prazo de trinta
dias, pela sua permanência no quadro único do
Ministério do Trabalho, de onde provém.
A Comissão de Constituição e Justiça aceitou a
emenda. No entanto, poderá, acentuar que todos os
funcionários do Tribunal Regional optem pela
permanência no quadro único do Ministério do
Trabalho, ficando aquêle órgão sem funcionários. A
emenda determina a supressão dos cargos vagos em
virtude de opção.
Reexaminando o assunto e em face do parecer
do ilustre Senador Mathias OIympio – que na
Comissão de Finanças se manifestou contràriamente
à emenda – entendo que o Senado deve
acompanhar, no particular, o pronunciamento da
Comissão de Finanças, rejeitando a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Sua finalidade já se
acha consubstanciada num dos artigos do projeto,
que diz:
"São extintos, no Quadro Permanente do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, os
cargos isolados, de provimento em comissão e os de
carreira, constantes da tabela anexa perten-

contes aos órgãos da Justiça do Trabalho".
Se suprimirmos também os cargo; dos
funcionários lotados na Justiça do Trabalho que
optaram pela volta ao quadro do Ministério do
Trabalho ficarão os órgãos da Justiça do
Trabalho – Tribunais Regionais, Conselhos
Regionais e Juntas de Conciliação e Julgamento
– sem funcionários.
O SR. SALGADO FILHO: – Tenho a
impressão de que o projeto se refere à
supressão no que respeita ao Quadro
Administrativo do Ministério do Trabalho e não
da Justiça do Trabalho.
O
SR.
FILINTO
MÜLLER:
–
Evidentemente, o projeto está perfeito, porque
manda suprimir só os cargos do Ministério do
Trabalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O final
do têxto fala em "Justiça do Trabalho".
O SR. FILINTO MÜLLER: – O art. 12 está
assim redigido:
"São extintos, no Quadro Permanente do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio os
cargos isolados, de provimento em comissão e
os de carreira, constantes da tabela anexa,
pertencentes aos órgãos da Justiça do
Trabalho".
Trata-se, pois, de cargos que, atualmente,
pertencem ao quadro único do Ministério do
Trabalho, no qual estão lotados os funcionários
que servem na Justiça do Trabalho.
A Justiça do Trabalho, de início, não
figurava no Quadro do Poder Judiciário, estando
incluída, pela Constituição de 34, no Capítulo da
Ordem Econômica e Social. Não possuia quadro
próprio. Suas secretarias e funcionários
pertenciam ao Quadro único do Ministério do
Trabalho. Só agora a justiça do Trabalho passa
a integrar o Poder Judiciário. Desde o momento,
porém, que se reorganiza o quadro, seus
funcionários têm direito a nêle permanecer,
sendo-lhes assegurado, pelo 5º do projeto, a
opção quanto à volta ao quadro do Ministério do
Trabalho.
Assim, o projeto, mui acertadamente, manda
suprimir os cargos, – de comissão, de carreira, ou de
provimento efetivo do Ministério do Trabalho –
ocupados, vamos dizer assim, atualmente, por
funcionários da Justiça do Trabalho. Feita a supressão,
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ressurgem os lugares na Justiça do Trabalho.
A Comissão de Constituição e Justiça aceitou
a emenda mandando suprimir os cargos que
vagarem em virtude dessa opção, indistintamente.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mas só
dentro dos quadros do Ministério do Trabalho.
O
SR.
FILINTO
MÜLLER:
– Agiu
erradamente, porque os funcionários que servem na
Justiça do Trabalho e querem voltar ao quadro do
Ministério, podem fazê-lo. A expressão só deve ser
válida quanto aos funcionários que servem
atualmente na Justiça do Trabalho, e não pretendem
voltar
ao
Ministério.
Fica-lhes,
entretanto,
assegurada a opção.
Do contrário, tendo a Justiça do Trabalho
previsto os funcionários estritamente necessários
aos seus serviços, se forem suprimidos, cargos
dêsses tribunais, em virtude de opção pelo
Ministério, ficará essa Justiça desprovida de
funcionários.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Então só
devem ser suprimidos os cargos, no Ministério do
Trabalho, dos funcionários que optarem pelo quadro
da Justiça.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Isso já está
previsto.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Devem ser
suprimidos só os do Ministério de Trabalho – é claro.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – É justamente
o que se pretende.
O SR. FILINTO MÜLLER:– O nobre Senador
Ferreira de Souza verificou comigo, antes da sessão.
que a entenda apresentada por S. Ex.ª e aceita pela
Comissão de Constituição e Justiça não tem razão
de ser.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não tem razão
de ser realmente.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Quero render esta
homenagem ao Senador Ferreira de Souza, o
primeiro a reconhecer o fato.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Reduz-se o
quadro do Ministério do Trabalho, porque êsses
funcionários são ali realmente desnecessários.
O SR. FILINTO MÜLLER: – E isso já está
previsto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Está previsto
no § 2º do art. 12.
O SR. FILINTO MÜLLER:– Diz muito bem V.
Ex.ª. Êsse parágrafo visa suprimir apenas os lugares
de
funcionários
do
Ministério
do
Traba-

lho, lògicamente desnecessários, como muito bem
acentuou o nobre Senador Ribeiro Gonçalves.
O SR. SALGADO FILHO: – A recíproca não
é verdadeira.
O SR. FILINTO MÜLLER: – São
desnecessários no Ministério – é fora de dúvida.
O SR. SALGADO FILHO: – Não se
suprimem os da Justiça do Trabalho, mas os do
Ministério que optarem pelas secretarias dos
tribunais.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Êsses quadros
não devem desaparecer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Além dêstes
esclarecimentos, Sr. Presidente, devo acrescentar
outro que decorre de emenda apresentada na
Comissão de Finanças pelo nobre relator, meu
eminente mestre Senador Mathias Olympio. Essa
emenda manda modificar o art. 2º e declara que
compete aos Tribunais Regionais do Trabalho,
através de seus Presidentes nomear, demitir,
conceder licenças, etc. aos seus funcionários.
O art. 2º do Projeto reza:
"Compete aos Presidentes dos Tribunais
Regionais do Trabalho nomear, demitir, conceder
licença e férias, etc..."
A emenda do nobre Senador Mathias
Olympio é, evidentemente, de redação e visa
esclarecer melhor o art. 2º, visto como a
Constituição já estabelece que compete aos
tribunais organizar suas secretarias e preencher
os cargos nelas existentes. Evidentemente um
Tribunal não precisará reunir-se para votar o
preenchimento dos cargos de serventes ou
contínuos. É de se admitir que os Presidentes dos
Tribunais,
antes
de
fazerem
esses
preenchimentos, entrem em entendimentos com os
seus colegas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Essa
matéria é normalmente, deixada aos regimentos.
Êstes é que definem a quem cabe prover os
cargos, etc.
O SR. FILINTO MÜLLER:– Ia chegar lá.
Agradeço, entretanto, o aparte de V. Ex.ª
que vem esclarecer perfeitamente o assunto.
Pretendia atingir, justamente, êsse ponto: compete
aos Tribunais elaborar seus regimentos internos, e
nêles, naturalmente estabelecerão as normas de
preenchimentos dos cargos de suas Secretarias.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Podendo
criar comissões para isso.
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SR. FILINTO MÜLLER: – Comissões de
promoção ou de concurso. O regimento interno
disciplinará o assunto. A meu ver, o art. 2º não deve
ser modificado. Por que declararmos desde já, e
peremptòriamente que compete ao Tribunal, através
de seu Presidente, quando já está na Constituição?
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – O Superior
Tribunal de Minas Gerais tem acórdão em que dá
autorização ao seu Presidente para que o
represente.
O SR. FERERIRA DE SOUZA: – A lei pode
atribuir a faculdade ao Presidente do Tribunal; se
não o regimento pode fazê-lo.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Tenho a
impressão de que o regimento regulará o assunto
com maior propriedade. De qualquer forma, como
está no projeto, não foge à determinação
constitucional, de que compete...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Compete aos
Tribunais.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...ao Tribunal
prover os cargos de sua Secretaria.
Nestas condições, Sr. Presidente, concordo
com o parecer da Comissão de Finanças, que
manda rejeitar a emenda nº 2, oferecida à Comissão
de Constituição e Justiça e por ela aceita, porque
não atinge seus objetivos, que, aliás, estão previstas
no art. 12 do projeto. Discordo, data venia, da
emenda do nobre Senador Mathias Olympio. (Muito
bem; muito bem).
Vem à Mesa, é lida e aprovada a seguinte:
EMENDA

dias.

A Proposição Nº 23, de 1948
Ao art. 8º, onde se diz: 30 dias, diga-se 20
Justificação

A Proposicão nº 23, de 1948, volta á
Comissão de Constituição e Justiça com a emenda
que lhe foi oferecida.
É sem debate aprovada, em. discussão única,
a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 149 – 1947
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os oficiais aviadores, promovidos em
10 de maio de 1944, contarão antiguidade de 23 de
fevereiro de 1944.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – A Proposição nº 149,
que acaba de ser votada, vai à Comissão de
Redação de Leis.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 44, de 1948, que fixa os vencimentos da
Magistratura e do Ministério Público da União. (Com
parecer ns. 350 e 351, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, sôbre a
proposição e emendas de plenário, ambos com
emendas das mesmas Comissões).
Vem à mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 78, de 1948
Sr. Presidente:
Requeiro que V. Ex.ª consulte ao Senado, nos
têrmos do art. 128 letra e do Regimento, se consente
que a Proposição nº 44, de 1948, volte à Comissão
de Constituição e Justiça, para que a mesma se
pronuncie sôbre à constitucionalidade de emendas
aceitas pela Comissão de Finanças, à revelia
daquela Comissão.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 1948. –
Joaquim Pires. – Arthur Santos.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara volta à Comissão de Constituição e Justiça.
Está esgotada a matéria da ordem do dia.
O SR. SALGADO FILHO (*) – (para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, acabo
de receber uma carta do Sr. Ministro da Aeronáutica,
Tenente
Brigadeiro
Armando
Trompowsky,
em
que
me
envia
cópia
do
"Aviso''

As férias normais do funcionalismo são de 20
dias. Não se compreende, pois, que se concedam
férias maiores a funcionários que, embora
trabalhando na Secretaria de um Tribunal, são
enquadrados na mesma categoria dos demais
funcionários públicos.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 1948. –
Alfredo Neves.
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais
quem peça a palavra, encerrarei a discussão.
__________________
(Pausa).
(*) Não foi revisto pelo orador.
Está encerrada.
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encaminhado ao Senado, respondendo a pedido de
informações sôbre projeto de autoria de nosso
eminente colega e meu prezado amigo, Senador
Joaquim Pires.
Como fui eu, na presidência da Comissão de
Fôrças Armadas, quem subscreveu o primeiro oficio,
recebi de S. Ex.ª, a justificativa do retardamento,
ocorrido por inadvertência de funcionário daquêle
Ministério, que reteve o expediente.
Como
se
trata
de
esclarecimentos
interessantes, apresso-me em dar conhecimento do
fato, ao Senado, bem como dessa explicação, para
não se atribuir a demora ao Sr. Ministro da
Aeronáutica. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA

res
favoráveis,
nº
307
e
354,
das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 58, de 1948, que autoriza o Tribunal de Contas a
registrar o contrato celebrado entre o Govêrno
Federal – Serviço do Patrimônio da União – e D. Rita
Gonçalves Ribeiro. (Com pareceres favoráveis, ns.
355 e 356, das Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças).
Levanta-se a sessão às 16 horas e 45
minutos.
TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO
PELO SR. SENADOR EUCLYDES VIEIRA NA
SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 1948
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PUBLICADO
COM INCORREÇÕES

Discussão única do Projeto de Lei da
São Paulo confia na serenidade do Senado;
Câmara nº 52, de 1948, que cria uma coletoria São Paulo, abraçando fraternalmente a todos os
federal no Município de Ingá, no Estado da Paraíba Estados do País, não deixará de tudo fazer pelo
e
dá
outras
providências.
(Com
parece- engrandecimento e pelo bem da Pátria comum.

59ª SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1949
PRESIDÊNCIA DO SENHOR NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,34 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Àlvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Álvaro Adolpho.
Augusto Meira.
Mathias Olympio.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Pedro Ludovico.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Olavo Oliveira.
Rodolfo Miranda (35).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
35 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
SR. 2º SUPLENTE (servindo de 2º Secretário),
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
SR. 4º SECRETARIO (servindo de 1º) lê o
seguinte.

MENSAGEM
Nº 107, de 1943
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência a
exposição de motivos que me apresenta o Senhor
Ministro da Fazenda, em complemento ao relatório
sôbre a situação econômica e Financeira do Estado
de São Paulo.
Nêsse documento, esclarece o Senhor
Ministro da Fazenda alguns pontos do Relatório e
comprova afirmações no mesmo expendidas.
Renovo
a
Vossa
Excelência
as
expressões de minha alta consideração e subido
aprêço.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1948. –
EUNRICO G. DUTRA.
EXPOSIÇÃO Nº 756
Em 12 de junho de 1948.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República.
1. O Sr. Dr. Adhemar de Barros, Governador
do Estado de São Paulo, em entrevista coletiva à,
imprensa, declarou que contráriamente ao que
afirmei a Vossa Excelência, em exposição datada de
25 de maio p. passado, nenhuma moratória havia
solicitado para títulos de emissão da E. F.
Sorocabana, com endôsso do Estado, dos quais são
portadores a Electrical Export Corporation e o
Export-Import Bank.
2. No mesmo sentido acaba de se pronunciar
o Senador Euclydes Vieira, que fez ontem no
Senado longa declaração, constante do Diário do
Congresso de hoje, 12 do corrente, da qual
transcrevo o seguinte tópico:
"Se S. Ex.ª o Sr. Ministro da Fazenda, antes
de tomar as providências que diz haver tomado
imediatamente, se entendesse com o Govêrno de
São Paulo, teria evitado comunicação inútil, porque
aquêle Govêrno de São Paulo absolutamente não
havia pedido moratória".
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3. Quando, na exposição referida, declarei que
o Estado de São Paulo havia solicitado moratória
para titulos de seu endôsso e emissão da E. F.
Sorocabana, deixei de mencionar documentos que
comprovassem a afirmação, tão incontestável julguei
o fato, que é de inteiro conhecimento de todos os
meios financeiros do país.
4. A primeira informação sôbre o assunto me
foi transmitida pelo Senhor Valentim Bouças, em
telegrama de 22 de abril p. passado, nos seguintes
têrmos:
"Secretário
Viação
Fazenda
Diretor
Sorocabana acabam apelar Eximbank e Internation
Electrical
Corporation
sentido
prorrogarem
vencimentos Sorocabana primeiro junho dezembro
total um milhão seiscentos mil dólraes. Diante
dificuldades
apontadas
Sorocabana,
aquelas
entidades serão obrigadas a atender pelo menos
prestação junho. Isso entretanto prejudicará crédito
Brasil porque Eximbank será forçado mencionar essa
falta emprêsa ferroviária brasileira no relatório ao
Congresso trinta junho. Pedia caro Ministro
estudasse êste caso que além afetar nosso crédito
perante
Eximbank
também
implica
futuras
dificuldades crédito contra emprêsas ferroviárias".
5. Quatro dias depois, a 26 do referido mês de
abril, recebi outro telegrama do Sr: Valentim Bouças,
cujo teôr é o seguinte:
"Export
Impert
Bank
deseja
saber
qual foi resultado balanço Sorocabana ano passado.
Pedido
adiamento
pagamento
considerado
Data dos Vencimentos

Nº

1-12-74.............................
1- 6 -48.............................
1-12-48.............................
1- 6-49.............................
1-12-49.............................
1- 6-50..............................
1-12-50.............................
1- 6-51.............................
1-12-51.............................
1- 6-52.............................
1-12-52.............................
1-12-53.............................
1-12-53.............................
1- 6-54.............................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Eximbank como moratória com classificação
banjduptcy".
6. A intervenção do Sr. Valentim Bouças
plenamente se justifica porque, em março p. passado,
quando partiu para os Estados Unidos, foi incumbido de
promover entendimentos com a Electrical Export
Corporation e o Export-Import Bank no sentido de
conseguir a moratória desejada pela Sorocabana. As
negociações ainda estavam em andamento quando,
inopinadamente, recebeu a Electrical Export Corporation
a carta a que se. refere o primeiro telegrama, datada de
8 de abril p. passado e recebida. em Nova York a 13 do
referido mês. A carta, que é assinada pelo Secretário da
Fazenda do Estado de São Paulo, pelo Secretário da
Viação do mesmo Estado, e pelo Senhor Mário Cabral
Júnior, Diretor da Sorocabana, é o teôr seguinte:
"Em 24 de maio de 1945 a Estrada de Ferro
Sorocabana contratou com essa Corporation
fornecimento
dos
materiais
e
aparelhamento
necessários para o prolongamento da eletrificação de
suas linhas de Santo António e Bernardino de Campos,
ficando estipulado que a Estrada realizaria o pagamento
em prestações semestrais a começar em 1 de junho de
1954.
Em cobertura dessas prestações, vinte e oito
notas promissórias foram emitidas e co-assinadas pela
Estrada de Ferro Sorocabana e pela Secretaria da
Fazenda, do Estado de São Paulo a favor da Electrical
Export Corporation e depositadas no The National City
Bank of New York, em Nova York, com agente
depositário, com os seguintes valores e vencimentos:

Notas série
"A"
Valore dis.
558,932.16
558,932.16
553,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Notas série
"B"
Valor dis.
23,9,542,36
239,542.36
239,542.36
239,542.36
239,542.36
239,542.36
239,542.36
239,542.36
239,542.36
239,542.36
558,932.16
558,932.16
558,932.16
558,932.16

Total
Valor dis.
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
798,474.52
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Em
15
de
setembro
de
1947,
mediante
requerimento
desta
Estrada,
essas
28
notas
promissórias
foram
registradas
na
Superintendência
da
Moeda
e
do
Crédito,
conforme
o
seu
Certificado
nº
3.
Cópias
dêsse
Certificado
foram
também
remetidas
a
essa
Corporation,
ao
Export-Import-Bank,
e
Washington.
Pelas
estimativas
feitas
pela
Estrada
por
ocasião
da
assinatura
dêste
contrato
nos
foi
possível
prever
que
o
programa
estabelecido
para
a
entrega
dos
materiais
e
para
a
execução
das
obras
de
instalação
acarretaria
nos
primeiros anos as seguintes economias em
combustível:
Trecho
Santo antonio-Rubião Junior......
Rub. Jr- B. Campos
Total........................

1947
Cr$
16.500.000,00
–
16.500.000,00

Trecho
Santo Antônio-Rubião Junior......
Rub. Jr.-B. Campos....................
Total........................

1948
Cr$
17.800.000,00
14.800.000,00
31.800.000,00

Trecho
Santo Antônio-Rubião Junior......
Rub. Jr. -B. Campos...................
Total........................

1949
Cr$
19.200.000,00
14.500.000,00
33.700.000,00

No
entanto
o
movimento
ascensional
das
toneladas
quilômetros
transportadas
nos
trechos
já
eletrificados
e
a
eletrificar
da
Estrada
de
Ferro
Sorocabana,
vem
provando
que
as
previsões
feitas
em
1945,
não só deveriam ter sido realizadas como
sobrepujadas.
No
trecho
já
eletrificado
de
São
Paulo
a
Santos
Antônio
as
economias
realizadas
pela
eletrificação
em
despesas
de
combustível
foram
as
seguintes,
conforme os relatórios oficiais da Estrada:

TRECHO DE SÃO PAULO A SANTO ANTÔNIO
Ano
1945.....................................
1946......................................
1947......................................
Ano
1945......................................
1946......................................
1947.....................................
Ano
1945.....................................
1946.....................................
1947.....................................

Ton./Km.
brutos
rebocadas
719.484.507
844.705.050
883.316.965
Economia
por 1.000
ton./Km.
Cr$ 31,80
Cr$ 31,50
Cr$ 31,40
Economia
total de
combustivel
Cr$ 22.879.591,00
Cr$ 26.603.207,00
Cr$ 27.736.152,00

Na mesma base de economia reais e jogando
com o número de toneladas quilômetros atualmente
transportadas no trecho de Santo Antônio a
Bernardino de Campos, trecho êsse objeto do nosso
contrato de prolongamento da eletrificação,
poderíamos atualizar as economias previstas e
verificar que a tração elétrica nêsse trecho teria
contribuído possível economia de combustível:
TRECHO DE SANTO ANTÕNIO A
BERNARDINO DE CAMPOS
ANO DE 1947
Ton./km.brutos rebocadas......

1.097.283.069

Possível economia por
1.000 ton./km..........................

Cr$ 31,40

Possível economia total de
combustível ...........................

Cr$ 34.454.686,00

Ora, o fato de que o programa de
prolongamento da eletricação não pôde ser
realizado como o projetado pela Estrada de Ferro
Sorocabana, não só pela imprevista demora
inicial no recebimento dos materiais, como
também pelas dificuldades surgidas no decorrer da
execução do projeto e das obras acessórias da
eletrificação, teve como conseqüência a não reali-
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zação dessa possível economia de Cr$
34.454.686,00 em 1947, que mais do que cobriria os
compromissos de pagamento assumidos pela
Estrada para com essa Corporation.
No entanto, mesmo privada da contribuição
dessa economia, a Estrada, lançando mãos de
meios ao seu alcance, pôde honrar o compromisso
assumido, pagando as notas promissórias iniciais A1 e B-1, no valor total de U$ 798,474,32, dando
assim uma demonstração de sua boa vontade em
bem retribuir a colaboração que sempre recebeu da
Corporation.
Perdurando ainda, pelas razões acima
expostas, a impossibilidade de inaugurarmos a
tração elétrica no trecho em questão, no ano
corrente, e à vista das dificuldades financeiras com
que vem lutando a Estrada, dada a situação agora
imperante de restrição de crédito bancário, vimos
propor a essa Corporation que conceda à Estrada
de Ferro Sorocabana a prorrogação por mais um
ano os vencimentos das prestações contratuais,
referente ao contrato de 24 de maio de 1945, certos
como estamos de que os frutos que iremos colhêr
com a realização dêsse programa serão superiores
aos previstos e de 1949 em diante por si só serão
suficientes para com êles fazermos frente aos
compromissos de pagamentos a VV. SS.
Antecipando os nossos agradecimentos pela
atenção favorável que VV. SS. dispensarem a êste
pedido, muito apreciaríamos receber as condições
em que essa prorrogação poderia ser realizada.
Valendo-nos do ensejo reafirmamos os
protestos de nossa elevada estima e distinta
consideração. – (aa) – Secretário da Viação e Obras
Públicas, Secretário da Fazenda do Estado de São
Paulo e Diretor da Estrada de Ferro Sorocabana,
Mário Cabral Júnior".
7. Relativamente à intervenção do Sr.
Valentim Bouças, devo ainda esclarecer que o
"Diário de São Paulo", de 4 de maio p. findo, em
artigo sob a epígrafe "A eletrificação da Sorocabana
e o caso do Import and Export Bank", sem dúvida
inspirada em fontes oficiais, à mesma se refere nos
seguintes têrmos:
"Para consolidar a situação econômicofinanceira da Estrada, o Govêrno do Estado propôs,
em dezembro de 47 ao Govêrno federal o
reajustamento das tarifas da Estrada, as quais são
hoje as

mais baixas do País. Ao mesmo tempo, o Sr.
Valentim Bouças figura de grande prestígio nos
meios econômicos brasileiros e norte-americanos,
está procurando, expontaneamente, e com sucesso,
conseguir novo esquema para o pagamento das
obrigações da Sorocabana descontados no lmport
and Export Bank".
8. Conforme é do conhecimento de Vossa
Excelência há muito que o Governador Adhemar de
Barros tenta obter prorrogação de vencimento dos
títulos emitidos pela E. F. Sorocabana.
Da carta de 13 de dezembro de 1947, dirigida
a Vossa Excelência pelo Sr. Adhemar de Barros,
como esclarecimento à minha exposição reservada
nº 1.711, a respeito do não pagamento de
compromissos da Estrada de Ferro Sorocabana,
garantidos pelo Estado, destaco apenas o seguinte
trecho das informações prestadas pelo Secretário da
Fazenda, que comprova aquela afirmação:
"Em face da situação acima exposta,
entendemo-nos pessoalmente com o Dr. Assis
Ribeiro, representante em São Paulo da Eletrical
Export Co. e da General Electric Co., a quem
informámos,
antes
do
vencimento,
da
impossibilidade de atendermos aos compromissos
nos prazos estabelecidos.
E isso o fizemos depois de termos procurado
pessoalmente obter do Banco do Estado os recursos
necessários a fazer face aos vencimentos mais
próximos, durante o corrente ano.
Pedimos ao referido representante o
adiamento geral, por um ano, de todos os
vencimentos que se referem aos fornecimentos de
seus representados, tendo em vista a certeza de
melhoria da situação financeira da Estrada em
conseqüência do aumento de transporte conseguido
pelo Govêrno de Vossa Excelência.
Com grande surpresa para nós, entretanto, a
resposta que recebemos à nossa realista proposta
de adiamento de prazo, foi a comunicação em
aprêço do Sr. Ministro da Fazenda ao Sr. Presidente
da República".
9. A comunicação do Ministro da Fazenda é a
exposição reservada número 1.711, que dirigi a
Vossa Exce-
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lência em 13 de dezembro de 1947 e é do teor
seguinte:
"Excelentíssimo
Senhor Presidente
da
República:
1. Tenho a honra de trazer ao conhecimento
de Vossa Excelência que acabo de receber do
representante do Export Import Bank, de
Washington, o memorandum anexo, cuja tradução é
a seguinte:
"11 de dezembro de 1947.
Memorando relativo à negligência da Estrada
de Ferro Sorocabana do Estado de São Paulo.
Primeiras letras da segunda eletrificação da
Sorocabana garantidas pelo Estado de S. Paulo:
Export Import Bank $558.532,16 (aproxte.).
Electrical Export Corporation $240.000,00.
Total de $798.932,16.
Vencidas em 1 de dezembro de 1947 não
foram pagas, embora se tenha chamado a atenção
dos funcionários da Sorocabana e do Estado de São
Paulo um mês antes do vencimento.
A Secretaria do Estado de São Paulo
informou ao gerente, em S. Paulo, da International
General Electric Company, que o Estado não tinha
fundos para atender ao compromisso e tinha mesmo
suspendido o trabalho de instalação do equipamento
de eletrificação já recebido.
Êste fato refletirá inevitàvelmente de modo
desfavorável nas operações financeiras com o
Brasil".
2. Como se alude à repercussão desfavorável
sôbre o crédito do Brasil, tenho a honra de submeter
o assunto à consideração de Vossa Excelência.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito".
10. Sôbre o mesmo assunto recebemos, a 2
de janeiro seguinte, o aviso urgente DE/1/830.0 (42),
(22), do Ministério das Relações Exteriores, nos
seguintes têrmos:
"Senhor Ministro:
1. Tenho a honra de levar ao conhecimento
de Vossa Excelência que segundo comunicação,
hoje recebida da Embaixada do Brasil em
Washington, a Estrada de Ferro Sorocabana, – cujo
em-

préstimo para eletrificação, realizada no Banco de
Exportação e Importação dos EE. UU. da América,
tem garantia do Estado de S. Paulo – deixou de
saldar duas de suas prestações, vencidas a 1 de
dezembro do ano próximo findo e cujo total é de
cêrca de 800 mil dólares.
2. Devendo, ainda durante o mês de janeiro
do ano corrente, ser apresentado ao Congresso
Americano o relatório relativo às atividades do
referido Banco no ano de 1947, seria de tôda
conveniência para o Brasil que o débito em aprêço
fôsse saldado com a maior urgência, a fim de evitar
a sua constança do dito relatório e os consequentes
resultados desfavoráveis para o crédito do nosso
País junto ao Govêrno americano.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos da minha alta estima
e mais distinta consideração. – Raul Fernandes.
11. Os documentos transcritos refletem de
modo absoluto a verdade, comprovando o que
afirmei.
12. Resta, apenas, uma pequena dúvida – a
questão do prazo. A carta fala em prorrogação por
um ano de todos os títulos correspondentes ao
empréstimo. Isto, para os americanos, significa (e,
realmente, atendendo à forma da operação, não é
outra coisa), moratória por seis anos para os títulos
vencíveis no corrente ano, os quais passariam a ter
os respectivos vencimentos prorrogados para 1954,
permanecendo os demais títulos inalterados.
13. Nos itens de 1 a 10 da exposição que
dirigi a Vossa Excelência, já referida, procurei
transmitir minha impressão pessoal sôbre a situação
econômica e financeira colhida através de fatos de
notório conhecimento público, repetidos de boca em
boca. Assim, referi-me ao deficit do exercício de
1947 nos seguintes têrmos:
"O deficit orçamentário do exercício de 1947,
p. passado, foi estimado em cêrca de Cr$
1.400.000.000,00".
Isto não significa, como se pretendeu
entender, uma afirmação categórica:
O próprio Sr. Adhemar de Barros, na
mensagem que dirigiu ao Congres-
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so em 18 de março p. passado, páginas 158 e 159,
assim se refere ao deficit de 1947:
"Resultado do Exercício – O total da despesa
realizada elevou-se a Cr$ 4.031.443.774,10, que
confrontado com o total da receita arrecada de Cr$
3.062.362.567,80, verifica-se um excesso da
despesa realizada sôbre a receita arrecadada de
Cr$ 960.081.208,30, ou sejam 24,04%.
E' de salientar-se, todavia, que o total da
despesa realizada, que se tornou para cálculo, foi a
empenhada no exercício. E, como a despesa
empenhada e não requisitada até 28 de fevereiro,
será anulada, levando-se a conta de receita de
"Indenizações" do exercício seguinte (Decreto
número 13.168, de 31-12-1942, art. 3 e seus §§), o
deficit efetivo acima poderia ser representado por
cifra menor.
E' de importância dizer, ainda, que bôa parte
da despesa do exercício, teve aplicação em
"Mutações patrimoniais", donde resultar um aumento
no patrimônio. Ora, nessas condições, deduzidas do
"deficit" a parte que produziu enriquecimento do
patrimônio, ter-se-á o deficit efetivo do exercício.
Terminando esta exposição sôbre a execução
orçamentária de 1947, permitimo-nos repetir que os
elementos utilizados para os cálculos e conclusões
aqui encontrados, não são definitivos, visto os
trabalhos de encerramento das contas do exercício
não estarem concluídos. Dessa sorte, êsses
resultados e conclusões estão sujeitos à
confirmação posterior, quando forem encerrados os
balanços. Êstes é que expressarão os resultados
definitivos".
14. Dias depois, a 31 de março, o deficit de
quase um bilhão de cruzeiros já estava reduzido a
pouco mais de seiscentos milhões. Não temos
dúvida em aceitar o resultado do balanço a que se
refere o Sr. Ademar de Barros e acreditamos, ainda
que o deficit real será inferior ao deficit efetivo,
mesmo sem tomar em consideração os
ensinamentos sôbre o modo de aumentar ou reduzir
deficits constantes do tópico transcrito de sua
mensagem ao Congresso.
15. Relativamente à escrituração do Tesouro,
terminando o período adicional a 28 de fevereiro e
não estando as contas encerradas a 14 de março
parece que havia mesmo um certo atraso.

16. Mas não foi meu propósito acusar o
Governador Adhemar de Barros pelo fato de
apresentar deficit no exercício de 1947 ou pelo de se
achar a escrita do Tesouro em atraso, como se
êsses fatos representassem crimes passíveis de
punição.
17. Não haveria, portanto, necessidade da
nomeação de comissões para demonstrar que o
defict é exato e que a escrita do Tesouro está em
dia. Nada disso está em jôgo, conforme afirmei.
18. Aquilo de que acuso o Govêrno do Sr.
Adhemar de Barros está contido nos itens de ns. 11
em diante, cujas afirmações estão perfeitamente
comprovadas com documentos que merecem fé.
19. Resta-me pedir a atenção de Vossa
Excelência para a necessidade de pôr têrmo quanto
antes, aos desmandos administrativos que se
praticam em São Paulo.
Mais cêdo ou mais tarde as conseqüências
dos êrros cometidos recairão inflexivelmente sôbre
todo o País. E não sofrerá apenas a ordem
econômica; a própria estabilidade das instituições
sentirá a ameaça de ideologias subversivas, que
tomarão alento e agirão com mais vigor.
20. Alega-se que vários Estados atravessam
também difícil situação financeira o que é exato.
Nenhum dêles, porém, afastou-se até agora das
boas normas administrativas, ao contrário, porfiam
todos em vencer as dificuldades adotando regime de
severa economia nas despesas públicas adiando
para melhores dias obras de vulto, cuja execução
não seja absolutamente indispensável e, ao mesmo
tempo, criando novas fontes de produção ou
ampliando as já existentes.
Nenhum dêles procurou criar uma moeda
auxiliar, como fêz o Governador Adhemar de Barros
com os bônus rotativos, nem adotar práticas
demagógicas, incompatíveis com o regime político
estabelecido.
21. Se todos os Estados seguirem o exemplo
político-administrativo que o Govêrno do Sr.
Adhemar de Barros está indicando ao País, dentro
em breve deixariam de existir Estados federados
para dar lugar a uma série de Estados soberanos,
sem nenhuma ligação ou dependência da União,
com grave risco para a integridade nacional que nos
cumpre preservar, mesma à custa de sacrifícios,
para
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que o Brasil possa atingir seus gloriosos destinos.
22. Os pensamentos que acabo de externar,
com a franqueza que o dever me impõe, não
refletem paixão de qualquer natureza, pois não sou
político, não alimento ambições, nem sou inimigo do
Sr. Adhemar de Barros; êles representam apenas o
meu desejo patriótico de ver São Paulo restituído à
comunhão brasileira, da qual o estão afastando a
demagogia e os desmandos do Sr. Governador
Adhemar de Barros, a fim de que possa readquirir a
sua autonomia e o seu antigo prestígio no seio da
Federação que esperamos, eu e todos os brasileiros
quanto antes em tôda sua plenitude.
Reitero a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. – Corrêa e Castro.
EXPEDIENTE
Telegramas:
Dos presidentes do Diretório Acadêmico da
Faculdade de Ciências Econômicas, do Centro
Acadêmico Onze de Fevereiro e do Diretório
Acadêmico da Faculdade de Farmácia e
Odontologia, de Santa Catarina, solidarizando-se
com a campanha contra o projeto que dispõe sôbre
os práticos de farmácia. – Inteirado.
Dos presidentes das Câmaras Municipais de
Jaú, São Paulo, e de São Jerônimo, Rio Grande do
Sul, apoiando o movimento que propugna a
concessão de imunidades aos vereadores
municipais. – Inteirado.
De Edson Nunes de Campos, agradecendo,
em nome da família do Senhor José Antônio Neto,
as manifestações de pesar pelo seu falecimento. –
Inteirado.
Do Presidente da União Estudantil de
Lafaiete, Minas Gerais, solicitando a rejeição do
projeto equiparando os práticos guarda-livros aos
contadores diplomados e que se encontra em
trânsito na Câmara. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Santos, São Paulo, manifestando-se no sentido de
ser o petróleo nacional explorado exclusivamente
pelo Estado. – Inteirado.
Do Presidente do Grêmio Estudantil Júlio de
Castilhos, de Pôrto Alegre, manifestando-se pela
reconsideração do ato de desligamento dos
aspirantes envolvidos no recente caso da Escola
Naval. – Inteirado.

Do Presidente da Associação Comercial de
São Leopoldo, Rio Grande do Sul, solicitando a
rejeição do projeto referente à compra e venda de
excedentes da produção de gêneros alimentícios. –
Inteirado.
Do Presidente da União Metropolitana,
apoiando o protesto formulado no Senado contra
referências de um jornalista estrangeiro à memória
de Tiradentes. – Inteirado.
Carta:
Do Presidente da Associação Brasileira de
Imprensa agradecendo as manifestações de pesar
pelo falecimento do jornalista Hugo Barreto. –
Inteirado.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 444, de 1948, que aprova o
contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura e
Anísio Martins e sua mulher, para a construção, em
terras dêstes, de um campo de irrigação, no Estado
do Piauí.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, 14 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 113, de 1948
Aprova o contrato celebrado entre o Ministério
da Agricultura e Anísio Martins Maia e sua mulher,
para a construção em terras dêstes, de um campo
de irrigação, no Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Congresso Nacional autoriza o
Tribunal de Contas a registrar o têrmo de contrato
de cooperação celebrado entre o Govêrno Federal
por intermédio do Ministério da Agricultura e o Sr.
Anísio Martins Maia e sua mulher, D. Laura Santos
Maia, que regula a execução e pagamento das
obras necessárias a irrigação das terras de sua
propriedade, no município de Terezina, Estado do
Piauí, orçadas em Cr$ 330.000,00 (trezentos e trinta
mil cruzeiros).
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
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Ministério da Aeronáutica.
G-702 – Rio, em 14 de junho de 1948.
Sr. Senador:
Tenho a honra de transmitir a V. Excelência a
apreciação de meritis do Ministério da Aeronáutica
sôbre o Projeto nº 28, de 1947, apresentado pelo
Excelentíssimo Senhor Senador Joaquim Pires.
2.
Preliminarmente
solicito
a
Vossa
Excelência seja intérprete de minhas escusas aos
dignos membros dessa Casa Legislativa pela
demora no atender a requisição das informações.
3. No meu entender é oportuno realmente o
advento de uma legislação capaz de emprestar
melhor orientação à carreira dos Oficiais Aviadores
do Quadro de Oficiais Auxiliares da Aeronáutica que
satisfizeram as condições do artigo 6º do Decreto-lei
nº 3.448, de 23 de julho de 1941.
Os serviços prestados pelos oficiais em
aprêço constam de suas respectivas fés de ofício e
valem por excelentes conselhos ao aproveitamento
da experiência que adquiriram em longos anos de
prestimosos serviços à causa pública no setor da
Aeronáutica.
De sua capacidade nada melhor a acentuar
do que o preenchimento dos requisitos constantes
do citado artigo 6º, do Decreto-lei nº 3.448, do 23 de
julho de 1941, mais tarde com redação alterada pelo
Decreto-lei número 7.813, de 1 de agôsto de 1945.
4. A inexistência de restrições para êsses
oficiais, quer quanto a funções quer quanto a
antiguidade afirma, de fato, a inexistência de
prejuízos para terceiros se ficar taxativamente
declarado e estabelecido que não ocuparão vaga.
5. Assim sendo parece razoável como me
manifestei de início, que seja alterada a legislação
atual por isso que, após tantos anos, não parece
justo que prevaleçam disposições contrárias até a
promoção por merecimento hoje aceita em todos os
quadros militares e civis depois de determinado
pôsto.
6. O projeto de transferência atende a essas
finalidades como também outro que viesse regular a
carreira dos Oficiais Aviadores do Quadro de Oficiais
Auxiliares sob critério mais justo e atualizado, isto é,
que estendesse aos oficiais que tivessem pre-

enchidos as condições do citado artigo 8º os
deveres, direitos e regalias previstos para oficiais do
Quadro de Oficiais Aviadores.
7. Qualquer das soluções não acarreta
aumento de despesa pois num ou noutro quadro os
oficiais
perceberão,
como
atualmente,
os
vencimentos e vantagens ocorridos pela lei de
meios.
8. O Estado Maior da Aeronáutica, alto órgão
da administração da Aeronáutica, ouvido a respeito,
manifestou-se pelo parecer que faço anexar por
cópia, com o fim de pôr à disposição do Senado
Federal maior soma de elementos.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha alta estima
e mais distinta consideração. – Armando
Trompowsky, Tenente Brigadeiro do Ar.
1º despacho
Nº 9-A1-4 – Estado Maior da Aeronáutica
Em 2 de fevereiro de 1948
Do Chefe do Estado Maior da Aeronáutica. –
Ao Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica.
I – Restituo a V. Exª o projeto de Lei nº 28-47
apresentado no Senado Federal e que regula a
transferência para o Q. O. A. dos oficiais do Q. O.
Aux. que satisfizeram o art. 6º do Decreto-lei nº
3.488, de 23-7-41.
II – Examinando o assunto êste Estado Maior
tem a dizer:
a) que tanto o Quadro de Oficiais Auxiliares,
como o Quadro Ordinário de Aviadores (Q. O. Aux.)
e (Q. O. A.) tiveram suas organizações iniciais
reguladas em leis, que estabeleciam inclusive a
posição hierárquica relativa entre os componentes
dos dois quadros;
b) que baseado naquelas leis os oficiais
aviadores oriundos do Exército e da Marinha
optaram pela permanência nas corporações de
origem ou, pela transferência para um dos quadros
de oficiais aviadores;
c) da mesma forma, baseado no Decreto-lei nº
3.488, foi lícito aos oficiais da antiga Reserva Naval
Aérea e Reserva Naval Especial, ingressarem no Q.
O. Aux.;
d) que a análise detida de cada caso, parece
indicar que o critério seguido no estabelecimento
das homologias não foi favorável aos então
segundos tenentes aviadores do Exér-
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cito e as turmas subsequentes de aspirantes e
cadetes;
e) que o fato do Q. O. Aux. consistir
em um quadro em extinção e diferente
do
Q.
O.
A.,
atenuava
em
parte
as
desvantagens
apontadas
na
letra
anterior;
f) que a fusão dos dois quadros hoje
virá acarretar a legalização das injustiças
criadas, já agora com o agravante de ambos
Q. O. A. e Q. O. Aux. constituirem um quadro
só;
g) que finalmente, a fusão de quadros
pretendida, quer mantendo a homologia
estabelecida
pelo
Decreto-lei
nº
3.488,
quer
alterando
tal
homologia,
contraria
dispositivos de lei e com certeza acarretará
de futuro o levantamento de questões
que, possivelmente, serão levadas com
êxito
ao
judiciário
motivando
evidentes
desvantagens e ônus para a Fazenda Nacional
sem nenhuma vantagem ou benefício para o
serviço.
III – Nestas condições, êste Estado
Maior é de parecer contrário à aprovação do
projeto de lei em aprêço, opinando contudo
para que se faça legislação particular, tendo
em vista alterar o decreto-lei nº 3.488, de
modo a que os oficiais do Q. O. Aux. que
satisfizerem as exigências do artigo 6º, isto é,
completarem o curso de formação de oficiais
da Escola de Aeronáutica, tenham os
mesmos direitos a promoção por qualquer
princípio e tenham no acesso a todos os
pontos previstos para o Quadro Ordinário
quando satisfizerem os mesmos requisitos. –
Gervásio Ducan de Lima Rodrigues – Major
Brigadeiro do Ar. – Chefe do Estado Maior da
Aeronáutica.
Publicado e entregue-se ao requerente.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura
do expediente.
Comunico aos Srs. Senadores que
receberão emendas perante a Mesa nas duas
próximas sessões, os projetos de lei da Câmara,
ns. 102, 103 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111 e 112, de 1948. Já foram distribuídos os
avulsos de tôdas essas proposições.
Findo
o
prazo
regimental
para
recebimento de emendas vão à Comissão de
Justiça os projetos de leis da Câmara ns. 96,
98, 99, 100 e 101, e os projetos de decretos
legislativos ns. 7, 8, 9 e 10, todos do
corrente ano. Dêsses projetos, sòmente
dois receberão emendas que vão ser lidas.

São lidas e apoiadas as seguintes emendas:
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 96
Nº 1
Acrescente-se onde convier:
Art. – Os professôres catedráticos terão direito
a contagem de 2/3 (dois têrços) do tempo de serviço
de inspetor federal de ensino, anterior à efetivação
na cátedra, para efeito de concessão de gratificação
de magistério.
Parágrafo único. A contagem feita nos têrmos
dêste art. dará direito ao recebimento de
gratificações correspondentes ao tempo de serviço
anterior à efetivação na cátedra.
Justificação
Esta emenda deve ser aceita com fundamento
na equidade porque o artigo 3º do Decreto-lei nº
8.315, de 7 de dezembro de 1945, mandou contar,
para efeito de gratificação de magistério, todo o
tempo de serviço de função de Instrutor-Chefe das
Escolas Técnicas Industriais, como também o de
Chefe de Ensino do Instituto Benjamin Constant.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 3º
do citado Decreto-lei é equitativo e justo que
idênticas regalias sejam concedidas ao ofício de
Inspetor Federal de Ensino que está em íntima
conexão com o do magistério.
Não se trata de conceder gratificação aos
inspetores de ensino porque a emenda visa, apenas,
mandar computar 2/3 do tempo de serviço nessas
funções aos que posteriormente foram investidos na
cátedra mediante concurso de títulos e provas.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1948. –
Vergniaud Wanderley.
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 99
Nº 1
Emenda aditiva:
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte (ou onde
convier):
Parágrafo único. Ficam também com
os mesmos padrões de vencimentos, nas
classes correspondentes de carreira de Oficial
Administrativo do Quadro IV (Extinto) do Ministério
da
Viação
e
Obras
Públicas
–
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Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – o cargo dos
funcionários que, em virtude do disposto no art. 20
do Decreto-lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946,
tiveram alterada a sua classificação de Prático de
Engenharia para Auxiliar de Engenheiro e que já
pertenceram à carreira de Oficial Administrativo da
mesma Estrada de Ferro.
Justificação
Na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
aconteceu a mesma transferência da carreira de
Oficial Administrativo para a carreira de Prático de
Engenharia, hoje Auxiliar de Engenharia do Quadro
IV (Extinto) do Ministério da Viação e Obras
Públicas.
A hipótese é a mesma, e por isso a emenda
visa aproveitar a oportunidade para corrigir essa
errônea classificação. Releva notar, ainda, que nem
o Conselho de Engenharia reconhece semelhante
classificação, e nem pode expedir a necessária
carteira profissional.
As funções exercidas pelos atuais Auxiliares
de Engenheiros, antigos Práticos de Engenharia,
são de natureza puramente burocrática. Possuem
apenas o rótulo de uma profissão que não exercem
e nem função adequada existe.
Dessa forma, cinco funcionários, na Noroeste
do Brasil, que por força de um decreto absurdo e
inóquo, permanecem deslocados, em situação
anomála, terão assim a oportunidade de voltar aos
antigos cargos na carreira de Oficial Administrativo,
como lhes assiste o direito e sem nenhum aumento
de despesa.
S. S., Rio, 14 de junho de 1948. – João
Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. Não há oradores inscritos.
O SR. ALFREDO NEVES: – Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador.
O SR. ALFREDO NEVES (*): – Sr.
Presidente, acaba de regressar dos Estados Unidos
a Delegação Brasileira ao 4º Congresso
Internacional de Medicina Tropical e de MaIária,
realizado em Washington.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

Foi êsse um dos mais importantes congressos
que, ultimamente, se têm efetuado sôbre assunto de
tanta relevância científica. Basta dizer que estiveram
presentes cêrca de 1.200 especialistas em medicina
tropical.
A Delegação Brasileira foi chefiada pelo Dr.
Heitor Praguer Fróis, Diretor do Departamento
Nacional de Saúde, profissional de grande
reputação e profundo conhecedor de todos os
assuntos que se prendem à saúde pública.
O Serviço Nacional de Malária, fez-se
representar, entre outros, pelo Dr. Mário Pinotti,
outro nome de extraordinária projeção nos meios
científicos brasileiros, sanitarista renomado...
O SR. JOAQUIM PIRES: – Apoiado.
O SR. ALFREDO NEVES: – ...homem de
trabalho e inteiramente devotado às incumbências
que tem recebido do Governo Federal.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Muito bem.
O SR. ALFREDO NEVES: – Tivêmo-lo, Sr.
Presidente, como Diretor de Saúde Pública no
Estado do Rio e, durante todo o tempo em que
prestou a sua colaboração valiosa ao Governo
fluminense, então chefiado pelo eminente Sr.
Comandante Ernâni do Amaral Peixoto, demonstrou
dinamismo e interêsse pelos serviços a seu cargo,
organizando mesmo uma valiosa rêde de postos e
sub-postos de saúde, que vem prestando
assinalados beneficios a população do meu Estado.
O Serviço de Febre Amarela foi representado
pelo Dr. Waldemar Antunes, experimentado
sanitarista, com longo tirocínio na especialidade.
Com homens dêsse quilate, com especialistas
dêsse valor, a representação do Brasil impôz-se
com especial relêvo no Congresso Internacional de
Medicina Tropical e Malária. Apresentou duas teses
que mereceram os maiores encômios e em tôrno
das quais se travaram debates altamente
significativos para a medicina nacional. Foram seus
autores o Dr. Airosa Galvão, professor da Faculdade
de Higiene da Universidade de S. Paulo e um dos
maiores expoentes da malariologia brasileira, e o Dr.
Maia Penido, do Serviço Especial de Saúde Pública,
desta Capital.
No decorrer dos debates sôbre a
malária,
focalizaram-se
brilhantemente,
ao
que sei, as atividades dêsse setor da
saúde
pública
no
Brasil,
quan-
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to à profilaxia e à epidemiologia dessa entidade
mórbida.
Relativamente ao combate à febre amarela –
e em nosso País, não se pode aludir a essa
campanha sem recordar, com saudade, o nome
aureolado de Osvaldo Cruz – o Serviço, trabalhando
paralelamente com a Fundação Rockefeller, tem se
desdobrado em atividades por todo o território pátrio.
Quando na Conferência, foi divulgada a nossa
organização e atuação em matéria de profilaxia da
febre amarela, os louvores foram incessantes,
transformando-se em verdadeira apoteose quando o
representante do Serviço foi chamado a plenário e
alí recebido sob estrondosa salva de palmas.
Com relação ao Serviço da Malária, temos
sobejos motivos para desvanecimento, pois
verificou-se que a nossa organização nêsse setor da
Saude Pública não é inferior à dos demais países,
nos quais a malária é sempre uma das endemias
deletérias que ceifa anualmente, centenas de
milhares de vidas e priva os centros de trabalho,
principalmente agropecuários de considerável
número de trabalhadores rurais.
O Dr. Mário Pinotti concedeu várias
entrevistas a jornais desta Capital, expondo a
atuação na Conferência do Serviço a seu cargo. A
fim de que fiquem constando dos Anais os
merecidos aplausos prodigalizados a tão esforçados
brasileiros vou lêr trechos que me parecem da maior
importância. Eis um. dêles:
"Tanto nas Comissões como no plenário do
Congresso, tivemos oportunidade de ouvir as vozes
mais autorizadas, no campo da malariologia, como
Swllengrebel, Mussirolli, Cavell, Malcom Watson,
Russel, Soper, Gabaldon, Hakcett e muitos outros,
bem como o prazer de comprovar que, no Brasil,
estamos acompanhando "pari-passu" a evolução
dos métodos de combate à malaria. Nossos
métodos profiláticos estão perfeitamente atualizados
e a única falha, que se notava em nossa
organização: – um centro de pesquisas, que nos
faltava para ombrearmos com os maiores centros –
será sanada ainda êste ano, com a inauguração do
Instituto de Malariologia sob a dependência do
Serviço Nacional de Malária.

Encerrado o Congresso, aceitei o convite que,
em nome da Fundação Rockefeller, me foi feita pelo
seu diretor no Brasil, Doutor Henry Kumm, eminente
tropicalista, de reputação mundial, para uma
excursão ao sul dos Estados Unidos. Em companhia
do Dr. Heitor Praguer Fróis, do Dr. Abel Vargas,
conhecido maliriologista patrício, e do Doutor René
Rachou, chefe do Laboratório Central do Serviço
Nacional de Malária, visitei vários centros de
pesquisas e combate à malária, tais como: –
Tennesee Valery, Atlanta, Savannah e Orlanto.
Recebidos com a proverbial fidalguia americana
tivemos oportunidade de nos pôr em contato com
pesquisadores especializados do mais alto valor, e
de todo devotados à faina de erradicar a malária dos
Estados Unidos, empregando os mesmos métodos
que estão sendo utilizados pelo Serviço Nacional de
Malária".
E mais
adiante, falando
sôbre
os
trabalhos estrangeiros de maior importância
pela sua aplicação prática, disse o ilustre
malariologista:
"Tais trabalhos são: o do inglês Shortt,
cientista premiado pelo próprio Congresso, provando
definitivamente o ciclo experitrocitário dos
plasmódios no homem; os resultados obtidos pelo
grego Aziz, em sua campanha na ilha de Chipre,
conseguindo a erradicação da espécie de anofelino
supercitus, da ilha; a duração do efeito residual do
DDT domiciliar pelo prazo de 29 meses, obtida por
Downs, no México, e a mim por êle comunicada
pessoalmente; a aplicação associada do DDT
mosquitocida e DDT larvicida, para obtenção de
resultados mais conclusivos em campanhas
antimaláricas; o grande desenvolvimento dos
equipamentos para aplicação de inseticidas,
alcançado pelos técnicos americanos, e os
magníficos resultados obtidos por Gabaldon, na
Venezuela, e por Berberian, no Libano, com o
emprêgo do Aralen".
Sr. Presidente, a referência feita pelo ilustre
cientista Dr. Downs, do México, ao DDT, com uma
duração de efeito de 29 meses é, realmente, de todo
interêsse, merecendo ser salientada nêste
momento.
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Em nosso País já se usa em larga escala o
DDT e no meu Estado, o ano passado, foi feita a
primeira experiência de larga envergadura.
Um convênio do Govêrno Federal com o
Estadual, em que a visão administrativa do eminente
Governador Coronel Edmundo de Macedo Soares e
Silva, e a boa vontade do Ministro Clemente Mariani
proporcionaram aos fluminenses da Baixada, uma
dedetização generalizada, com os melhores
resultados. Perto de cinco mil habitações foram
dedetizadas, beneficiando uma população de mais de
setecentas mil almas.
Todos os anos, Sr. Presidente, entre dezembro
e março, há um surto grave de impaludismo na
Baixada. Em 1948, esperava-se surto maior, porque
as chuvas foram abundantes. Entretanto, com a
dedetização conseguimos baixar de perto de 70% as
infestações
por
hematozoário
de
Laveran
relativamente aos anos anteriores.
Isso já representa muito para nós, no Estado do
Rio, e também grande experiência para o Brasil,
porque se pudermos empregar o método em tôdas as
regiões assoladas pela malária, certamente
diminuiremos, pouco a pouco, a sua infestação e
reduziremos os seus malefícios.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) – V.
Ex.ª fez muito bem em trazer ao conhecimento do
Senado e do País os resultados realmente notáveis
do DDT na campanha contra a malária,
admiràvelmente bem orientada pelo Dr. Mário Pinotti.
Êsse resultado evidencia que, no Brasil, falta apenas
um Instituto de Pesquisas. Proponho a V. Ex. ª e aos
médicos presentes – estou falando como colega –
que, de acôrdo com o Instituto Nacional da Malária,
elaboremos um projeto a fim de que nossos serviços
se completem com o Instituto de Pesquisas o
necessário à campanha contra a maior endemia que
ainda infesta muitas regiões.
O SR. ALFREDO NEVES: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª. Devo, porém, informar ao Senado que,
ainda êste ano, o Serviço Nacional da Malária deverá
inaugurar
um
laboratório
de
pesquisas,
magnificamente aparelhado.
A sugestão de V. Ex.ª, que merece meu maior
aprêço, perde, a oportunidade diante desta
informação, escolhida, aliás, com entusiasmo, na
entrevista do ilustre Diretor do Serviço Nacional da
Malária.

Estaremos
assim,
Sr.
Presidente,
perfeitamente aparelhados para enfrentar êsse
problema no Brasil. O DDT é, realmente, recurso
profilático de grande eficácia. Entretanto; pelo que se
observou de sua aplicação na Baixada Fluminense,
ao fim de três ou quatro meses, seus efeitos se
atenuam sensivelmente. Como o período de
infestação da malária, entre nós, dura quatro meses,
o DDT produz resultados magníficos. Mas no Estado
do Rio a Secretaria de Saúde Pública, provectamente
dirigida pelo ilustre sanitarista Dr. Vasco Barcelos,
ainda em virtude de convênio com o Govêrno Federal,
está fazendo desde maio a segunda aplicação, de
modo que teremos mais quatro meses de defesa.
Estou certo de que, em face dos resultados, será
desnecessária nova "dedetização" a não ser nos
meses
de
novembro
a
dezembro,
pois
entre
êste
último e março haverá provavelmente novo surto de
malária.
Com referência do Dr. Mário Pinotti na sua
entrevista, relativamente à duração dos efeitos do
DDT por 29 meses, vemos ai uma esperança de
solucionar o problema no futuro. S. Ex.ª não nos dá
informes sôbre os métodos que proporcionam
essa durabilidade; mas estou certo de que, com bôa
vontade profissional e dedicação ao serviço
que superintende, dentro de pouco tempo o
mesmo método, agora anunciado no 4º Congresso de
Moléstias
Tropicais,
será
aplicado
entre
nós.
Também aplicou-se no Estado do Rio, em larga
escala o aralem, medicamento maravilhoso. Tive,
mesmo, oportunidade de usá-lo na pequena
propriedade que possuo na Baixada Fluminense, com
os melhores resultados possíveis. Posso afirmar a V.
Ex.ª, Sr. Presidente, que em tôda a zona onde tenho
contato mais direto, não houve um só caso em que o
aralém não desse os melhores resultados
logo na primeira aplicação. E claro que nos casos
agudos.
Assim, a solução do problema da malária
no Brasil se apresenta de maneira auspiciosa,
por isso que dispomos de dois elementos que
lhe podem dar combate eficiente – o DDT e o aralem.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. ALFREDO NEVES: – Pois não.
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O SR. SALGADO FILHO: – Há um fator
de grande valía no assunto: o ilustrado médico a
que V. Ex.ª se referiu e que nos representou
naquela Conferência – Dr. Mário Pinotti, é um
dêsses homens extremamente dedicados ao
serviço.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito
bem.
O SR. SALGADO FILHO: – Onde êle
vê possibilidade de fazer sentir os efeitos do
seu trabalho, aí aparece com dedicação
extraordinária.
O SR. ALFREDO NEVES: – O aparte de
V. Ex.ª, é um ato de inteira justiça. O Dr.
Mário Pinotti é, de fato, um dos cientistas que
mais se recomendam, não só pela competência,
como pela atividade. Para êle não há dia nem
noite; a distância não existe. Não há notícia de que,
sendo necessário o comparecimento pessoal do
diretor do Serviço de Malária, não seja êle o
primeiro a chegar e a tomar as providências ao seu
alcance.
O SR. SALGADO FILHO: – Acrescentarei,
se V. Ex.ª mo permitir, que essa referência
a tão ilustre trabalhador não é graciosa, nem
tem a intenção de lisonjear. É, antes, a excessão
do meu testemunho pessoal. Quando a base
aérea de Salvador esteve em construção, lutei
com grande dificuldade quanto ao saneamento.
Sabedor disso, o Dr. Mário Pinotti, imediatamente
procurou-me e com dedicação extraordinária,
prontificou-se a realizar o saneamento daquela base,
como bem se recorda o meu nobre colega, Pinto
Aleixo...
O SR. PINTO ALEIXO: – Posso dar meu
testemunho.
O SR. SALGADO FILHO: – ...interventor da
Bahia, no momento.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Êsse conceito
de V. Ex.ª é o de todos que se aproximam do ilustre
médico.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Na
demonstração de seu poder de iniciativa, basta dizer,
principalmente em Santa Catarina, onde a espécie
transmissôra se multiplica nos riachos, êle fez a
dedetização usando o helicóptero. Isto mostra
carinho, interêsse, entusiasmo pela campanha
anti-malárica.
O SR. ALFREDO NEVES: – Agradeço a
colaboração dos apartes dos ilustres Senadores.
Mas, Sr. Presidente, desejaria, agora, fazer, desde

que estou tratando, embora perfuntóriamente, do
problema da malária...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não
apoiado. V. Ex.ª o está fazendo com grande
brilhantismo.
O SR. ALFREDO NEVES: – ...pequena
observação do meu conhecimento pessoal: a
dedetização evita ou elimina os mosquitos nas
habitações, ao passo que o aralem atua
eficientemente sôbre os indivíduos em pleno acesso.
Há no entanto, detalhe, Sr. Presidente, que me
parece não ter sido ainda devidamente cuidado: o do
portador da moléstia. Porque de nada valerão a
utilização de todos os elementos profiláticos se não
retirarmos do meio o portador, que existe,
infelizmente, em grande quantidade. Se não agirmos
sôbra êle o combate será menos eficiente.
O SR. HAMILTO NOGUEIRA: – Vossa
Excelência permite um aparte? (Assentimento do
orador). Ainda sôbre os portadores há o recurso da
plasmoquina. Não devemos olhar sòmente para os
casos agudos. Os resultados no aralem são
fantásticos, porquanto em 48 horas se recupera
inteiramente o doente, e, no fim de 4 dias êle pode
voltar ao trabalho, qualquer que seja a espécie da
doença. No entanto, o aralem atua sôbre os
portadores gametóferos. É claro, pois, que
permanecendo na região infestada, serão fontes
constantes de infecção. Aplasmoquina, que não atua
sôbre as formas novas de plematozoários, age,
entretanto, sobre as gametóferos. O mais difícil é
buscar os hematozoários onde êle se encontram.
O SR. ALFREDO NEVES: – Justamente sobre
êsse ponto é que desejava sugerir que se
procedesse, uma vez que temos nessas
oportunidades um verdadeiro exército de guardas
sanitários, levando o DDT às diversas casas, sem
preferência,
que
se
fizessem
também
sistemàticamente, o exame de sangue de cada
indivíduo.
Na baixada Fluminense, é comum os
portadores de malária passarem às vezes três e
quatro anos, sem qualquer manifestação. O
tratamento, em tais casos, é difícil, porque o paciente,
na ausência de manifestação febril, não se considera
doente.
O
SR.
HAMILTON.
NOGUEIRA:
–
São os casos de recidiva, de malária larvar.
Êsses naturalmente, têm que ser estudados.
São
mais
difíceis
de
tratar,
porquanto
os
germens
evoluem
para
o
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sistema
retículo-endotelial,
dificultando
seu
extermínio.
O SR. ALFREDO NEVES: – O que falta na
campanha a meu ver, reconhecendo embora que
talvez o especialista tenha razões que desconheço é
proceder ao mesmo a essas pesquisas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – As
pesquizas precisam ser intensificadas ampliando-se
os processos.
O SR. ALFREDO NEVES: – Continuando, Sr.
Presidente devo dizer que tenho retirado sangue de
todos os meus colonos, trazendo eu próprio as
láminas para Niterói a fim de serem feitas as
pesquisas. Estas demonstraram que oito por cento
eram portadores de germe. Lutei, porém, com
dificuldade para que tomassem a medicação própria,
de vez que alegavam não estar doentes e que o
sangue nada revelaria.
Já que estamos numa campanha que honra os
seus executores de idéias, com consentimento
desejaria fôsse feita concomitantemente a pesquiza
dos germes, dos hematozoários, porque, assim,
poderíamos obter resultados ainda melhores que os
conseguidos até agora.
Tudo isso, Sr. Presidente, veiu, apenas, de
passagem, porquanto meu desejo é trazer ao
conhecimento do Senado o brilho que teve a nossa
representação no Congresso de Medicina Tropical e
de Malária reunidos ultimamente em Washington. De
tal maneira êle se houve, que foi eleito o atual diretor
de Saúde Pública, também notável especialista, para
presidir em 1955, a nova reunião que será realizada
em país ainda não escolhido.
Eram essas Sr. Presidente, as considerações
que queria desenvolver. (Muito bem; muito bem) .
São sem debate, aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres:
PARECER
Nº 376 – 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 18, de 1948.
A Comissão é de parecer seja aprovada a
redação final, que apresenta no anexo nº 1, do
projeto de lei do Senado nº 18, de 1948.
No anexo nº 2, para perfeito conhecimento de
emenda, vem, com esta, o art. 5º do Decerto-lei nº 8.813

de 1946, no qual a nova disposição deverá ser
integrada.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
junho de 1948. – Clodomir Cardoso; Presidente;
Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO Nº 1
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao artigo 5º do Decretolei nº 8.818, de 24 de janeiro de 1946, o seguinte:
Parágrafo único. Se, para garantir o
financiamento da construção a que alude a letra " a "
houver sido necessário hipotecá-la com o domínio
útil do terreno, a reversão prevista não obstará a que
a hipoteca prevaleça até que a dívida seja totalmente
paga.
Art. 2º O prazo a que se refere o
art. 5º, letra "a", do citado Decreto-lei nº 8.818,
começará na data em que esta lei entrar em vigor,
revogadas as disposições em contrário.
ANEXO Nº 2
Art. 5º Do Decreto-lei nº 8.818, de 24 de
janeiro de 1946, com a emenda do Senado.
Art. 5º O domínio útil do terreno mencionado
nos artigos 1º e 2º reverterá ao patrimônio da União,
sem que esta responda por qualquer indenização,
nos seguintes casos:
a) se a construção do edifício mencionado no
parágrafo único do artigo 2º não se ultimar dentro
de seis (6) anos, contados da data da assinatura
do contrato citado no artigo 3º e seu parágrafo
único;
b) se a Caixa de Assistência dos Advogados
do Distrito Federal não der ao terreno o destino
previsto no parágrafo único do artigo 2º;
c) se a mesma Caixa deixar de preencher as
suas finalidades;
d) ou, se ainda, se extinguir, excetuada a
eventualidade de substituições por outra entidade,
com as mesmas finalidades.
Parágrafo único. Se, para garantir o
financiamento da construção a que alude a letra "a",
houver sido necessário hipotecá-la com o domínio útil
do terreno, a reversão prevista não obstará a que a
hipoteca prevaleça até que a dívida seja totalmente
paga.
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PARECER
Nº 377 – 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final da Proposição nº 316, de 1947.
Esta Comissão é de parecer seja aprovada a
própria redação com que o projeto foi votado pelo
Senado, o que apresenta em anexo.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em de
junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO

Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Magalhães Barata.
José Neiva.
Fernandes Távora.
Ismar de Góes.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Roberto Glasser.
Camilo Mércío (11).
São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes projetos:

O Congresso Nacional decreta:
PROJETO DE LEI CÂMARA
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, o
Nº 52 – 1948
crédito especial de trinta e quatro milhões de
cruzeiros (Cr$ 34.000.000,00), para ocorrer às
O Congresso Nacional decreta:
despesas com a imigração intensiva, assim
Art. 1º É criada urna coletoria para
discriminada:
arrecadação das rendas federais no Município de
Ingá, no Estado da Paraíba.
a) Recrutamento e
Art. 2º São criados e incluídos nas respectivas
seleção de imigrantes
4.000.000,00 carreiras do Quadro Permanente do Ministério da
b) Transportes......
20.000.000,00 Fazenda um (1) cargo de Coletar, classe C, e um (1)
c) Hospedagem,
cargo de Escrivão, classe B.
distribuição e instalação
Art. 3º A presente lei entrará em vigor na data
permanentes...................
1.000.000,00 da sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua contrário.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto de lei do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Senado nº 18, de (1948, vai à Câmara dos Deputados.
A Proposição nº 316, de 1947, sobe à sanção.
Nº 58 – 1948
Esgotada a hora do expediente, passa-se à
O Congresso Nacional decreta:
ORDEM DO DIA
Art. 1º – É autorizado o Tribunal de Contas a
registrar o contrato de locação a título precário
Comparecem mais os Senhores Senadores:
celebrado em data de 29 de agôsto do corrente ano,
Joaquim Pires.
entre o Govêrno Federal (Serviço do Patrimônio da
Walter Franco.
União), e D. Rita Gonçalves Ribeiro assistida, de seu
Pinto AIeixo.
marido Venício Ribeiro de Oliveira, do próprio
Filinto Müller.
nacional constante da área de 18,24m2, situado na
Pereira Pinto.
subida do Corcovado, freguesia da Gávea, nesta
Ferreira de Souza.
Capital; com 4,80m. de frente para a escadaria e
Hamilton Nogueira.
3,80m. de frente ao fundo, pelo aluguel mensal de
Clodomir Cardoso.
Cr$ 355,00 para construção de um Stand, destinado
Durval Cruz.
ao comércio de bijuterias.
Attilio Vivacqua.
Artigo 2º – Revogam-se as disposições em
Georgino Avelino.
contrário.
Francisco Gallotti.
O SR. PRESIDENTE: – Os projetos que
Ivo d'Aquino.
acabam de ser votados vão à Comissão de Redação
Victorino Freire.
de Leis.
Apolônio Sales (15).
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
Projeto de Lei da Câmara, nº 103, de 1948,
sessão, designando para a de amanhã a seguinte:
que cria funções gratificadas no Quadro Permanente
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e dá
ORDEM DO DIA
outras providências;
Projeto de Lei da Câmara, nº 104 de 1943,
Votação, em discussão única, da Proposição que autoriza a construção da estação de passageiros
nº 29, de 1947, que dispõe sôbre os direitos e do aeroporto do Recife;
garantias trabalhistas dos empregados de Emprêsas
Projeto de Lei da Câmara, nº 105 de 1948,
Mútuas de Seguros de Vida (Com pareceres ns 166 que dispõe sôbre a forma de pagamento dos débitos
de 1947, 181 de 1948 e 385 de 1947, das civis e comerciais de criadores e reprodutores de
Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças, e gado bovino;
de Trabalho e Previdência Social, favoráveis à
Projeto de Lei da Câmara, nº 106 de 1948,
medida, o último com voto em separado e que abre ao Ministério da Viação e Obras Públicas o
substitutivo do Senador Filinto Müller, não aceito pela crédito especial de Cr$ 4.800.000,00 para
Comissão, nº 358, de 1948, da Comissão de contribuição do Govêrno à representação do Brasil
Constituição e Justiça, contrário à emenda de no Comité Olímpico de Londres.
plenário).
Projeto de Lei da Câmara, nº 107 de 1948,
Discussão única da Proposição número 321 que abre ao Congresso Nacional o crédito
de 1947, que abre, ao Ministério das Relações suplementar de Cr$ ... 5.745.000,00, para ocorrer ao
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 11.257.815,00 pagamento de subsídios e substituições;
para pagamento aos construtores da estrada de ferro
Projeto de Lei da Câmara, nº 108 de 1948,
Corumbá-Santa Cruz de La Sierra. (Com pareceres que autoriza a abertura de créditos para o
favoráveis ns. 359, 360, 361 e 362, das Comissões cumprimento do disposto no artigo 33 das
de Constituição e Justiça, de Viação e Obras Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras
Públicas (2), e de Finanças).
providências.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
Projeto de Lei da Câmara nº 109 de 1948, que
nº 54, de. 1948, que institui, nas Fôrças Aéreas abre pelo Ministério da Guerra o crédito especial de
Brasileiras, a medalha de "Campanha no Atlântico Cr$ ... 1.000.000,00, a fim de atender as despesas
Sul" e dá outras providências. (Com pareceres ns. de contratos com técnicos selecionados;
364 e 365, das Comissões de Constituição e Justiça
Projeto de Lei da Câmara nº 110 de 1948, que
e de Fôrças Armadas, êste com emenda substitutiva estende aos militares reformados os benefícios do
do artigo 1º).
Decreto-lei nº 9.513, de 25 de julho de 1947.
Discussão única da Indicação número 8, de
Projeto de Lei da Câmara nº 111 de 1948 que
1947, dos Srs. Senadores Bernardes Filho e Mathias altera a redação dos artigos 1º e 2º e revoga o artigo
Olympio, no sentido de que a Comissão de 7º do Decreto-lei nº 9.825, de 10 de setembro de
Constituição e Justiça se pronuncie sôbre se será 1946.
permitido a uma Comissão Permanente do Senado
Projeto de Lei da Câmara nº 111 de 1948, que
colaborar na elaboração de Atos Internacionais autoriza o Poder executivo a abrir à Sociedade
quando solicitada pelo Executivo. (Com Parecer nº Brasileira de Tuberculose o crédito especial de trinta
369, da Comissão de Constituição e Justiça).
mil cruzeiros para ocorrer as despesas com a
Levanta-se a sessão às 15 horas e 55 publicação dos Anais da 4ª Conferência Regional de
minutos.
Tuberculose.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENHOR
SENADOR FERREIRA DE SOUZA NA SESSÃO DE
16 DE JUNHO DE 1948:

Nas sessões de hoje e de 21 do corrente:
Projeto de Lei da Câmara nº 102 de 1948
que estabelece medidas para assegurar ao
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Senhor
pessoal de Obras da União, Estados, Municípios Presidente bem poderia deixar-me ficar na minha
e Distrito Federal a efetividade das garantias poltrona, sem incomodar o Senado com a minha
previstas no artigo 157, da Constituição Federal; palavra a respeito do assunto.
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O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª não nos
incomoda; antes nos dá prazer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Obrigado ao
nobre colega.
A tése por mim sustentada na Comissão de
Constituição e Justiça foi clara e precisamente
exposta pelo eminente relator daquela Comissão,
Senador Filinto Müller. Entretanto chamado
pessoalmente à fala e como o ponto de vista que
externei encontrou a contradita autorizada do
honrado Senador Ivo d'Aquino...
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... sinto-me
no dever de dar ao Senado algumas explicações.
O art. 97, .nº II, da Constituição Federal, atribui
aos Tribunais – vale dizer a todo e qualquer tribunal,
chame-se êle de justiça comum ou de justiça
especial, trate-se de Tribunal de Justiça dos Estados,
refira-se ao Tribunal de Contas, ou queira reportar-se
a qualquer – o art. 97, nº.
II, dizia, confere a qualquer tribunal a função
de êle, mesmo organizar a sua secretaria e proverlhe os cargos É o que se lê nos têrmos claros
seguintes:
"Compete aos Tribunais elaborar os seus
regimentos internos e organizar os serviços
auxiliares, provendo-lhes es cargos, na forma da lei".
O SR. LÚCIO CORRÊA: – Peço licença para
um aparte.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o
prazer.
O SR. LÚCIO CORRÊA: – Quero apenas
acentuar que estipulado o direito a acesso, a lei que
o restringir será inconstitucional.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente. É um argumentos que folgo tenha
sido por V.Ex.ª trazido logo à baila.
A Constituição concebeu, destarte, a
organização de cada tribunal com a sua secretaria
estanque
separada,
autônoma,
inteiramente
independente de outra secretaria e de outro tribunal.
Cada uma constitui um serviço, cada um se compõe
de acôrdo com um regimento, cada uma tem o seu
pessoal de carreira; cada uma possue os seus
cargos isolados. Na doutrina institucional do direito,
do sábio Hauriu, é possível considerá-las instituições
de menores.

Uma nada tem que vêr com as outras. As
organizações podem ser diversas. O pessoal pode
ter atribuições diferentes e os vencimentos podem
ser tabelados de maneira desigual.
A Constituição é precisa: a lei estabelecerá as
condições de provimento dos cargos, mas não as
atribuições nem a composição, matérias afetas a
cada um dos tribunais.
Conseqüentemente, se cada tribunal, se cada
secretaria constitui um corpo à parte...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Não são estanques.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – São
estanques entre si, é a minha tése.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – As secretarias
fazem parte dos tribunais.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, se cada secretaria constitui corpo
separado, não é possível pensar em transferência de
funcionários de uma para outra.
Quanto ao aparte do eminente Senador José
Américo...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Entendo que não
devemos limitar a aspiração dos funcionários do Estado,
na sua conquista natural de meio mais evoluído.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O de que se
trata é saber se é ou não constitucional a
transferência, se devemos ou não aceitá-la.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª poderia
dizer que seria inconstitucional se se tratasse de
provimento, sem concurso, de cargo de primeira
investidura; mas trata-se de funcionários de outras
categorias.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Parece-me
que V. Ex.ª não se encontrava no recinto quando
desenvolvi a primeira parte da minha argumentação.
Entretanto, e porque a intervenção em aparte de um
homem da estatura moral e intelectual de Vossa
Excelência é sempre subida honra para o orador,
vou repetí-la. Afirmei que a Constituição criou
secretarias estanques em cada Tribunal.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Cada Tribunal tem
secretaria própria; mas essas secretarias não podem
ser como isoladas.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA:
–
Rigorosamente separadas, assim o quer a Lei Magna.
A cada Tribunal compete a organização dos
seus serviços auxiliares e o provimento dos cargos
respectivos.
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O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Isso é uma coisa; a
transferência de funcionários de uma secretaria para
outra, é outra, uma vez que a própria administração
federal
reconhece
a
possibilidade
dessa
transferência.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Permita-me
o nobre colega ao menos argumentar.
Se a cada tribunal se atribui o organizar a sua
secretaria, bem como prover-lhe os cargos, também
cabe estabelecer o número dêsses funcionários e
determinar-lhes as funções.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A transferência
depende dos presidentes dos tribunais. Está
prevista- no art. 7º do projeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Permita-me
V. Ex.ª conclua eu o raciocínio.
O
SR.
JOSÉ
AMÉRICO:
– Estou
acompanhando com atenção o pensamento de V.
Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se cada
tribunal organiza a sua secretaria, é lógico competir a
cada um graduar e hierarquizar os respectivos
funcionários, fixando-lhes as atribuições e o número,
sem atenção à orientação do outro.
É possível, até, a existência de cargos sem
correspondência, bem como a atribuição de função
idêntica a serventuários de categorias diversas.
Não compreendo tais atribuições sem se atribuir
ao Tribunal a faculdade de fazê-lo como bem entender
estruturando o funcionalismo como melhor lhe pareça...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Isso é organização
de Secretaria.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – de acôrdo
com o próprio meio.
Não há, assim, ligação entre os empregados
de uma secretaria e os de outra. Esta foi a
orientação do Congresso em casos idênticos.
Não houve sequer emenda admitindo a
transferência de funcionários do Tribunal Federal de
Recursos para o Supremo Tribunal Federal; do
Supremo Tribunal Federal; para o Tribunal de
Contas. Por que?
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª não deve
confundir o Tribunal de Contas com tribunais judiciários.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Porque é
ponto assentado ter cada secretaria a sua
autonomia, bem como ser organizada de acôrdo com
as conveniências de cada tribunal.

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª está
confundindo tribunais que nada têm que ver entre si.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Vossa
Excelência vai permitir uma ponderação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o
prazer.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Os
funcionários são distribuídos em carreiras da mesma
categoria, da mesma espécie. Os concursos são
feitos em conjunto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nem
sempre, meu caro colega.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Têm que
ser. Os tribunais estabelecem carreiras de oficiais
com os mesmos níveis.
Não sei em que possa ferir a Constituição
chegar dado funcionário ao mesmo nível de outro.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é disso
que se trata. Partissem as suas expressões de outra
fonte e elas poderiam ser acoimadas de
demagógicas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Nada têm
de demagógicas. Têm, sim, de justiça. Além disso,
sou levado a esta orientação pelo sentimento, pelo
fundo humano.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Pediria ao
nobre colega não desviar a discussão para o lado
sentimental.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Está na
consciência de V. Ex.ª dar ou não atenção aos meus
apartes, dar maior ou menor consideração aos seus
colegas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não posso
afastar-me do puro terreno jurídico. Também não me
impressiona a alegação que ouvi, de melhorar o
projeto a situação dos funcionários dos Estados.
O argumento final do nobre Senador Ivo
d'Aquino foi de precisão admirável. Argumentava tão
bem S. Ex.ª, que não o aparteei para não romper o
fio do seu pensamento.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – No entanto V. Ex.ª
não aceitou a conceito do Senador Ivo d'Aquino, S.
Ex.ª considera êsse dispositivo constitucional,
colocando-se em ponto de vista antagônico ao de V.
Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Refiro-me a
um argumento. Trata-se do relativo à inocuidade
absoluta do dispositivo.
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Quando tenho de interpretar uma lei, procuro
situá-la num terreno geraI, classificá-la e
compreender-lhe o sistema.
Não consigo reduzi-la a pedacinhos. Daí lendo
o artigo 97, nº II, deduzo que a Constituição quis nos
tribunais secretarias separadas, com carreiras
separadas, como se dá na justiça comum.
Poderia eu pensar, se quisesse tirar
consequências não queridas pelos meus corretos
opositores em admitir a transferência de um
funcionário do Tribunal de Justiça de São Paulo para
o de Pernambuco?
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª não poderá
conceber esta hipótese. Estamos tratando da Justiça
do Trabalho.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – As justiças a
que V. Ex.ª se refere diferem quanto aos
pagamentos que são feitos peles diversos Tesouros
estaduais. V. Ex.ª me desculpe. Tinha o propósito de
não mais apartear em virtude da desconsideração de
V. Ex.ª para com os seus colegas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Longe de
mim qualquer desconsideração a V. Ex.ª ou a outro
qualquer colega. Apenas não aceitei o debate no
terreno em que V. Ex.ª quis colocá-lo, invocando o
coração, o espírito humano.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não posso
alheiar-me do espírito de justiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O meu seria,
então, injusto, desumano. Quando discuto questões
jurídicas, encaro-as apenas pelo lado jurídico,
sobretudo em assuntos como êste.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – É preciso no
entanto, não exagerar o Direito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não exagero
na hipótese. A norma nada tem de desumana.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Onde vê V.
Ex.ª
inconstitucionalidade
na
transferência
do funcionário, mediante consentimento dos
tribunais?
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Ambos da mesma
justiça!
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Ex.ª autor
de leis, professor de Direito, tenha a bondade de
explicar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª
espírito notável de engenheiro...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A minha,
intervenção nos debates sempre a faço pelo
raciocínio.

O SR FERREIRA DE SOUZA: – É difícil
convencer inteligências hábeis e capazes com as de
V. Ex.ª e do eminente Senador José Américo, depois
de definitivamente fixadas num certo ponto de vista.
Tive oportunidade de demonstrar onde se
encontra a constitucionalidade. A Comissão de
Constituição e Justiça, por mim provocada a
respeito, honrou-me com o seu apóio unânime. Vale
dizer, o absurdo que V. Ex.ª me atribui, a
interpretação atribuo a V. Ex.ª interpretação
desumana. Declarei apenas que a minha é humana.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... foi aceita
por outros corações igualmente desumanos da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não
desumana da Constituição, que Vossa Excelência
entende ser a minha...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não sei
onde possa ferir a Constituição a transferência do
funcionário do Tribunal Federal para outro Tribunal
Federal.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é
possível discutir, numa Assembléia desta ordem,
com perguntas e respostas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Só assim se
pode discutir.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A questão é
de natureza estritamente jurídica, não comporta
paixão, exaltação...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não tenho
exaltação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... e deve ser
colocada, no seu campo, aliás muito fértil em
disputas.
Peço licença ao Senado para repetir o que já
declarei, não para convencer o nobre colega
Senador Ribeiro Gonçalves, mas para lhe satisfazer
mais uma vez a curiosidade.
Certamente não posso dizer onde está a
inconstitucionalidade no sentir de S. Ex.ª.
Sustentei que a estrutura da Constituição,
nêste particular, supõe a organização de secretarias
autônomas, em cada tribunal.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Cada qual com a
sua Secretaria, o que não impede, porém, a
transferência de funcionários.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aí está a
nossa dissidência, pois, ao meu ver, disso decorre a
impossibilidade da transferência.
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O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Cada serviço
público tem sua organização. Não só a tem as
secretarias dos tribunais.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há nem
paridade nem correspondência necessária entre a
organização de uma secretaria e a de outra.
É bem possível que no Tribunal do Rio de
Janeiro as funções sejam distribuídas diferentemente
das do de São Paulo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – As carreiras
se correspondem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A função do
Legislativo se reduz a definir padrões de
vencimentos e votar os créditos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Permitir a
permuta não atenta contra a Constituição.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Há no aparte
com que V. Ex.ª me distingue um engano. É que o
artigo 7º do projeto não se refere a permuta.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A Constituição não
poderia prever a transferência de funcionários.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Conforme
acentuei em aparte ao nobre Senador Ivo d'Aquino,
não se trata de permuta.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Nem mesmo de
transferência.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A própria
permuta seria inconstitucional.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A permuta é uma
espécie de transferência.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A transferência
pode fazer-se mediante permuta. O ilustre orador
tem que reconhecer na permuta a modalidade de
transferência.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Justamente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vou
demonstrar ao nobre colega e meu grande amigo
Senador José Américo, que nem isso pode ser feito
dentro da boa técnica jurídica. Nem a transferência
nem a permuta podem ser realizada.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª sabe que um
conferente da Alfândega do Rio de Janeiro pode ser
transferido para qualquer outra Alfândega dos Estados.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Em princípio,
sim. Trata-se de funcionários da mesma instituição e
subordinados à mesma autoridade.

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Todos esses
tribunais são da mesma Justiça do Trabalho.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nêste ponto
estou de acôrdo com V. Ex.ª. No caso em debate,
porém, demonstrarei que a transferência não é
possível, se me fôr concedida a graça de poder
expôr o meu pensamento.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª está
falando há mais de meia hora, com grande encanto
para todos nós, que o estamos ouvindo atentamente.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Grato a V.
Ex.ª. Mas, se bem, tem V. Ex.ª atentado na
discussão, já terá constatado que antes de terminar
as frases, recebo apartes, a cuja resposta não devo
fugir.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Porque V. Ex.ª tem
a felicidade de manifestar seu pensamento antes de
terminar a frase.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os apartes
dados em meio à frase prejudicam inteiramente a
exposição do orador.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muitas
vêzes são dados para evitar que o orador complete o
argumente.
O SR. PEREIRA DE SOUZA: – Perfeitamente;
são para evitar que o orador conclua o argumento.
Mas êste tem, então, o direito de insistir.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Repito; é porque o
orador tem a felicidade de manifestar seu
pensamento antes de concluir a frase.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Antes de
concluir a frase, é dom especial, que pressupõe,
também, nos ouvintes, dom divinatório.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Para essa
interpretação não é preciso dom divinatório.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Voltemos ao
assunto, Sr. Presidente. A minha tese primeira é
esta: as secretarias são...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Os
funcionários são nomeados pelas mesmas
autoridades.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aí está: não
consigo concluir um raciocínio. Não o são meu
eminente colega. E êste é ponto fundamental para o
debate. Foi êle que, na Comissão de Constituição e
Justiça,
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conquistou o voto do nobre Senador Attilio Vivacqua.
O
SR.
ALTILIO
VIVACQUA:
–
É
verdade.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Argumentei
ali que, em boa técnica de Direito Administrativo, a
transferência só é possível...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Em boa técnica
administrativa "transferência" é de regulamento
militar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Tomo a
palavra em sentido geral, como o faz, nêste ponto o
art. 7º do projeto em exame. Continuando, Senhor
Presidente, a transferência só é possível às
autoridades que nomeiam, só se admite quando os
cargos estão sob a mesma hierarquia.
É possível ao Presidente da República
transferir um funcionário administrativo federal de um
para outro lugar, desde que se não desrespeite
direitos adquiridos.
Tudo aí se processa dentro da mesma
instituição corporativa. E quem transfere fá-lo porque
a êle compete nomear os ocupantes dos dois cargos:
do anterior e do posterior. Quando o Presidente da
República transfere um funcionário da Alfândega
de Manaus para a de Santos ou para uma
Delegacia Fiscal, ou para outro ministério,
fá-lo porque é a êle que a Constituição confere o
poder de nomear o pessoal dos diversos
ministérios.
Nos tribunais, porém, cada qual tem sua
secretaria e cada qual nomeia os seus funcionários.
Ai está uma diferença substancial.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Cada qual tem de
per si essa competência.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Permita V.
Ex.ª...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vv. Ex.as
procuram argumentos para contrariar.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não estou
no propósito de contrariar, mas no de esclarecer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aí está a
solução técnica.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Pergunto:
cada Tribunal propôs a organização de sua
secretaria nessa lei?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sim.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não propôs,
logo está errado.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Propós. Do
contrário não nos era lícito sequer conhecer do assunto.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Onde está isso?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Em
Mensagem ou ofício à Câmara dos Deputados. Se
esta deliberou, devo presumir que o fez
constitucionalmente provocada.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Cada
Tribunal, não.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª vai
me permitir...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Essa parte foge à
discussão.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Há proposta
comum; cada tribunal tem liberdade de propôs a
organização da sua secretaria. A proposta deve ser
de cada tribunal, e não do conjunto, do Superior
Tribunal do Trabalho.
O SR. FILINTO MÜLLER: – As propostas
podem ser unificadas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª me
perdoe não aceitar a discussão nêsse terreno.
Primeiro por não interessar ao debate, depois por
têrmos elementos...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Há
elementos. Veja V. Ex.ª o processo e verifique.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que
possuo são as informações dos honrados relatores
na Comissão ele Constituição e Justiça e de
Finanças, os quais manusearam o processo e
conhecem a Constituição.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A
competência não é de una por todos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Parece-me
ter havido o seguinte: cada Tribunal do Trabalho
remeteu ao Superior Tribunal do Trabalho a sua
proposta, que o último enviou ao Parlamento,
possibilitando o exame unificado.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Logo, o
Superior Tribunal do Trabalho representou todos os
tribunais, contràriamente ao que dispõe a Constituição.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Afigura-se me regular êsse processo. Regular e útil. Essa
opinião manifestei-a há algum tempo a eminentes
colegas a respeito da organização das secretarias
dos Tribunais Eleitorais, acrescentando não ver
inconstitucionalidade na provocação direta por
qualquer Tribunal Regional.
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O SR. DURVAL CRUZ: – Perfeita.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Na Comissão de
Constituição e Justiça, quando se discutiu a
tese, que figura no parecer, da competência
dos tribunais regionais para se dirigirem ao
Poder Legislativo pedindo a criação das
respectivas secretarias, V. Ex.ª repetiu êsses
argumentos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Perfeito.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Eu informei que
os tribunais regionais se haviam dirigido ao Tribunal
Superior, que, para unificar o assunto, fez proposta
única. V. Ex.ª acentuou a conveniência de existir
uma lei autorizando...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Que a
proposta viesse por intermédio do Tribunal Superior.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Exatamente.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – No meu
fraco entender, só ao Poder Legislativo cabe unificar
as propostas de cada um...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há
dúvida.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – sôbre a
organização de sua secretaria e não ao
Superior Tribunal do Trabalho. O Poder Legislativo
é que deve unificar as propostas. Competelhe recebê-las de cada fonte, examinar o que
deseja cada um dos presidentes dos tribunais ou
cada um do tribunais e unificar as propostas. Ê
nossa função e não do Superior Tribunal do
Trabalho.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Em tese, V. Ex.ª
tem razão.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se o
Superior Tribunal resolver unificar as propostas e
oferecer um ante-projeto ao Poder Legislativo, estará
invadindo nossas atribuições, o que não devemos
consentir. Precisamos examinar as propostas
provenientes de cada fonte, a fim de evitarmos
injustiças como as que se contêm nêsses
quadros, em que funcionários da mesma carreira
podem atingir determinado nível e outros
funcionários, pertencentes a outro tribunal e da
mesma
carreira,
ficam
em
nível
muito
inferior, perdendo tôda vida administrativa de anos
seguidos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª já
terminou seu aparte? Posso continuar meu
discurso?

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Pode.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Consinta
meu prezado amigo em que encerre êsse assunto,
estranho ao que se debate.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mas está
dentro de nossas atribuições.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas não
está em discussão.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Como não?
Está errado originalmente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Repito que
não é assunto em debate. Se V. Ex.ª entende que
está errado, deve oferecer emendas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Dêle tive
conhecimento agora, pois não pertenço à Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ainda é
possível fazê-lo.
Mas convenhamos, não é disso que nos
ocupamos, mas da questão constitucional quanto ao
art. 7º.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Parece-me que
pelo Regimento, não podem mais ser oferecidas
emendas a êsse projeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Pelo que
ouvi do Senador Filinto Müller, aplica-se o Regimento
anterior. Logo, é emendável.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Estamos
discutindo a constitucionalidade do art. 7º.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Dizia eu, Sr.
Presidente, que para haver transferência de
funcionários, há mister estejam êles sob a mesma
direção, dentro do mesmo quadro geral,
subordinados à mesma autoridade suprema que
nomeia, promove, transfere, e aceita permutas.
Se se quer que um funcionário de um serviço
nomeado por um chefe vá servir numa outra
repartição, cujo pessoal é escolhido por outro chefe,
ou teremos uma simples investidura temporária,
como quando o primeiro opõe à disposição do
segundo, ou terceiros uma demissão e uma
nomeação contemporânea.
Isso a que se quer chamar aqui de
transferência não o é, porque importa em nomeação.
O SR. LÚCIO CORRÊA: – V. EX.ª coloca a
questão nos devidos têrmos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A permuta é,
pela sua vez, uma forma de transferência dos
permutantes, exigindo três requisitos: o ato da au-
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toridade que transfere a aquiescência dos
interessados diretos e a igualdade nas categorias
funcionais. Não sei mesmo, como se poderia
permitir, entre tribunais diferentes, permuta ou
transferência, porque a categoria funcional pode ser
diversa, em face da diversidade das organizações.
Vou
demonstrar
agora
como
essa
interpretação é a que mais condiz com a própria
lógica, com o espírito humano e uma própria
conveniência dos pequenos, como foi lembrado pelo
nobre Senador Ribeiro Gonçalves.
O Senador Ivo d'Aquino foi preciso no dizer
ser inócuo o dispositivo. Por que? Porque a
transferência encontrará diante de si, nos cargos de
carreira, o obstáculo do direito adquirido à nomeação
ou à promoção seja em virtude de concurso, seja por
merecimento ou antiguidade. Qual a lei, Sr.
Presidente, que estabelece essa preferência
absoluta para provimento do cargo de carreira, por
concurso ou por promoção, esta por antiguidade ou
merecimento?
A Constituição Federal. Logo o argumento
destaca a inconstitucionalidade.
A inocuidade só existe porque a Constituição
afasta o dano. A isso, porém, chamo mais precisa ou
técnicamente inconstitucionalidade e não inocuidade.
E êsse sentido é o que melhor corresponde a
estrutura federativa da Justiça do Trabalho, como da
Eleitoral e até aos interêsses locais.
No dia em que se permitir á transferência do
funcionário de um tribunal para outro, nenhum
Tribunal de categoria superior deixará de nomear ou
de promover quem está em contato com os seus
membros, para aproveitar serventuário do que está
distante. A recíproca, porém, não é verdadeira, pois
haverá interêsse do Juiz do Estado mais modesto
em ser agradável ao mais elevado.
É humano. Defendo, assim, o meu
pequeníssimo Rio Grande do Norte como V. Ex.ª se
inflama na defesa do seu Piauí pobre.
O SR. PIRES FERREIRA: – É pobre mesmo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Pobre, mais
honrado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E já
notaram
os
eminentes
contraditores
que
tanto se arrimam no espírito humano, que
tanto condenam o meu rigorismo constitucional,
que a transferência pode ser uma de pense-

guição, que ela não pressupõe a vontade do
transferido transformando-se em meio de negar
direito?
O SR. FILINTO MÜLLER: – O dispositivo é
inócuo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não
tenhamos dúvida de que isso vai acontecer. É
preciso assegurar aos nossos coestaduanos pelo
menos a possibilidade, de entrar e subir nos nossos
Tribunais locais.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Atingindo o
mesmo nível, fazendo a mesma carreira.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não poderão
atingir o mesmo nível, porque a primeira investidura
é no cargo inicial.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mesmo
assim, poderão atingir o mesmo nível de
remuneração. Meu intuito é que os funcionários dos
Correios no Piauí, Rio Grande do Norte ou São Paulo,
atinjam ao mesmo nível; que a êles se assegurem
promoções na carreira administrativa; ao passo que,
com a distribuição feita como está, nas diversas
secretarias, nunca mais conseguirão ser promovidos.
Pode estar na Constituição, mas erradamente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Errado ou
não, é constitucional.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não. A
Constituição não diz isso. Nosso intuito é justamente
proporcionar-lhes o mesmo nível de remuneração.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª
homem de larga inteligência e grande capacidade...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Agradeço a
V. Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...bem sabe
que o funcionário dos Correios se enquadra em outra
categoria, em outro grupo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O que estou
dizendo é que dentro do sistema proposto por V. Ex.ª
podemos dar aos funcionários que integram os
diversos cargos da secretaria dos Tribunais de
Trabalho, a mesma possibilidade de atingir ao mais
alto nível de remuneração nos cargos de carreira.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quanto à
remuneração, sim, Não, entretanto no tocante às
funções.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Isso
quanto
aos
cargos
em
comissão,
cujo
número é maior; em relação aos cair-
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gos de carreira podem chegar ao mesmo nível.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Os vencimentos
são os mesmos. Difere número de cargos.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Ex.ª está
enganado. O oficial ,judiciário do tribunal da terceira
região, termina em J; ao passo que, da primeira,
termina em M ou N. Precisamos por têrmo a essa
injustiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No terreno
jurídico, V. Ex.ª ti está fundido à discussão, pois
ainda aí o assunto foge ao do art. 7º do projeto em
discussão.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Direito não é
ilogismo, é bom senso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O direto não
é um ilogismo nem bom senso; é, uma ciência e uma
técnica.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
timpanos): – Atenção! Está com a palavra o Sr.
Senador Ferreira de Souza.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mostrei, Sr.
Presidente, todos os pontos que importam em
inconstitucionalidade e acentuei a inconsciência do
artigo impugnado; não é normalmente possível ao
homem de Estado pequeno aspirar servir em
tribunais de Estados poderosos.
O. SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Pois fique
V. Ex.ª sabendo que sou homem de Estado pequeno
e aspiro as posições dos homens de Estados
poderosos.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª faz muito
bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre
colega está deslocando a questão.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Digo-o com
tôdas
as veras. Não vejo por que motivo,
estabelecer distinções dentro do meu País.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª
permitirá que responda. V.Ex.ª é de um Estado bem
maior que meu; daí, poder falar com mais autoridade.
Quando argumento. não faço por justificar seja o
brasileiro de Estado pequeno menos considerado que
os outros. Constato um fato, verídico uma situação no
Brasil. e no mundo. Quem mo contestará?
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Tudo que se fizer
no sentido da formação da unidade. será
grandemente proveitoso. É justamente que nos falta.

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – É a lógica
dos fatos.
O SR. FEREIRA DE SOUZA: – Mas a lógica
dos fatos é objetiva. Não condiz sempre com a nossa
vontade. Se quizermos que o rio Amazonas corra do
Atlântico para o Perú, talvez se justifique o desejo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se fizer uma
afirmativa dessa, não posso ter razão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas nem por
isso êle se realizará.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se afirmar,
por exemplo, que, no Brasil, temos as mesmas
possibilidades na vida política, social e econômica
das outras nações, estou manifestando uma
aspiração democrática.
O SR. SALGADO FILHO: – E aspira, muito
bem. Todos devem pensar assim.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mais uma
vez, obrigou-me V. Ex.ª fazer digressão. Permita-me
continuar.
Lamento tenha sido o Senado afastado de um
assunto jurídico, para tratar das teses mais
impertinentes,
apenas
tornando
mais
desinteressante a palavra do orador, prejudicando a
discussão e transformando o meu discurso num brioa - brac de assuntos.
O de que nos estamos ocupando, de acôrdo
com o regimento, é da inconstitucionalidade do art.
7°.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Isso porque V. Ex.ª
quer manter-se rígido dentro desse critério.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª me
permita...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Todos têm o direito
de examinar a questão sob todas os seus ângulos.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – De agir com
mais flexibilidade.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Todos têm
direito de examinar a Questão sob os vários
aspectos, mas não com o propósito de desviar a
argumentação do orador que está na tribuna.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não é êste o
meu propósito, nem o de ninguém nesta Casa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não disse
ser êste o propósito de V. Ex.ª Lamento apenas
os desvios a que fui obrigado, cada
vez mais demonstrando as minhas conhecidas
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insuficiência reduzindo a minha oração a uma colcha
de retalhos...
O Sr. Ribeiro Gonçalves: – O nome e a
reputação de V. Ex.ª são sempre elevados.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... a um
documento sem consistência nem Iigação entre as
suas diversas partes. Já se tratou aqui de um mundo
de matéria, tôdas alheias ao tema básico lançado: –
o da inconstitucionalidade do art. 7°; do projeto. Não
será esta uma prova da irresistibilidade da tese?
Não julgo a Constituição. Quero apenas
cumpri-la.
Se ela estabelece a estanqueidade das
secretarias dos tribunais, se não possibilita a
transferência ou a promoção de uma para outra...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Por que essa
estanqueidade, se a proposta foi feita pelo próprio
Tribunal?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... não
impõe
padrões
a
cada
tri-

bunal, não há como admitir a transferência
pretendida.
Não se pode compreender o entendimento
entre dois presidentes de tribunais, para a troca de
funcionários impedindo os acessos por merecimento
por antiguidade e barrando em uns a investidura dos
que estão na terra se subordinam ao concurso.
SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço permissão para observar ao
nobre Senador estar esgotado o tempo de que
dispunha.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Agradecido a
V. Ex.ªTerminarei em poucas palavras, Sr.
Presidente.
Quem
defende
a
incolumidade
da
Constituição, no fundo está pugnando pelo direito
dos cidadãos dos pequenos Estados. Quem está
com o sentimento humano é a Constituição, vale
dizer, são os que a defendem, acoimando de
inconstitucional e profundamente inconveniente o art.
7º do projeto em debate. (Muito bem; muito bem) .

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
60.ª Sessão, em 18 de Junho de 1948
As 14,30 horas comparecem os
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolônio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
AIoysio de Carvalho.
Attilio Vivacqua. Henrique de Novaes.
Hamilton Nogueira.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Melo Vianna.
Bernardes Filho.
EucIydes Vieira.
Pedro Ludovico.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Roberto GIasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Lúcio Corrêa.
Salgado Filho.
Rodolpho Miranda (36).

Srs.

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
36 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O SR. 1º SUPLENTE (servindo de 2º
Secretário): procede à leitura da ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O SR. 1º SECRETARIO: – Lê o seguinte
EXPEDIENTE
Ofícios:
Do Presidente da Câmara Municipal de Pôrto
Alegre, dando conhecimento de haver a mesma
Casa aprovado e encaminhado ao Sr. Prefeito
Municipal, que o sancionou, o projeto de lei que
dispõe sôbre a exploração e concessão de energia
têrmo-elétrica àquêde Município, de acôrdo com as
Constituições da União e do Estado do Rio Grande
do Sul. – Inteirado.
Do Presidente da Assembléia Legislativa de
Goiás, solicitando lhe seja enviada, caso mereça a
aprovação do Senado, um cópia da lei que
regulamenta o artigo 15 § 4° da Constituição Federal.
– Quando fôr votado o projeto, envie-se a cópia
desejada.
Do Vice-Presidente, em exercício, da Câmara
Municipal de São Pedro, Estado de São Paulo,
solicitando pronunciamento favorável ao projeto de
liberação de bens dos súditos da "Eixo". – Inteirado.
Da Câmara dos Deputados.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 411-1948 que concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
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aduaneiras para material destinado à Companhia
Luz e Fôrça "Santa Cruz".
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 17 de junho de 1948. – Munhoz da
.Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 114 – 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para material destinado à
Companhia Luz e Fôrça "Santa Cruz".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
importação e demais Laxas aduaneiras, inclusive
a de previdência social, para 9 montagens de
fuziveis de 200 amperes, 18 fuzivcis de 15
amperes, 12 para-raios, 4 jogos de chaves para
montagem com isoladores verticais, 1 jogo de
chaves
para
montagem
com
isoladores
horizontais. 2 conexões, 3 medidores trifásicos,
2 medidores trifásicos de 220 volts, 2 medidores
trifásicos de 220 volts para 200 amperes, 2
medidores trifásicos de 220 volts para 15
amperes, 2 medidores combinados com
registrador de 50 amperes, 2 medidores
combinados com registrador de 15 amperes, 4
medidores monofásicos de 15 amperes, 3
transformadores de potencial de 400 VA, 5
transformadores de corrente de 25;5 amperes, 4
buchas de 69. RV, 2 buchas de 15 RV, 2 buchas
de 15 VR, 400 amperes, 1 padrão rotativo, 1
Hanton Load, 1 turbina hidráulica, 1 governador
de velocidade, 1 gerador síncrono de corrente
alternado trifásico, 1 carregador, 1 chave tipo FK
– 150, 1 regulador de voltagem, 1 regulador com
transformador e potencial e 1 medidor para ser
usado com transformador, adquiridos pela
Companhia Luz e Fôrça "Santa Cruz", para
instalações elétricas.
Art. 2° Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.

Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 443-1948, que concede isenção
de direitos de importação e demais taxas aduaneiras
para material importado pela E. F. Sorocabana.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 17 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CAMADA
Nº 115 – 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para material importado
pela E. F. Sorocabana.
Redação final do Projeto de lei número 789, de
1947, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras para material importado
pela E. F. Sorocabana:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E concedida isenção de direitos de
importação e , demais taxas aduaneiras para 5,320
amarrados com 266,00 garras-molas para aparelhos
de fixação de trilhos importados pela Estrada de
Ferro Sorocabana, de propriedade e administração
de Estado de São Paulo e destinados aos
respectivos serviços.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir
Senhor 1º Secretário:
Tenha a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
db Projeto de Lei n° 343-A, de 1948, que dispõe
sôbre o pagamento de diferença de vencimentos aos
professôres civis, vitalícios, com honras militares,
nos estabelecimentos de ensino do Exército.
Aproveito o ensejo para reiterar a Excelência
os protestos de minha consideração.
Rio., em 17 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

PROJETO DE LEI ,DA CÂMARA

Nº 116 – 1948

Nº 117, de 1948

Dispõe sôbre o pagamento de diferença de
vencimentos aos professôres civis, vitalícios, com
honras militares, nos estabelecimentos de ensino do
Exército.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos professõres civis vitalícios, com
honras militares, dos estabelecimentos de ensino do
Exército, amparados pelo § 1º do artigo 14, do
Decreto-lei nº 103 , de 23 de dezembro de 1937,
artigos 2º e 3º de Decreto-lei nº 3.042, de 11 de
fevereiro de 1941, deverá ser paga a diferença entre
os vencimentos que vêm percebendo desde 10 de
novembro de 1943 (Decreto-lei nº 5.976) e os, que
lhes são devidos e assegurados pelos citados
Decretos-leis números 103 e 3.042.
Art. 2º Aos professôres civis a que se refere o
artigo anterior, deverá, igualmente, ser paga a
gratificação de magistério, instituída pelo Decreto-lei
nº 3.849, de 1 de novembro de 1941, a partir da data
em que os docentes vitalícios militares entraram no
gõzo dessa gratificação.
Art. 3º Para a execução desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir o crédito especial de
Cr$ 869.387,20 (oitocentos e sessenta e nove mil
trezentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte
centavos).
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 459, da 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Educação Saúde., do
crédito especial de Cr$ 7.200,00 para pagamento de
gratificação de magistério.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 17 de junho ele 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de
Cr$ 7.200,00, para pagamento de gratificarão de
magistério.
Redação final do Projeto de Lei número
783, de 1947, que autoriza a abertura pelo
Ministério da Educação e Saúde do crédito
especial
de
Cr$ 7.200,00 para pagamento de gratificação de
magistério.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de sete mil e duzentos cruzeiros
(Cr$ 7.200,00), para atender ao pagamento de
diferença de gratificação de magistério relativa
ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de
1946, concedida a Antônio Ferreira, professor
(Ensino Profissional Afinação de Pianos – L B.
C.) padrão I, do Quadro permanente do
Ministério da Educação e Saúde 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.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 460, de 1942, que
concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive a de
previdência social, para três aviões de dez
toneladas de material acessório e duas mil ditas
de gasolina.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alta
apreço.
Rio, em 17 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 118, de 1948

Nº 119, do 1948

Isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, inclusive a de previdência social,
para três aviões, dez toneladas de material,
acessórios e duas mil ditas de gasolina.
Redação final do Projeto nº 790 de 1947, que
concede isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, inclusive a de previdência social
para três aviões, dez toneladas de material
acessórios e duas mil ditas de gasolina.
Art. 1º E concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive a
de previdência social, para três (3) aviões de
fabricação Douglas (C47-A). Aircraft Cor, dez (10)
toneladas de material, acessórios e duas mil (2.000)
ditas de gasolina de aviação, adquiridas nos Estados
Unidos da América pela emprêsa de navegação
aérea – "Rêdes Estaduais Aérea Ltda" – e
destinados à frota.
Art. 2º presente lei entrará em vigor na data de
sua publicação
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 461, de 1948, que concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive a de previdência social, para
128 caixas de papelão que contêm equipamento
necessário ao preparo de sangue.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 17 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive a de previdência
social, para 128 caixas de papelão que contêm
equipamento necessário ao preparo de sangue.
Redação final do Projeto de Lei nº 785, de
1947, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras, inclusive a de
previdência social, para 128 caixas de papelão que
contêm equipamento necessário ao preparo de
sangue.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive a
de previdência . social, impôsto de consumo e sêlo
de merce, para cento e vinte e oito (128) caixas de
papelão, com o peso bruto de 528 quilos, importados
pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, as
quais contém equipamento necessário ao preparo de
sangue para transfusão e aplicação nos serviços
hospitalares.
Art. 2º A presente lei entrará em viger na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 439, de 1948, que altera, sem
aumento de despesa., o quadro suplementar do
Ministério da Agricultura.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência. os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 17 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 120, de 1948
Altera, sem aumento de despesa; o quadro suplementar do Ministério
da Agricultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criada e incluída no Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura a carreira de
Estacionário - auxiliar, com 2 cargos na classe C, 13 na classe B e 33 na classe A.
Art. 2º Os ocupantes dos cargos referidos no artigo anterior são os constantes da relação nominal
anexa.
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Relação nominal a que se refere o art. 2º da Lei nº. 3, de 2 de dezembro de 1946, com especificação
diferença de vencimentos a que têm direito ,nos têrmos do art. 3º da mesma Lei.
Carreira: Estacionário-auxiliar
de

Classe

2

3

13

B

33

A

A imprimir.

Nomes do ocupante

Martinho Correia..............................................
Pedro Sacramento...........................................
Afonso Guimarães..........................................
Cristiano Alves Pinto.......................................
Elpídio Pereira do Amaral................................
Fenelon Ramos...............................................
Júlia Dias.........................................................
Julieta Achtschim.............................................
José Vicente da Silva......................................
Margarida Maria Vilela.....................................
Nair Neto Godínho...........................................
Osvaldo Barbosa.............................................
Olímpio Macedo Neves...................................
Paul Magno.....................................................
Quintino Neiva.................................................
Alcides Lana....................................................
Alba Falabela de Castro..................................
Alexandre Dias Maciel.....................................
Antônio Lucas..................................................
Carlos Yankous...............................................
Cleyde Viana Mauro........................................
Carmelina do Carmo Fonseca........................
Cecília Lopes Carmona...................................
Ernesto José da Silva.....................................
Derjavine de Oliveira Ruas..............................
Eva Guimarães................................................
Emilío José Del Vcecchio................................
Etelvina Antônia de Abreu...............................
João Procópio Leandro...................................
Francisco de Souza e Silva.............................
Joaquim Lopes de Faria..................................
Joana Versiana................................................
Josefina Magalhães Chaves...........................
José Cecílio.....................................................
Lauro Baltar.....................................................
Maria Cristina Tanúis.......................................
Maria Alves de Oliveira....................................
Maria de Lourdes Generoso............................
Maria Angélica de Figueiredo..........................
Mariano Pereira...............................................
Maria Silveira...................................................
Maria Rita de R. Ribeiro..................................
Rosália Rena de Miranda................................
Rosa Freire do Vale.........................................
Rosa Pereira de Ataíde...................................
Sebastião Gonçalves da Silva.........................
Tarcisio Generoso Da Silva.............................
Vicente de Leocádio........................................

Dif. De vencimentos
Mensal
Cr$
50,00
–
–
–
–
–
–
–
50,00
–
–
–
–
–
–
50,00
–
–
–
50,00
–
50,00
–
–
50,00
50,00
–
50,00
–
50,00
–
50,00
–
50,00
–
50,00
–
50,00
–
50,00
50,00
50,00
–
–
–
50,00
50,00
50,00

Atual
Cr$
600,00
–
–
–
–
–
–
–
600,00
–
–
–
–
–
–
600,00
–
–
–
600,00
–
600,00
–
–
600,00
600,00
–
600,00
–
600,00
–
600,00
–
600,00
–
600,00
–
600,00
–
600,00
600,00
600,00
–
–
–
600,00
600,00
600,00
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Art.3º Aos funcionários. atingidos por esta lei é assegurado o pagamento da diferença entre o
salário que efetivamente recebiam e o vencimento correspondente á s classes que passam a
integrar.
Parágrafo único. O pagamento dessa diferença cessará, assim que o funcionário por ela
beneficiado venha, a qualquer titulo, perceber remuneração igual ou superior a que este artigo lhe
assegura.
Art. 4º São feitas, no Anexo 14 – Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República para
1947, (Lei nº 3, de 2 de dezembro de 1946) as seguintes alterações
VERBA 1 – PESSOAL
Consignação II – Pessoal Extranumerário
04 Departamento de Administração
06 – Divisão do Pessoal
Passa de..........................................................................................
Para.................................................................................................

Cr$
61.389.600,00
61.215.600,00

Consignação I – Pessoal Permanente
Subconsignação 01 – Pessoal Permanente
04 Departamento de Administração
06 Divisão do Pessoal
Passa de............................................................................................
Para....................................................................................................

104,011.500,00
104.131.500,00

Consignação V – Outras despesas com pessoal
Subconsignação 26 – Diferença de Vencimentos
04 Departamento Administração
06 – Divisão do Pessoal
Para de...................................................................................................
Para........................................................................................................

100.000,00
104.000,00

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins. o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 288-A, de 1348,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, do credito especial de
Cr$ 74.518.985,50, para pagamento de materiais
destinados a. Estrada de Ferro Santos-Jundiaí.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto apreço.
Rio, em 17 de junho de 1848. Munhoz da
Rocha,1º Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N º 121, d e 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Viação
e Obras Públicas, do crédito especial de
Cr$ 74.518.985,50, para pagamento de materiais
destinados á Estrada de Ferro Santos-Jundiaí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da. Viação Obras Públicas,
o credito especial de setenta e quatro milhões
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quinhentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e
cinco
cruzeiros
e
cinqüenta
centavos
(Cr$ 74.518.985,50) para atender. a despesa
com o pagamento, até a importância. de
novecentos e oitenta e oito mil trezentos e
oitenta. uma libras
(£ 988.381-08-00), de materiais destinados á
Estrada de Ferro Santos-Jundiaí.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na, data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra da transmitir a Vossa.
Excelência, para os devidos, fins, o incluso
autografo do decreto legislativo, sancionado pelo
Senhor Presidente da República, que concede
vantagens a militares e civis que participaram de
operações de guerra.
Aproveito o ensejo para, reiterar ' a Vossa
Excelência os protestos de rainha distinta
consideração.
Rio, em 11 de junho de 1948. – Munhoz da
R o c h a , 1º Secretário.
Senhor Secretário:
Tenho a honra do encaminhar a Vossa
Excelência, Para os devidos fins, constitucionais
da promulgação, os inclusos autógrafos do
Projeto do Senado, adotado pelas Câmara. que
aprova
a
Convenção
Internacional
de
Telecomunicação, firmada no Rio de Janeiro em
27 de setembro.de 1945.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 14 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha 1 º Secretario.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência, para os devidos fins o incluso
autógrafo do decreto legislativo, sancionado pelo
Senhor Presidente as República, que concede
as honras do posto de Contra- Almirante no
Capitão de Mar e Guerra Alvaro Alberto da Mota
e Silva.
Aproveito o ensejo para reiterar. a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 16 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º secretário.

É lido e vai a imprimir o seguinte
PAR ECER
Nº 381, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
emenda
ao
Projeto
de
Lei
do
Senado
nº 17, de 1946.
Relator: Sr. Olavo Oliveira.
A emenda do ilustre senador Adalberto Ribeiro
compõe-se de duas partes
A primeira contém matéria de redação e é
perfeitamente aceitável. A segunda propõe que só sejam
preenchidas as vagas dos cargos legislativos, quando
com a extinção dos mandatos fique prejudicado o seu
regular funcionamento, o que equivale praticamente a
reduzir, por longo tempo, o número de sua composição
imposto pela Constituição Federal, nos seus arts.
53 e 60.
Assim, rejeitando a segunda parte da,
emenda, aproveitamos a primeira, com a
seguinte sub-emenda:
Ao art. 1º – Redija-se: "Cassado o registro' de
partido político, com fundamento no 13 do art. 141 da
Constituição Federal e; em consequência, extintos os
mandatos nos diversos corpos legislativos da União dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, por força do que estatue o art. 1º, letra e, da.
Lei nº 211, de 7 de Janeiro de 1948, as vagas dai
resultantes serão preenchidas nos termos da presentes
lei.
Sala da Comissão, em 17 de junho de 1948. –
Attilio Vivacqua Presidente. com ressalva de meu ponto
de vista. no sentido da inconstitucionalidade do projeto. –
Olavo Oliveira, Relator. – Augusto Pereira. – Etelvino Lins
Verginaud Wanderley – Waldemar Pedrosa. –Filinto
Muller.– Lucio Corrêa.– Ferreira de Souza.– Arthur
Santos.
EMENDA
Ao Projeto de Lei do Senado Federal
nº 17, de 1942
Substitui.-se, no art. 1º a. Expressão " L e i
nº 211, de 7 de janeiro de 1948" pela seguinte:
por fôrça do que estatui o art. 1º letra e, da Lei
número 211, de 7 de janeiro de 1948. e nos
casos em que com a extinção fique
prejudicada o regular funcionamento de qualquer dêles.

Justificação
1. Com a emenda, o art. 1º do Projeto
passaria a ter a seguinte redação: "Cassado o
registro de partido político com fundamento no
parágrafo 13 do art. 141 da Constituição
Federal
e,
em
consequiência,
extintos
mandatos nos diversos corpos dos legislativos
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, por força do que
estatui o art. 1º letra "e", da Lei nº 211, de 7 de
janeiro de 1948, e nos casos em que, com a
extinção, fique prejudicado o regular funcionamento
de qualquer um deles, as vagas dai resultantes
serão preenchidas nos termos da presente l e i " .
2. Em tese,e como justificação do nosso
voto na discussão preliminar do parecer da
douta Comissão de Constituição e Justiça, para
o efeito constante do art. 125, do Regimento
Interno, reputamos inconstitucional o projeto.
"Sòmente por eufemismo político, tratando-se
de caso de extinção de mandato, não
expressamente previsto na Constituição, tanto
que foi necessária uma lei para regular a
matéria", poderíamos admitir refira-se o
parágrafo único do art. 52 da mesma
Constituição, ùnicamente. aos casos de perda
de mandato definidos nos arts. 48 e 136 e não,
implicitamente também aos casos regulados
posteriormente, pela Lei número 211, de 7 de janeiro
de 1948. Seria negar ao estatuto fundamental a
sua atuação no modo, no espaço, e no tempo.
Conformamo-nos, entretanto, com a
opinião do ilustre Sr. Procurador da República,
de cuja autoria e o trecho acima transcrito entre
a s p a s ; com a decisão, nesse sentido do
Colendo Superior Tribunal Eleitoral; com o
parecer da Egrégia Comissão de Constituição e
Justiça e com o veridictum do plenário na
discussão
preliminar
sobre
a
Constitucionalidade da materia.
3. A primeira parte da emenda "por força
do que estatui o art. 1º letra e da Lei nº 211, de
7 de janeiro de 1948" tem por fim dar maior
precisão a forma redacional do artigo.
Com
efeito,
não
se
refere
ele
a
todos os casos enumerados na Lei 211, mas,
simplesmente, a hipótese contida na letra e do
art. 1º. Cumpre-nos desde logo, confessar, por
um dever de lealdade, que a expressão não e
nossa.
Tomamo-la
por
empréstimo,
da
própria
Justificação
do
Projeto.

A segunda parte "e nos casos era que,
com a, extinção fique prejudicado o regular
funcionamento de qualquer deles", visa reduzir
tanto quanto possível os efeitos, que julgamos
nocivos ao Projeto. Porque, se todos nós,
cidadãos, devemos legar as nossas cautelas,
primeiro Para o interêsse econômico que ora
nos assoberba, que ao se proceder a novas
eleições, o Pais teria de arcar com uma
despesa calculada em trinta milhões de
cruzeiros e, ao mesmo passo, que os partidos
interessados na disputa eleitoral teriam também
de sofrer um grande ônus pecuniário; e, depois,
só aguardando a solução desse problema, de
certo modo contribuiria o novo pleito para que,
ainda agora, se lançasse a precariedade do
regime democrático a uma nova falência", na
autorizada opinião do Ministro Ribeiro da Costa,
no Superior Tribunal Eleitoral, que ao menos se
reduza o ato de evidente desrespeito a vontade
do povo que é, sem sofismas, o projeto de lei
que se discute, à condição imposta pela mais
absoluta
necessidade,
em
beneficio
do
interêsse público. Que não se cheque a
extreme do fiat justitia, prereat ,mundus: mas,
ao meio termo de odiosa restringenda,
foborabilia amplianda.
Sala das Sessões, em 11 de junho de
1948. – Adalberto Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Este, finda a
leitura do expediente.
Não recebeu nenhuma emenda durante o
prazo regimental o Projeto de Lei da Câmara nº
97, de 1948. que vai as Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
Ficam sôbre a mesa para recebimento de
emendas das duas próximas sessões o Projeto
de Lei da Câmara nº 113, de 1948, que aprova
contrato celebrado entre o Ministério da
Agricultura e Anísio Martins Maia. e sua mulher.
e o Projeto de Lei do. Senado nº 23, também
deste ano, oriundo da Comissão Mista de Leis
Complementares, definindo os crimes de
responsabilidade e regulando o respectivo
processo e julgamento.
Tem a palavra o Sr. Senador Victorino
Freire, orador inscrito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Relevemme V. E x . ª , Sr. Presidente e o Senado, que eu
volte a esta tribuna para novamente analisar
as críticas que ainda se fazem ouvir
as
autoridades
navais,
no
lamentável
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incidente dos alunos da Academia Naval, incidente
que ali iniciado, ali deveria ter morrido, para
resguardo da ordem e da disciplina da Marinha.
Eminentes colegas, movidos por nobre e
justificado sentimentalismo, trouxeram para o recinto
desta Casa, um assunto extremamente delicado, que
começou fora dêle e fora dele deveria prosseguir.
Se falasse hoje mais perto das jovens
aspirantes, eu me permitiria dizer-lhes numa
expansão de solidariedade amiga e fraterna, quão
inútil foi o sacrifício de uma indisciplina infeliz, que
lhes cortou a carreira e um mundo de esperanças.
A covardia é sem dúvida um defeito grave;
mais grave, porém, é a jactância e a soberba diante
de um único êrro, que só pela transação e pela
obediência se poderia conseguir uma solução digna
e harmonizadora.
Por honrosa delegação do Almirante Sílvio de
Noronha, declarei desta tribuna, para tranquilizar a
opinião nacional, violentamente sacudida e
convenientemente trabalhada pelos debates e pela
publicidade feita em torno do incidente de grave
indisciplina, ocorrido na Escola Naval, declarei,
repito, em nome do titular da Marinha, que S. Ex.ª
faria introduzir disposições transitórias do novo
Regulamento da Escola Naval, em elaboração, um
dispositivo, assegurando aos Aspirantes, excluídos
em virtude das conclusões do inquérito, a rematrícula
em março de 1949.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador) –
Estou ouvindo? V. Ex ª com o maior interêsse.
Todos nós estamos empenhados em que se resolva
o caso satisfatóriamente. Devo porém, salientar que
o gesto dos alunos, longe de constituir indisciplina,
revela solidariedade aos companheiros que sofreram
uma pena que não está absolutamente na
proposição da falta que, porventura, tenha sido
cometida.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A solidariedade
não mais se justificava, em face da declaração do
Ministro, que amparava os alunos excluídos.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O amparo
viria mais cedo ou mais tarde. Êsse amparo, aliás, se
transforma em desamparo, porque, na verdade, os
alunos perderam um ano, e, por conseguinte, tiveram
um prejuízo enorme em sua carreira.

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª deve
compreender, também que as autoridades não
poderiam transigir diante da falta de disciplina e em
vez de castigar, premiar ainda os alunos.
Acatada a decisão do Ministro, os jovens, por
sua culpa, perderiam um ano; mas fácil lhes seria –
conforme declarei – recorrer àquela autoridade,
pedindo comutação da pena. Tal atitude grangearia
não só a simpatia do titular da Marinha, como
também mereceria a colaboração de todos nós.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Desejo
ouvir o discurso de V. Ex.ª até o fim. Peço licença,
porém, para fazer ligeira consideração, visto como
não pretendo insistir nos apartes.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O nobre colega
bem sabe que recebo seus apartes como maior prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito
agradecido a V. Ex.ª. Sabemos todos que o orador
precisa desenvolver seu pensamento. Desejo, no
entanto, dar antecipadamente minha opinião
divergente da de V. Ex.ª num conceito. É claro que
ninguém pode negar a importância da disciplina em
qualquer corporação civil, e, principalmente, militar. É
indispensável, todavia, que disciplina não seja
considerada como finalidade e, sim, como meio para
atingir o fim, o qual, em última análise, é a grandeza
da nossa Armada. A verdade dura, dolorosa, mas
que se deve proclamar, é que a Marinha, dentro de
dois anos, pela compulsória, ficará privada dos dois
Almirantes atualmente em foco. É certo que – e nisso
não vai nenhum insulto aos dignos Almirantes – ela
nada perderá, no momento, com a ausência dêsses
dois marinheiros, que já prestaram relevantes
serviços. A Armada, no entanto, ficará, prejudicada
em seu conjunto, sem a seiva representada pelos
quatrocentos
jovens
que
a
abandonaram.
Atualmente, já está desfalcado de vinte e cinco
por cento de sua oficialidade. Os oficiais acumulam
funções, em virtude dos grandes serviços impostos
durante a guerra. Só iremos ter novos oficiais,
pois, daqui a cinco anos e convém acentuar
que a entrada, para a Escola Naval segundo
estatística em meu poder, é cada vez mais reduzida.
Há dois anos não ingressa um só candidato nos
Corpos de Funileiros e no de Intendentes; no
de Combatentes, ingressaram apenas 17 no ano
passado e 31 no corrente exercício, para 135 vagas.
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Foi tão pequena a inscrição que se recorreu aos
Estados, e êstes forneceram apenas mais 10.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Peço licença
para esclarecer a Vossa Excelência. Só concorreram
êsses dez candidatos, porque as vagas eram em
número reduzido.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – As vagas
eram em número da 135. Inscreveram-se 258.
Como, todavia, no ano anterior tinha havido sensível
numero de reprovações, abriram-se inscrições nos
Estados, que contribuíram com 10. Dos 258
candidatos, foram aprovados nas provas de
admissão apenas 31 candidatos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso declarar
a V. Ex.ª que o meu Estado forneceria quarenta eu
cinqüenta candidatos, se houvesse maior número de
vagas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou
expondo o que ocorre. É reduzido o número de
candidatos e, ainda mais, o de aprovados. A Armada
continuaria desfalcada ainda que êsses alunos
voltassem à Escola Naval. Nem acredito que
retornem, aceitando um indulto algo deprimente à
sua dignidade...
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª reputa
deprimente aos alunos recorrerem à autoridade?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não me
insurjo contra o princípio da autoridade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O dano seria
maior, se a autoridade capitulasse ante a indisciplina.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou com
V. Ex.ª no seguinte: os alunos reconhecem que
cometeram a falta; mas não se compreende que
essa falta imponha o desligamento de trinta e tantos,
quase oficiais.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Procedeu-se
ao desligamento em virtude do inquérito. Acatada a
decisão do Sr. Ministro da Marinha – Vossa
Excelência conhece muito bem o ambiente
brasileiro e o nosso sentimentalismo – os alunos,
um ou dois meses depois, recorreriam ao
próprio Ministro, para que lhes fosse comutada
a pena e todos nós colaboraríamos para tal
solução. S. Ex.ª, que é um homem digno e de
bom coração, atenderia ao pedido. Mas tal no
se deu. Vinte e quatro horas depois de fazer eu
declarações em nome de Sua Excelência, o Sr.
Ministro da Marinha, os alunos pediam baixa, coleti-

vamente. Quer dizer, sentiram-se encorajados pela
imprensa e pelos debates e pretendiam que a
autoridade capitulasse.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vossa Ex.ª
permite que conclua o meu aparte? Agradeço a
tolerância de V. Ex.ª, aceitando aparte tão longo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª ilustra
os meus discursos com o brilho dos seus apartes.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou
citando estas cifras para me afastar de todo e
qualquer sentimentalismo. É questão de raciocínio. O
número de candidatos diminue em relação aos anos
anteriores; o de vagas cresce cada dia. E são
excluídos
quatrocentos
e
tantos
alunos,
considerando-se também os que tiveram baixa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Inscrevem-se
muitos, mas não estão preparados para o exame.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Durante
quatro ou cinco anos, a Marinha não receberá,
absolutamente, gente nova, ao mesmo tempo que os
oficiais mais idosos vão-se reformando ou entrando
na compulsória. O desfalque é cada, vez maior. A
situação se tornará realmente insoluvel. Não se
cogita, no momento, da grandeza da Marinha, mas
apenas de uma disciplina que deve ser estimada,
porém, colocada dentro de um sentido verdadeiro,
como fim e não como finalidade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V Ex.ª
acreditou na grandeza da Marinha, com um quadro
indisciplinado?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Houve
apenas falta de justiça. Quero contar um caso: dois
filhos de um amigo cometeram a mesma falta; um foi
desligado e o outro teve trinta dias de prisão. Por
conseqüência, o inquerito não correspondeu,
absolutamente, ao que seria de desejar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – As
providências foram tomadas em face das conclusões
do inquérito. Afirmo a V. Ex.ª que, no inquérito
os alunos disseram que não havia disciplina na
Escola; quando a mesma foi restabelecida, deu-se o
barulho.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Ainda há mais; os últimos acontecimentos
mostram também que os que devem ser os
primeiros a acatar as prerrogativas, os direitos
e as imunidade dentro de ambiente do mais
alto respeito, como o de uma Igreja, agredi-
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ram ou tentaram agredir um magistrado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nessa parte,
darei resposta cabal e completa a V. Ex.ª no meu
discurso.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Quero ouvir
V. Ex.ª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Estava assim
aberto o caminho para solução definitiva, pois que,
acatada aquela decisão do Ministro, fácil seria um ou
dois meses depois, aos Aspirantes recorrer a S. Ex.ª
solicitando a comutação da pena imposta recurso
que mereceria todo apôio e simpatia do Ministro.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª, ta,
recurso que mereceria todo apôio te?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com grande
prazer.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª acaba de
dizer que os rapazes deveriam acatar a promessa
feita por V. Ex.ª em nome do Sr. Ministro da Marinha.
O SR. VICTORINO FREIRE: – E confirmada
pelo Sr. Ministro.
O SR. SALGADO FILHO: – ...e confirmada
depois pelo Sr. Ministro. Entretanto. V. Ex.ª não deve
estar esquecido de que, no Senado, fiz um apelo a
S. Ex.ª para que considerasse com benevolência a
situação dêsses rapazes. E a benevolência ante o
apêlo do Senador, que se colocava na situação de
pai. S. Ex.ª respondeu transformando a suspensão,
em eliminação dêsses alunos, cortando a carreira de
todos êles.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Vou contestar
V. Ex.ª e fazer a defesa de Ministro da Marinha.
O Ministro, na sua nota de desligamento dos
alunos, declarava que ficava assegurada a volta, em
março de 1949, dos excluídos em virtude do
inquérito. Imediatamente, porém, na tribuna da
Câmara e na imprensa, se disse que os alunos iriam
recorrer à Justiça, porquanto o Ministro da Marinha
não havia calcado sua decisão em dispositivo legal.
Que fez, então, S. Ex.ª?
Cancelou a decisão e mandou declarar
que no Regulamento que estava sendo elaborado
figuraria,
nas
disposições
transitórias,
um
artigo assegurando a matrícula aos alunos em
1949. Quis, assim, o Ministro ficar dentro dos
têrmos rígidos da lei. Isto eu declarei e S.
Ex.ª confirmou. Vinte quatro horas depois, como sa-

be V. Ex.ª, os aspirantes pediram baixa.
O SR. SALGADO FILHO: – Quer dizer que
V. Ex.ª coloca a sorte do desligamento dos guardasmarinha na dependência do noticiário dos jornais.
Os rapazes vão ser responsabilizados, então, pelo
que disseram os jornais e não pelo ato que
praticaram.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os advogados
dos alunos declararam que recorreriam ao Judiciário.
O Ministro da Marinha, vendo que não havia sido
compreendida a sua tolerância, cancelou a ordem
anterior, para se manter rigorosamente dentro dos
dispositivos legais. Isto, porem, não impediu que o
Ministro, apesar do debate e dos comentários em
tôrno do incidente mantivesse, no regulamento em
elaboração, o dispositivo que assegura a volta dos
rapazes em março de 1949.
O SR. SALGADO FILHO: – Com a "calma" e
a "serenidade" que S. Ex.ª está revelando no
incidente...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Ainda não vi
Ministro militar com tamanha calma.
O SR. SALGADO FILHO: – ...a ponto de
apoiar o desacato, em plena igreja, por um de seus
ajudantes de ordem a um juiz do mais alto Tribunal
Militar do País.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quanto a essa
parte, peço a V. Ex.ª que acompanhe o meu
discurso, porque darei resposta cabal.
O SR. SALGADO FILHO: – Lí a exposição do
Sr. Ministro da Marinha, em que justifica o ato de
insubordinação contra o juiz, da mais alta côrte
militar do País, que, além de togado, tem as honras
de General de Divisão do Exército. E mais do que
isto: depois de o Tribunal reconhecer a justeza da
atitude do seu Ministro da sua defesa contra a
insubordinação dos oficiais, parentes e ajudantes de
ordem do Ministro da Marinha, êste replica ao
Tribunal em tom desairoso e humilhante para o
mesmo Tribunal.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª me
permitirá que lhe declare: os fatos não se passaram
como foram descritos, e eu me confesso
integralmente solidário com o Comandante Jorge de
Noronha, agindo em defesa de seu chefe e tio. Êle
não desrespeitou o Ministro do Supremo Tribunal
Militar e V. Ex.ª o verificará durante o meu discurso.
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Por muito
menos os Ministros pediam demissão em outras
épocas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Recebendo-me
em sua residência, para me autorizar a fazer aquela
declaração, a fisionomia do Almirante Noronha,
austera, mas serena, embora desfigurada pela
tristeza de punir tantos jovens esperançosos,
desviados dos sagrados deveres que a disciplina
impõe aos que seguem a carreira das armas, –
refletia com rigorosa fidelidade os mesmos traços do
caráter firme e forte do seu grande progenitor, jamais
embaciado, nem mesmo no ardor desvairaste de um
desrespeito tão grave à disciplina.
Mas, Sr. Presidente, como responderam os
jovens aspirantes ao gesto cavalheiresco, nobre e
refletido, do Ministro da Marinha? Responderam com
um desafio a S. Ex.ª, ou seja, com uma indisciplina
maior, que a dos alunos eliminados, isto é, pedindo
baixa coletiva o 1º, 2º e 3º anos, 24 horas depois de
declaração do Ministro, demonstrando desta forma, o
propósito deliberado em que se encontravam de não
acatar as determinações da disciplina e da lei.
É uma fortaleza rebelada que não hasteia a
bandeira da rendição. Pede-se clemência, de armas
nas mãos.
O SR. SALGADO FILHO: – Permita-me V.
Ex.ª dizer-lhe que nêsse ponto há equívoco. De
armas na mão estiveram os fuzileiros navais
chamados para agir contra os alunos, e não êstes.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não contra os
alunos, mas porque êstes estavam em greve. Os
fuzileiros foram chamados à Escola para guardar o
material, em virtude das comemorações de 1 de
maio.
O SR. SALGADO FILHO: – Ainda bem que V.
Ex.ª reconhece que os fuzileiros param chamados,
porque os alunos estavam em greve e não porque
era 1 de maio.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os alunos
estavam em greve: e em virtude das comemorações
de 1 de maio, houve prontidão rigorosa em todos os
estabelecimentos do Exército da Marinha.
Exige-se que o Alto Comando Nacional,
capitule ante a indisciplina permanente e
continuada de alunos? Isto não conseguirão de
um Sílvio de Noronha, porque o Ministro da
Marinha, encarna, nesta hora, o princípio

de autoridade ferida, a honra e a sobrevivência da
sua classe!
A indisciplina da Escola Naval, golpeia de
morto o crédito da Marinha e põe na honra das
instituições militares uma dessas manchas que não
desaparecem com os debates da tribuna política,
mas com o decidido apôio àquêles que defendem a
disciplina que constitui a base em que repousam as
instituições armadas.
O SR. SALGADO FILHO: – A resposta a V.
Ex.ª já foi dada pelo eminente colega, meu prezado e
velho amigo, Senador Góes Monteiro, que, em
situação, idêntica, limitou-se a prender os alunos e
não se arrependeu de seu ato. Pelo contrário, foi
beneficio ao Exército.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas não
mudou o comando.
O SR. SALGADO FILHO: – Mudou o
comando e prendeu os alunos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Apenas
obrigou os alunos a terem, durante o ano, bom
comportamento, sob pena de serem expulsos.
O SR. SALGADO FILHO: – Era isso o que se
devia fazer com os alunos da Escola Naval, sem que
assim se quebrasse a disciplina. Durante a
administração do eminente Senador Góes Monteiro
na pasta da Guerra, a disciplina não deixou de ser
mantida bem alto.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª, como
Ministro da Aeronáutica, nunca teve ocasião de
expulsar alunos?
O SR. SALGADO FILHO: – Nunca! Porque
jamais humilhei ninguém, meu ilustre colega. Além
disso, a atitude dos alunos não foi senão o revide do
pundonor e da dignidade ofendidos. Jamais tive
necessidade de expulsar quem quer que fôsse,
porque sempre respeitei meus subordinados.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não se fere o
pundonor nem a dignidade de ninguém, fazendo
cumprir a lei. Não é possível, num estabelecimento
militar o desrespeito ao toque de revista. E foi o que
aconteceu na Escola Naval.
O SR. SALGADO FILHO: – Porque
os rapazes estavam presos, sob vigilância
de fuzileiros navais com metralhadoras assestadas
para seus camarotes, não lhes sendo permitido,
sob ameaça de bala, sequer que chegas-
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sem às janelas. E já deviam ter seus galões.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Já haviam
sofrido várias humilhações.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Justifica-se o
rigor da disciplina, em face do estado em que o
Almirante Pinto de Lima encontrara a Escola.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª faz uma
injúria aos antecessores do Almirante Pinto de Lima,
figuras das mais brilhantes da nossa Marinha...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não faço
injúria. Assumo a responsabilidade das minhas
palavras.
O SR. SALGADO FILHO: – ...tais como os
almirantes Braz Veloso e Lara, êste atual chefe do
Estado Maior da Armada.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não são mais
brilhantes, do que o Almirante Pinto de Lima, a quem
aliás não conheço.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Se V. Ex.ª
não o conhece, não pode dizer que seja mais ou
menos brilhante.
O SR. SALGADO FILHO: – Não estou
estabelecendo comparações. V. Ex.ª faz porém,
aos antecessores do atual diretor da Escola grande
injustiça. Eram, realmente, oficiais disciplinadores.
A
severidade
não
impedia
que
fossem
estimadíssimos, porque impunham a disciplina com
elevação e tratavam os subordinados com
humanidade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não é possível
imprimir disciplina numa Escola, onde se toca revista
e só aparecem 50 ou 60 alunos. Não há comando
que se possa submeter a uma situação destas.
Invenções, forjadas pela habilidade de
interesses de agitação política transformaram o
episódio de disciplina escolar – que deveria situar-se
no âmbito da Escola Naval, restrito à letra dos
regulamentos militares – num caso nacional, em que
se recomenda a capitulação das autoridades da
Marinha, pelo terror de perigos que nós não
enxergamos.
O SR. SALGADO FILHO: – Não apoiado. Não
vi, até hoje, ninguém atemorizar – e não era possível
tal coisa acontecesse – as altas autoridades da
Marinha; ao contrário, procurava-se implantar o terror
sôbre rapazes indefesos, contra, os quais se viraram
metralhadoras de guerra.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não me refiro,
aliás, a V. Ex.ª, e, sim, aos debates.
O SR. SALGADO FILHO: – Perdão, os
debates eram necessários, porque estava em jôgo a
situação da Marinha de Guerra Brasileira, que
precisa ser defendida pelos representantes do povo
no Parlamento. Assim deveremos agir sempre.
Senão, trairemos nosso mandato.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Se estamos
numa democracia, a própria imprensa deve debater
o caso a fundo. Ou estamos numa democracia, ou
não. Se estamos, a opinião pública tem que se
manifestar através da imprensa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Respeito a
opinião de VV. EEx.as e, V. Ex.ª também deve
respeitar a do seu colega.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Mas não é
uma opinião democrática.
O SR. SALGADO FILHO: – Respeitamos a
opinião da nobre orador, mas não nos podemos
conformar em ver a Marinha privada de quatro
gerações, pelo capricho de autoridades superiores, e
não pela indisciplina dos alunos da Escola Naval.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O capricho foi
dos alunos. Os apêlos daqui partidos deveriam ter
sido feitos antes aos aspirantes para que acatassem
a decisão de seus superiores, e não ao Ministro
Silvio de Noronha, no sentido de encontrar uma
solução que, se tomada como foi sugerida, seria
verdadeiro suicídio para a Marinha.
Os vínculos normais de um grande organismo,
como é o da Marinha Nacional, não se podem
conciliar com a virulência de sentimentos malignos
que inoculam no ânimo dos jovens e inexperientes
aspirantes, com o propósito deliberado de
desmoralizar seus chefes. Tomou, assim, a
indisciplina dos alunos, um alarmante caráter
político, que se ficasse impune dominaria a vida da
Marinha, sobrepondo-se aos Regulamentos, pulando
sôbre os muros da lei, até ferir a cabeça do Ministro,
trocando-a por uma cabeça de cera, e entregando à
anarquia aquela fôrça armada, deixando a semente
perigosa no solo adubado pela capitulação.
O SR. SALGADO FILHO: – Não
apoiado.
Não
houve
anarquia
na
anistia concedida aos marinheiros que suble-
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varam navios de guerra, de armas na mão. Para que
não os afundassem, foi-lhes concedida medida de
clemência, apesar de lerem trucidado um oficial
superior da Armada no convés da sua própria
unidade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Era caso de
revolução e não de indisciplina escolar.
O SR. SALGADO FILHO: – Não foi
indisciplina. Foi revolução de marinheiros. Mas nem
por se ter concedido anistia, ofendeu-se o pundonor
dos militares, nem se acabou com a Marinha.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Serve,
também, Sr. Presidente, êste deplorável incidente –
que sacrificou a careira de tantos jovens – de
advertência ao Senado, pois que à nessa conta deve
correr o êrro da lei 14 que nós votamos, mandando
voltar à Escola Naval, alunos quatro e cinco vêzes
reprovados. São também frutos da Lei 55, que a
Marinha está colhendo.
O SR. SALGADO FILHO: – Não apoiado.
Assim procedemos por um gesto de patriotismo,
reconhecendo que a Marinha precisava de oficiais. O
nobre colega, Sr. Senador Hamilton Nogueira, há
pouco declarou que não há possibilidade de se
preencherem os quadros da Escola Naval, onde
existem cento e trinta e cinco vagas. Nada mais
estamos fazendo senão zelar pela Marinha de
Guerra brasileira com patriotismo, e encarecendo a
necessidade de oficiais.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Declaro que
votei errado. Repito que me penitencio do voto que
dei.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador) – Apoiei
também êsse projeto. Acho que, realmente, foi
inspirado pelo patriotismo de aumentar os quadros
da Marinha.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar
a V. Ex.ª que tomaram parte na indisciplina os
alunos que se beneficiaram com a Lei 44.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O Senado agiu
com patriotismo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente.
Também votei a lei. Penitencio-me, porque os fatos
estão demonstrando que votei errado.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Desejo
salientar outro ponto. Até agora, nêste debate,
o Parlamento se conservou com tôda elevação,
de sorte que é profundamente injusto dizer-

se que se tenha pretendido transformar êsse caso
em caso político, no seu sentido.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Ainda ontem,
da tribuna da Câmara o eminente deputado Sr. João
Mangabeira declarou que o caso da Escola Naval
era político.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Pode ter-se
transformado depois.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Transformouse e foi o que declarei.
Se nesta grave ocorrência, não fôr
resguardada a disciplina, – teremos amanhã, Mar
e Guerra contra Almirantes, Corvetas contra
Fragatas e o sabre do Marinheiro contra a espada do
Oficial.
Sr. Presidente, não conheço nem de vista o
Almirante Pinto de Lima. E confesso que ao estourar
o incidente da Escola Naval, fiquei com uma
prevenção tremenda contra o referido Almirante.
Continuo, Sr. Presidente, a não conhecer o Almirante
Pinto de Lima, nunca o ví, jamais tivemos o mais
ligeiro contacto. Entretanto, declaro ao Senado que
modifiquei o meu juízo a respeito, daquêle oficial,
pela correção de atitude que S. Ex.ª vem mantendo
no decorrer do grave incidente. Coberto de baldões,
que lhe ferem o brio, o pundonor e a honra, até
agora o Almirante Pinto de Lima, sem dar uma nota,
uma entrevista, mantem-se, firme no seu
Comando...
O SR. SALGADO FILHO: – No comando de
uma escola sem alunos!
O SR. VICTORINO FREIRE: – Tem setenta
alunos. É preferível fechar uma Escola a deixar de
punir a indisciplina.
O SR. SALGADO FILHO: – Seria preferível
fechar a Escola e tirar seu diretor, que a esta hora já
devia ter pedido demissão, porque não teve fôrça
moral para impôr a disciplina aos seus comandados.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Amanhã,
quando minha corporação se levantar, V. Ex.ª não
impedirá que ela se revolte.
O SR. SALGADO FILHO: – Porque não sou o
comandante; se a minha corporação se revoltasse,
meteria uma bala na cabeça. Eu não teria
tido autoridade moral para dominá-la pelo meu
prestígio, pela minha fala e o meu contando. É o que
deve fazer todo o Comandante cioso do seu
pundonor.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Então, no caso
da Escola Naval, vários Almirantes já se teriam
suicidado; porque, em 1944, houve indisciplina e os
alunos até danificaram as instalações da Escola.
Sem dar uma nota, uma entrevista, mantem-se
firme no seu comando, enfrentando uma campanha
hostil e organizada.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Comando
de um deserto.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Parece um
homem tranquilo, e não demonstra a frouxidão ou a
fraqueza, que geram os remorsos, dos deveres mal
cumpridos.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Comandos
fantasmas; não é vantagem.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Um jornalista
taxou-o de indigno e desonesto; outro chamou-o de
"entulho da Marinha!" Ninguém, estou certo, lhe diria,
face à face êstes insultos!
Entulho da Marinha, não, Senhor Presidente!
É um Almirante! É um dos espíritos mais cultos da
sua classe. O número "um" da sua turma. A seu
respeito, sabe-se que tem uma nobre fé de ofício. O
que se argúe contra S. Ex.ª não se provou até agora.
Jamais foi julgado ou processado. Se a sua
reputação é duvidosa, se S. Ex.ª é um prevaricador e
covarde, por que não o levam ao Tribunal, compôsto
de Almirantes, Generais Brigadeiros e juristas, para
desagravo do brio naval?
Que sobraria, Sr. Presidente, da Marinha, que
jamais suportou qualquer desconsideração para com
os seus direitos ou o seu brio; que sobraria dos seus
sentimentos disciplinares, do seu respeito para
consigo mesma, das tradições de sua hierarquia e da
sua dignidade, e do seu passado, se as mais altas
patentes da Armada, se um Almirante, por defender
a autoridade do pôsto de comando que a Nação lhe
confiou, pode ser impunemente insultado e infamado
na rua, sem que haja a repulsa equivalente?
Não se espere que o Almirante Sílvio de
Noronha fraqueje.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Esperamos
pela demissão, que é o mais importante.
O SR. VICTORINO FREIRE: – S. Ex.ª, no seu
pôsto, tem as trincheiras da lei que o defendem e
o Presidente Dutra, que o sustenta. Fraquejar nesta
altura seria suicídio. Seria melhor mandar a fanfarra dos

navais, tocar funeral diante do ataúde da Marinha,
que seria sepultada nos escombros dessa
indisciplina.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A Nação é
solidária com os jovens futuros oficiais da Armada
que voltarão, mais cedo ou mais tarde, a ocupar os
lugares a que têm direito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Assiste a
Nação, estarrecida, ao desenvolvimento do incidente
da Escola Naval, já agora agravado com outro
incidente ocorrido entre o Exmo. Senhor Ministro Vaz
de Melo com um Ajudante de Ordens do Ministro,
incidente que jamais deveria ter sido levado – salvo
melhor juízo – ao recinto da mais alta Côrte de
Justiça Militar. E não deveria ter sido objeto de
deliberação daquela alta Côrte de Justiça, porque o
próprio Ministro Vaz de Mello, sem declarações à
imprensa, afirmou que criticou o Ministro da Marinha,
como simples cidadão.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Por que
não? V. Ex.ª, como Senador, distinto que é...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado ao
nobre colega.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...se, no
exercício do seu mandato, sofresse agressão ou
coação, não traria ao Senado conhecimento do fato,
para que êste se mantivesse ao lado de V. Ex.ª e o
apoiasse?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirmo que se
eu fôr para a Galeria Cruzeiro chamar de ladrão a V.
Ex.ª ou a outro qualquer cidadão e fôr repelido,
certamente não trarei o caso para o Senado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª
desviou um pouco a questão. Perguntei se o faria no
exercício do mandato.
O SR. VICTORINO FREIRE: – No exercício do
mandato, sim: resistiria e traria o fato ao
conhecimento do Senado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Pois foi
assim que se agrediu o Ministro Vaz de Mello; não
na Galeria Cruzeiro, mas dentro da um templo, onde
deve haver o maior respeito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – S. Ex.ª
declarou, pela imprensa, que criticaria o Ministro da
Marinha como cidadão de uma democracia.
O SR. BERNARDES FILHO: – Estou
ouvindo
o
discurso
do
ilustre
Senador
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com tôda a atenção e, até muito propositadamente,
em silêncio, pois como sabe V. Ex.ª, o Ministro Vaz
de Mello é meu tio. Mas V. Ex.ª declarou ter êle
usado a expressão "ladrão". V. Ex.ª é capaz de
provar isso?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não declarei tal
coisa.
O SR. BERNARDES FILHO: – Interpretado
pelo Senador Hamilton Nogueira, V. Ex.ª disse:
"Se estivesse na Galeria Cruzeiro – no caso o
Ministro se encontrava em um tempo – e alguém
chamasse V. Ex.ª de ladrão..." Eis o que ouvi. Será
preciso, então, que V. Ex.ª não estabeleça êsses
paralelos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não houve
intenção de minha parte de estabelecer paralelo, e
assim penso que tudo fica esclarecido.
O SR. BERNARDES FILHO: – Está
esclarecido o equívoco. Não queria dúvidas a
respeito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª vai
ver, mais adiante como o Almirante Noronha
tem razão. S. Ex.ª fêz o que eu faria, em caso
idêntico.
Tomando por base para análise do
desagradável incidente a afirmação do eminente
Ministro Vaz de Mello, chegamos à conclusão de que
as opiniões expedidas pelo cidadão Vaz de Mello, na
porta de uma Igreja, escapavam ao exame do
Tribunal Militar. Em longa nota oficial, publicada nos
jornais de hoje, o Ministro da Marinha explica, com
abundância de detalhes, o incidente. O Comandante
Jorge de Noronha não tentou agredir o Ministro
Vaz de Mello, que é, segundo suas próprias
palavras, um homem impetuoso. O Comandante
Noronha, ao apresentar-se ao Ministro, dando-lhe
o nome, função e pôsto, teve o intuito de esclarecer
ao Ministro Vaz de Mello que as afirmações feitas
por S. Ex.ª contra a honorabilidade do Ministro da
Marinha, seu chefe e seu tio, eram falsas ou
capciosas. Não é verdadeira a versão de que o
General Zenóbio tivesse escorraçado os ajudantes
de ordens do Ministro da Marinha. Seria ótimo que o
eminente Ministro Vaz de Mello solicitasse do
General Zenóbio uma declaração, dizendo que não
assistiu a S. Exa. falar em altos brados e
violentamente com o Comandante Jorge de Noronha
e também com o Comandante Hildegardo de
Noronha, que presenciou o incidente e nêle tomou
parte na sua fase final, esclarecendo, como fizera

o seu irmão ao Ministro Vaz de Mello e citando
nomes de pessoas que poderiam desfazer as
acusações feitas a honorabilidade do Ministro da
Marinha.
Conheço, Sr. Presidente, o Comandante Jorge
de Noronha e me honro da sua amizade. É um
grande oficial, altamente educado, que constitui
ornamento da sua classe. A nobreza do seu gesto,
na defesa do seu chefe, merece minha simpatia e
solidariedade. Agiu o jovem oficial como em situação
idêntica agi eu, num restaurante da cidade, na
defesa do meu chefe de então, o Ministro da Viação,
General Mendonça Lima, atacado injustamente na
sua honorabilidade.
Não teria o Comandante Jorge de Noronha
minha solidariedade se S. S. tivesse provocado o
incidente, ou desrespeitado um Ministro do Tribunal
Militar. Isto. porém, Senhor Presidente, não
aconteceu.
Sr. Presidente. Torna-se necessário que os
homens de responsabilidade nêste País ajudem a
Nação a vencer as dificuldades que a assoberbam.
Estamos trilhando caminhos perigosos. Se a
desordem, a indisciplina, a sabotagem e a
demagogia dividiram as forças armadas, único
terreno que as águas da incompreensão ainda não
invadiram, então vamos botar os salva-vidas que a
enchente vem aí.
Nesta cadeira sacrificarei qualquer parcela de
popularidade, mas não serei um aterrado e lutarei
para que a ordem seja defendida, sem temer críticas
ou insultos.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
O SR. BERNARDES FILHO: – Não sòmente a
opinião pública, como o Senado e a Câmara estão
realmente sentindo a inconveniência dêsses debates
em tôrno do caso da Escola Naval. V. Ex.ª é
testemunha de que, da primeira vez em que aqui se
discutiu o assunto, sustentei o ponto de vista, que
ainda mantenho, de que o princípio da autoridade
deve sobrepôr-se a tudo mais.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Autoridade
fundada na verdade e no direito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É o caso do
Ministro da Marinha.
O SR. BERNARDES FILHO: – Vou argumentar
com boa vontade, ordem e isenção de ânimo.
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – No inferno
também existe ordem e essa eu não a defendo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Porque V. Ex.ª
se coloca ao lado dos alunos.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Coloco-me
ao lado da justiça.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex ª deveria
ter feito um apêlo aos alunos para que acatassem a
ordem da autoridade da marinha.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Foi o que
fiz; acho, até que êles devem sofrer uma pena. Não
me afastei desse conceito e pelo meu discurso V.
Ex.ª poderá verificar o que afirmo. As penas,
entretanto, não estão em relação com as faltas.
O SR. BERNARDES FILHO: – Nesta ocasião,
fui à tribuna e relatei o episodio de 1934, ocorrido na
Escola Militar, quando ministro da Guerra o Senador
Góis Monteiro. Citei o epílogo desse incidente e fiz,
realmente, um apelo ao Sr. Ministro da Marinha para
que...
O SR. VICTORINO FREIRE: – O General
Góes Monteiro reconheceu a inconveniência do
debate.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª vai ter
a bondade de me ouvir. Como dizia, fiz um pedido ao
Ministro da Marinha para que, sem prejuízo ou
sacrifício do principio da autoridade, examinasse a
possibilidade de solução idêntica para o caso da
Escola Naval. Mas, já agora, tendo em atenção
conversado com V. Ex.ª, indagaria – creio que ao
Ministro da Marinha e ao Senado seria conveniente e
todos nos o estimaríamos, – se S. Ex.ª aceitaria vir
ao Senado e fazer uma exposição, já que acerca do
episódio da Escola Naval tanta coisa se tem dito e se
conta por aí?
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª
pretende que o Ministro venha ao Senado?
O SR. BERNARDES FILHO: – Pergunto, se
V. Ex.ª concordaria em assinar comigo um
requerimento convocando o Sr. Ministro da Marinha
para, em sessão secreta do Senado, expor o caso da
Escola Naval e conhecermos em detalhes, o que, ate
agora, desconhecemos.
Dentro daquele principio que V. Ex.ª conhece,
não pode haver nenhuma capitis diminutio em ser S.
Ex ª convocado, a fim de prestar esclarecimentos.
O
SR.
VICTORINO
FREIRE:
–
A
opinião
de
V.
Ex.ª
deve
ser
a

mesma do Ministro da Marinha, em face de um caso
em que os alunos da Escola Naval julgaram que
mandatos formar era uma humilhação.
O SR. BERNARDES FILHO: – Refiro-me ao
fato, para que, de uma vez por todos possamos
ouvir, o depoimento de quem nos pode prestar todos
os esclarecimentos. Isto se fará se conseguirmos
número de assinaturas suficiente, a fim de que S.
Ex.ª honre o Senado com a sua presença.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se V. Ex.ª não
se julga satisfeito com as explicações dadas no
meu discurso e na longa nota do Ministro da
Marinha, pouco adiantará a suas presença no
Senado.
O SR. BERNARDES FILHO: – Ouvi V. Ex.ª, e
os nobres Senadores Salgado Filho e Hamilton
Nogueira: além disso ha uma série de fatos ou
episódios, inclusive o próprio inquérito que
desconheço...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirmo a V.
Ex.ª que o Sr. Ministro da Marinha não dirá mais do
que tenho dito e esclarecido. Entretanto, V. Ex.ª
pode fazer êsse requerimento, visto que como
Senador lhe assiste êsse direito.
O SR. BERNARDES FILHO: – Nêsse caso,
não adianta; só requereria coma assinatura de V.
Ex.ª.
O SR.VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª fique
certo de que o Almirante Noronha não se sentira,
diminuído, por cumprir a lei.
O SR. BERNARDES FILHO: – Eu não faria
sem a assinatura e solidariedade de V. Ex.ª. Se V.
Ex.ª que sua presença aqui nada mais esclarece
além do exposto em seu discurso, será então
desnecessária a sua, vinda.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se V. Ex.ª não
se sente esclarecido, pode solicitar a presença do
Ministro. O que tenho dito e justamente o que S. Ex.ª
visa dizer.
O SR. BERNARDES FILHO: – Pelo menos
por mim do que pelo próprio Senado, para
esclarecimentos dos debates.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Cada um
cumpre o seu dever como mais justo lhe parece.
Eu lamento tudo isso, Sr. Presidente, porque cada
incidente
que
surge,
por
mais
banal
que pareça, toma logo o volume e a tonalidade de
verdadeira catástrofe.
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Sr. Presidente. Não terei dúvidas em colaborar
num futuro próximo em qualquer solução que possa
beneficiar os alunos. Mas, ninguém, conte comigo
para colaborar em soluções com caráter de
imposição ou de ameaças.
Isso seria trair a confiança do eleitorado
pacífico e ordeiro que aqui me colocou. Sou, Sr.
Presidente, velho amigo da Marinha.
E a melhor demonstração que dou desta
simpatia pela Armada do meu País, é que no meu
Estado, por cuja orientação político sou responsável,
exercem postos de confiança no Govêrno, dois
jovens e brilhantes oficiais da Armada Nacional.
(Muito bem; muito bem. Palmas).
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Ernesto Dornelles.
Alvaro Adolpho.
Francisco Gallotti.
Walter Franco.
Joaquim Pires.
Dario Cardoso.
Santos Neves.
Fererira de Souza.
Durval Cruz.
Alfredo Nasser.
Pinto Aleixo.
Alfredo Neves (12).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Augusta Meira.
Clodomir Cardoso.
José Neiva.
Fernandes Távora.
Ismar de Góes.
Pereira Moacyr.
Andrade Ramos.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Filinto Müller.
João Villasbôas.
Olavo Oliveira.
Camilo Mércio (13).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do
expediente, passo á

voto em separado e substitutivo do Senador Filinto
Müller, não aceito pela Comissão; nº 353, de 1948,
da Comissão de Constituição e Justiça, contrário à
emenda de plenário).
REQUERIMENTO

Requeiro destaque para a votação do art. 1º
da emenda substitutiva do Senador Filinto Müller à
Proposição nº 29, de 1947.
S. S., em 18 de junho de 1948. – F. Mello
Vianna.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador Mello
Vianna requer destaque do artigo 1º da emenda
substitutiva oferecida pelo Senador Filinto Müller,
que teve parecer contrário da Comissão e assim
redigida:
"Fica revogado o Decreto-lei nº 9.587, de 16
de agôsto de 1946, uqe revigorou o Decreto-lei
número 9.587, de 27 de abril de 1942".
É a reprodução do início do artigo 1º do
projeto, com supressão das palavras finais "cujos
efeitos são declarados insubsistentes", constantes
de emenda oferecida pelo Senador Alfredo Neves.
O SR. MELLO VIANNA (*) (Pela ordem): –
Sr. Presidente, V. Ex.ª esclareceu perfeitamente meu
pensamento
Solicitei destaque do artigo. 1º da emenda
substitutiva oferecida pelo nobre Senador Filinto
Müller, porque pretende para ele pedir a aprovação
do plenário. Está no pensamento de todos a
necessidade da revogação desses Decretos-leis, que
também reputo prejudiciais, talvez mesmo porque
contem dispositivos inconstitucionais.
O meu requerimento de destaque visa o seu
pronunciamento sôbre a matéria, por ocasião da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento de
destaque, de acôrdo com o Regimento, independe
de apoiamento e não tem discussão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (Pela
ordem): – Sr. Presidente, parece-me, – com a
devida vênia do Senador Mello Vianna – não caber a
preferência solicitada por S. Ex.ª até porque subverte
um tanto as normas regimentais.
ORDEM DO DIA
O substitutivo oferecido pelo nobre Senador
Filinto Müller na Comissão
Votação, em discussão única, da Proposição ___________________
nº 29, de 1947, que dispõe sôbre os direitos e (*) Não foi revisto pelo orador.
garantias trabalhistas dos empregados de Emprêsas
Mútuas de Seguros de Vida. (Com Pareceres ns.
166, de 1947; 181, de 1948; e 385, de 1947, das
Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças, e
de Trabalho e Previdência Social, favoráveis a
medida, o último com
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do Trabalho e Previdência Social, constitui – como V.
Ex.ª, Sr. Presidente, já o declarou – o mesmo intúito,
o mesmo sentido da emenda oferecida em plenário
pelo Senador Alfredo Neves.
Assim, não há razão alguma para a
preferência requerida.
O Senado agora é chamado a deliberar sôbre
o projeto e o que primeiro vai votar, de acôrdo com o
Regimento, é a emenda do Senador Alfredo Neves.
Aceita a emenda, estará consagrado o
substitutivo do Senador Filinto Müller, visto como
difere do projeto apenas no tocante à matéria contida
na emenda do Senador Alfredo Neves. Recusada
esta última emenda, não haverá razão para qualquer
debate.
Era a questão de ordem que desejava
levantar.
O SR. MELLO VIANNA: – Foi oferecida
emenda substitutiva, para a qual pedi destaque. A
preferência é regimental.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Existe outra
emenda do Senador Alfredo Neves.
O SR. MELLO VIANNA: – Devo confessar a
V. Ex.ª que tomei conhecimento da matéria, hoje,
pela leitura da Ordem do dia. Estou de acôrdo com a
revogação, mas tenho escrúpulo em votar a redação
dada ao projeto, por motivos que terei oportunidade
de expor.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Cogita-se da
emenda do Senador Alfredo Neves.
O SR. MELLO VIANNA: – Vê V. Ex.ª que eu
tinha razão em me esclarecer. Julgava tratar-se da
emenda Filinto Müller.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há
pròpriamente emenda do Senador Filinto Müller.
Propôs S. Ex.ª substitutivo ao projeto, quando da
audiência da Comissão de Trabalho a Previdência
Social, e êste o rejeitou.
O SR. MELLO VIANNA: – Como disse, só tive
conhecimento da matéria pela leitura da Ordem do
Dia, porque estive ausente do Senado. Mesmo
porém, sem anuência ao meu pedido de destaque, o
Senador permitir-me-á fazer algumas considerações.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente. Eram os esclarecimentos que
pretendia dar sôbre a questão de ordem.

O SR. MELLO VIANNA (pela ordem): – À
vista dos esclarecimentos prestados pelo Sr.
Senador Ferreira de Souza, requeiro, Sr. Presidente,
a retirada do meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Ferreira de Souza esclareceu perfeitamente o
assunto. Aprovada a emenda do Senador Alfredo
Neves, o destaque pretendido será desnecessário.
O Sr. Mello Vianna pede a retirada do seu
requerimento.
Os Srs. que a concedem, queiram conservarse sentados (Pausa).
Está concedida.
De acôrdo com o Regimento, artigo 142, § 3º,
devem ser votados, em primeiro lugar, as emendas.
Apenas uma foi oferecida em plenário, pelo Senhor
Senador Alfredo Neves. Manda suprimir do art. 1º as
palavras
"cujos
efeitos
são
declarados
insubsistentes".
Esta emenda teve parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justiça.
Em votação.
O SR. MELLO VIANNA: – (Para encaminhar a
votação, pronuncia discurso que será publicado
depois).
O SR. PRESIDENTE: – Devo uma explicação
ao Senado. O substitutivo Filinto Müller tem que ser
votado em virtude de disposição expressa do
Regimento.
art. 50, § 2º, diz o seguinte:
"As emendas apresentadas perante a
Comissão e não aceitas por ela serão encaminhadas
ao plenário com o respectivo parecer".
Assim, terei que submeter o substitutivo,
oportunamente, à consideração da Casa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, antes
de usar da palavra, pediria uma informação: vai ser
votada, em primeiro lugar, a emenda Alfredo Neves?
O SR. PRESIDENTE: – Exatamente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, bem declarou o eminente Senador Mello
Vianna, no início da sua magnífica oração, ter sido
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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quase surpreendido com a discussão e votação do
caso. S. Ex.ª não teve tempo de examiná-lo nas suas
minúcias e só isso explica a sua extranheza em face
das expressões que a emenda Alfredo Neves
pretende cortar do corpo do projeto.
Só isso explica, Sr. Presidente, porque a
matéria foi amplamente discutida e está tanto quanto
possível, explicada nos dois pareceres da Comissão
de Constituição e Justiça. No primeiro, quando se
refere ao projeto em si mesmo e no segundo,
quando encara a emenda Alfredo Neves.
No primeiro parecer, sustentou a Comissão de
Constituição que o Decreto-lei nº 5.429, de 27 de
abril de 1943, é profundamente inconstitucional;
nasceu com o vício da invalidade absoluta, porque
contrariava de frente e de maneira precisa o disposto
na própria Carta Constitucional de 1937.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Dentro em
pouco ouvirei V. Ex.ª com todo o prazer.
Continuando a sua explicação, o seu
raciocínio, diz o parecer da Comissão que a lei, em
face da Constituição de 1946, não tem validade de
espécie alguma.
Nestas condições, a Comissão de Constituição
e Justiça, no parecer que tive a honra de ser relator,
subscrito com unanimidade por seus membros
assentou o seguinte: o Decreto-lei em causa não
chegou a ter existência jurídica absoluta. É um
Decreto inválido; é um decreto que não nasceu com
efeitos jurídicos. Não, repitamo-lo, em face da
Constituição de 1946, porque, perante esta, teria
desaparecido; é inconstitucional, em face da Carta
de 1937, em cuja vigência foi baixado.
Assim argumentando, concluiu a Comissão
que se trata de decreto-lei inconstitucional e se
há razão para sua revogação pelo Poder
Legislativo, esta é a da inconstitucionalidade. É
justo dispor o que a Câmara dos Deputados dispôs
ou seja, é justo estabelecer que essa revogação
apanhe tôdas as situações anteriores, torne
inexistentes todos os atos praticados à sua
sombra, porque êle inexiste jurìdicamente. Sua
nulidade é mais profunda, a maior, a mais
terrível das nulidades em matéria legislativa, qual a
que decorre da inconstitucionalidade, pois as
nulidades absolutas operam ex truno e não
ex nunc isto é, operam desde o momento em

que elas existem e não a partir do momento em que
foram declaradas.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª deve
considerar que, pelo Decreto do Presidente Linhares,
foi revogado o Decreto nº 5.429, de 27 de abril de
1943.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E o posterior,
nº 9.587, de 16 de agôsto de 1946, decretado na
vigência da Constituição de 1937. Vale dizer que está
inquinado do mesmo vício, porquanto vai de encontro
ao dispôsto na Constituição de 1937, àquilo que se
proclamava ser uma das maiores conquistas da
organização político-social. Então êsse decreto-lei
retirou a proteção legal instituída na Constituição para
todo e qualquer homem de trabalho, para todo e
qualquer emprego, retirou essa proteção legal a
empregados de determinada emprêsa, quando isso
não era permitido pela própria Constituição de 1937.
O SR. MELLO VIANNA: – Quero submeter ao
espírito seclarecido de Vossa Excelência o decretolei: Por hipótese, alguém, com fundamento num
dêsses decretos, teria iniciado uma ação, e essa
julgada procedente. Não houve mais recurso;
transitou em julgado a ação. Se declaramos seus
efeitos insubsistentes, vamos atingir o caso julgado?
Se dissermos que êle ficou sem efeito, estaremos
cometendo grande crime, qual seja o de anular
sentença de judiciário, o que sempre me repugnou.
Além disso, a função de declarar uma lei
inconstitucional pertence ao Judiciário, porque nós, no
Senado, damos como insubsistentes as leis que por
êle tenham sido proclamadas inconstitucionais. Nós
as suspendemos na sua amplitude e o Judiciário, na
espécie. Sem dúvida, é a função restrita do Senado,
conforme dispõe a Constituição. Êsse o medo que
tenho de votar. Entendo que o parecer da Comissão e
o projeto são razoáveis, convenientes e justos. Receio
até possa haver segunda intenção, não nossa, mas
de alguém que tenha posto essas palavras aí no fim.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª pode
acrescentar que êsse decreto já proporcionou
vantagens que se incorporaram ao patrimônio de
sociedades mútuas de seguros. Declarar, portanto, a
insubsistência dos seus efeitos será invadir
atribuição do Judiciário. O Senado pode revogar,
mas a inconstitucionalidade tem de ser decretada
pelo Judiciário.
O SR. MELLO VIANNA: – É o motivo da
minha restrição.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, o aparte com que me honrou o nobre
Senador Mello Vianna, amigo a quem tanto prezo,
repetiu tôda a argumentação do seu discurso inicial;
vale dizer, tem que ser respondido por partes, como
por partes ia eu tratando de acudir à sua alocução.
Dizia eu que a Comissão partiu dessa
constatação. Era inconstitucional o Decreto-lei nº
5.429,
de
1943,
e,
conseqüentemente,
inconstitucional o Decreto-lei nº 9.587, de 16 de
agôsto de 1946, que o restaurou, depois de
revogado pelo Presidente Linhares.
Continuo, Sr. Presidente.
Se se trata de inconstitucionalidade, temos
que examinar então qual a consequência dessa
inconstitucionalidade, de que vício ela inquina o ato
assim acusado e quais as consequências dêsse
próprio vício em relação aos efeitos do ato.
Até agora, Sr. Presidente, não ouvi uma única
palavra, nem do nobre Senador Mello Vianna, nem
do eminente colega, Senador Filinto Müller, perante
a Comissão de Trabalho e Previdência Social, nem
na justificação da emenda pelo digno Senador
Alfredo Neves; não ouvi uma só palavra, um sinal
sequer, pelos quais os opositores do projeto
sustentassem a constitucionalidade do Decreto-lei
número 5.429 ou do que o restaurou.
O SR JOSÉ AMÉRICO: – A questão tinha que
ser posta nêsses têrmos, porque, sendo
inconstitucional, estava fulminado o decreto.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA:
–
Perfeitamente. É essa a questão. Se o decreto-lei era
inconstitucional; se não podia ser baixado e,
conseqüentemente, ter efeito sôbre o regime da Carta
Constitucional de 1937, então, o projeto está certo. A
única contestação possível ao texto do projeto estaria
no fato de alguem lhe sustentar a constitucionalidade,
vale dizer, se contestasse os argumentos fortíssimos
– permita o Senado a modéstia – do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e do órgão
equivalente da Câmara dos Deputados.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Notável
parecer de V. Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se estamos
em face de um decreto-lei inconstitucional, temos
que declarar, expressamente, que não tem qualquer
efeito, que o Direito não Ih'o reconhece.
O SR JOSÉ AMÉRICO: – Nada produziu.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No
parecer, cita-se até um velho princípio, um antigo
refrão do Direito, desde os tempos romanos: – quod
nullum est nullus producit effectus. Não há efeito
daquilo que é nulo, não há conseqüência válida do
que é inválido, não há resultado daquilo que,
juridicamente, não existe. É o caso de qualquer lei
inconstitucional.
A hipótese figurada pelo eminente Senador
Mello Vianna tem muito de puramente abstrato,
porque S. Ex.ª sabe perfeitamente que não
corresponde à realidade.
O SR MELLO VIANNA: – Não me faça o
nobre orador essa injustiça. Receio que tenha
produzido efeito. V. Ex.ª será capaz de declarar que
não houve sentença?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sou capaz
de dizê-lo.
O SR. MELLO VIANNA: – Pois eu, não.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sou capaz
de dizê-lo, porque posso narrar a gênese do decreto
revogado. Sou capaz, também, de citar os fatos e as
causas, assim como de explicar a natureza do
decreto.
Pelo que consta do art. 2º do decreto-Iei
nº 5.429, é preciso mostrar qual foi a sua origem,
qual a sua finalidade e a que ponto pretendeu
chegar.
O SR. MELLO VIANNA: – Estou de acôrdo
com V. Ex.ª. Devemos revogar. Não queria arriscarme a declarar os atos insubsistentes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – (V. Ex ª está
de acôrdo em que devemos revogar, mas eu,
proclamando, como proclamo, independentemente
de qualquer manifestação direta, a boa fé, a
sinceridade e a lealdade com que V. Ex.ª discute
todos os casos, apesar disso, declaro a V. Ex.ª que
êsse decreto tem uma finalidade, e que, sem essa
declaração final, também a lei que o revogou não
tem qualquer efeito ou finalidade. Vou explicar por
que, já que a questão se encaminhou para o
encadeamento dos fatos.
Só existe uma emprêsa de seguros mútuos no
Brasil, e assim mesmo não bem regularizada.
O SR. BERNARDES FILHO: – De seguros de
vida.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há
seguro mútuo que não seja de vida.
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Êsse dcereto, Sr. Presidente, foi especial, ad
hoc, para emprêsas de seguros mútuos.
O Decreto nº 5.429 destinava-se, também, a
resolver determinados casos, como teve por fim
evitar a continuação de pleitos já em liquidação e em
que a parte havia saído vitoriosa. Êle declarou que
os funcionários das empresas de seguros mútuos
não tinham o amparo da legislação trabalhista. Mas,
em seguida, determinou que essas emprêsas
poderiam, a qualquer momento, por si mesmas, dar
essa garantia sem se cingirem nem à lei, nem à
Constituição, mas por um ato de vontade própria.
Se existe sòmente uma emprêsa e se ela por
efeito dêsse decreto, já resolveu dar garantia aos seus
empregados, conclui-se que não há a considerar
perempção, revogação, retroatividade, nem outro
qualquer efeito, porque nada mais seria possível dar.
O SR BERNARDES FILHO: – Pretendo
esclarecer o aspecto a que V. Ex.ª, acaba de se
referir, porque há certos pontos ainda não bem
esclarecidos e que o Senado precisa conhecer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sei que V.
Ex.ª, poderá dar depoimento sôbre êles.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sôbre
matéria de fato.
O SR ATTILIO VIVACQUA: – O Senador
Ferreira de Souza diz que êsse decreto visou
determinado caso, quando seu objetivo foi
justamente inutilizar os efeitos do Acórdão de 23 de
março de 1943, que assegurou a um diretor da "A
Equitativa" a reintegração no cargo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª sabe
que a emprêsa já resolveu, de acôrdo com êsse
decreto, dar garantia aos seus empregados.
O SR. MELLO VIANNA: – Então esta lei é
desnecessária.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não seria
desnecessária. Seria quase desnecessária, quando
muito.
O
SR
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Desnecessária não seria, porque êsses decretos são
uma restrição daquilo que está assegurado na
Constituição. Amanhã haverá outras companhias de
seguros mútuos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Já vi que
ninguém contestou a alegada inconstitucionalidade.
No partiticular, a Comissão se considera
liberta
do
dever
de
demonstrá-la
ao

Senado. Os pareceres por ela proferidos são longos,
e tanto quanto possível ao seu modesto relator,
precisos.
O SR MELLO VIANNA: – E brilhantes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Apoiam-se
na melhor lição da doutrina e invocam, não a
Constituição de 1946, mas a Carta de 1937, sob cuja
vigência foi o decreto-lei baixado.
Pretende-se, Sr. Presidente – e êste é outro
ponto do discurso proferido pelo eminente colega,
Senador Mello Vianna – que a inconstitucionalidade
só pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário.
Não encontro, porém, na Constituição,
qualquer norma que impeça aos demais Poderes de
calcarem qualquer deliberação, no reconhecimento
expresso da inconstitucionalidade de uma lei.
O SR. MELLO VIANNA: – Calcar não, V. Ex.ª
está-me fazendo uma injustiça. Declarei que êsse
será caso virgem. Não conheço outra lei que tenha
tido remate dessa natureza.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Encontro, Sr.
Presidente em todos os tempos da República
brasileira o Parlamento examinando prèviamente a
constitucionalidade dos projetos de lei ou seja o
Parlamento chamando a si o exame da
constitucionalidade dos seus próprios atos, ou de
outro Poder qualquer.
O SR. MELLO VIANNA: – V. Ex.ª está
arrombando uma porta aberta.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – As Comissões
funcionam justamente para êsse fim.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Encontra-se,
na Consttiuição de 1891 na reforma de 1926,
na Constituição de 1937 e na de 1946, norma
expressa, declarando que o Poder Executivo deve
evitar os projetos de lei que lhe são levados à
sanção, desde que os considere inconstitucionais.
Vale dizer que a defesa da Constituição jamais
foi atribuída a um único poder. Todos êles são
obrigados defendê-la. Há apenas – e aí é que vai a
diferença entre o meu e o ponto de vista do
nobre Senador Mello Vianna – a diferença
fundamental, substancial, de que o Poder
Judiciário só se manifesta nos casos em que é
diretamente provocado. Isso significa que as
inconstitucionalidades ainda existentes não são
ferreteadas por uma decisão sua, o interessado
não lhe invoca a proteção; mas, para in-
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vocar essa proteção, V. Ex.ª sabe, há mister de
direito subjetivo ferido, e – porque não confessá-lo?
– até de recursos econômicos para sustentar certos
pleitos judiciários.
A diferença é que o Poder Legislativo não
julga casos particulares; pode reconhecer e
proclamar a inconstitucionalidade do ponto de vista
geral e, conseqüentemente, satisfazer, não sòmente
a um que quer ou que pode promover a decisão
judiciária, mas, fazer justiça, restaurar as garantias
constitucionais, em relação a todos. E é isso que faz
o projeto e a Câmara propõe com segurança.
O Legislativo pode revogar a lei, se assim
procede por ser ela inconveniente, declara que o seu
ato não fere direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito
ou a coisa julgada.
Se a lei tem efeito imediato, geral e incide
sôbre o passado, uma vez que não atente contra o
tríptico da doutrina da Gabba, adotado pela nossa
Constituição, e se o Poder Legislativo quer que ela
não produza efeitos mais amplos, mais latos,
cumpre-lhe declará-los.
Nem isso, Sr. Presidente, contraria a regra da
irretroatividade da lei, a que se referiu o nobre
Senador Mello Vianna. Em primeiro lugar, porque
essa regra não existe; em segundos porque à
sombra da lei inconstitucional nenhum direito existe,
não há ato jurídico perfeito. A própria coisa julgada é
discutível, porque a sentença nula pode ser assim
declarada.
O SR. MELLO VIANNA: – Mediante ação
rescisória, mas não mediante ato do Poder
Legislativo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A lei
inconstitucoinal não tem nenhum efeito. Esta é a
doutrina. Se, no entanto, não é inconstitucional, a
revogação se dá por simples conveniência e é
natural que não vá atingir àquêle que tem direito
adquirido.
Há direito adquirido?
O empregado sabe que não pode ser
demitido.
Há o ato jurídico perfeito?
Não há, porque, embora o ato estivesse de
acôrdo com a lei daquele tempo, mas, então, a lei
magna, a Constituição não o permitia.
O SR BERNARDES FILHO: – Eu gostaria de
saber se, nas ações, foi arguida a inconstitucionalidade,
e se há alguma decisão nêsse sentido.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Tenho
ciência
de
que
o
caso
princi-

pal, que gerou o Decreto-lei número 5.429, foi posto
em juízo. E tenho ainda ciência de que, há dois ou
três meses, o Supremo Tribunal Federal, por nove
votos contra 1, proclamou a inconstitucionalidade do
direito em causa, em face, mesmo, da Constituição
de 1937.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para observar ao nobre
Senador que o tempo de que dispunha já se acha
excedido.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, não havendo mais possibilidade de
discutir o assunto, peço a atenção do Senado para
os fundamentos amplamente expostos nos dois
pareceres da Comissão da Constituição e Justiça. O
plenário deve nêles atentar, verificando a
unanimidade daquela egrégia Comissão a respeito
da matéria, rejeitando – como estou certo rejeitará –
a emenda do ilustre Senador Alfredo Neves e
aprovando o projeto vindo da Câmara dos
Deputados tal como se acha redigido. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
O SR. BERNARDES FILHO (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, pedi a
palavra apenas para suprir uma lacuna, em matéria
de fato, do nobre Senador Ferreira de Souza.
O que realmente se passou – e solicito a
atenção do plenário para minhas considerações –
em relação ao projeto em debate e aos Decretos que
se pretende renovar, foi o seguinte:
Há, no Brasil, uma sociedade mútua de
seguros de vida – a Equitativa dos Estados Unidos
do Brasil – cuja chefia do Contencioso me esteve
confiada até o dia em que, por fôrça do aludido
Decreto, também fui pôsto para fora da Companhia,
depois de doze anos de serviço.
Falo, portanto, com a autoridade de quem foi
enormemente prejudicado pelo citado diploma, visto
como também a mim retiraram as garantias
conferidas pela legislação trabalhista a todos os
funcionários da Companhia.
Creio que, com esta exposição preliminar,
tenho alguma autoridade para emitir minha opinião
acêrca do projeto.
Devo, inicialmente, esclarecer que as
sociedades mútuas de seguros dife__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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rem das demais por pertencerem aos mutuários. A
Equitativa, porém, é uma sociedade mútua de
seguros sui generis, por isso que os seus prêmios
são fixos e não variam de acôrdo com os lucros ou
prejuízos de cada exercício.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência sabe que o seguro mútuo, hoje, se
aproxima muito do seguro a prêmio, perdendo seus
característicos clássicos.
O SR. BERNARDES FILHO: – Justamente
por isso declarei que a Equitativa é de mutualidade
sui generis, porque não é uma sociedade por ações,
ainda que deva ser enquadrada nêsse gênero ou,
pelo menos, no regime das sociedades por ações.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência não ignora que ela é uma emprêsa
subordinada à disciplina da legislação do trabalho.
O SR. BERNARDES FILHO: – Chegarei onde
V. Ex.ª pretende.
Em determinado momento, o Govêrno, então
sob a direção do Sr. Getúlio Vargas, deixou um
Decreto pelo qual todos os mutuários ausentes às
assembléias passariam a ser representados pelo
Poder Executivo.
Ora, numa emprêsa de 35 ou 40 mil mutuários,
é fora de dúvida que o Govêrno, chamando a si a
representação dos ausentes, passava, lògicamente,
a eleger quem bem entendesse. E foi o que ocorreu
na Equitativa, a partir daquela ocasião. O Govêrno
Federal, então, formou uma Diretoria sua, por fôrça do
voto dos ausentes.
Aí há uma circunstância a ponderar. O agente
do Executivo, Presidente da Companhia – não me
lembro bem se antes ou depois de assumir a
presidência – obteve do Govêrno um decreto tirando
aos funcionários das companhias mutuárias de
seguros, digamos da Equitativa, porque ela é a única
na espécie, as garantias da lei trabalhista.
A partir daquêle momento, foram despedidos
funcionários com vinte e trinta anos de serviço,
sendo que em relação ao meu caso pessoal...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência também foi demitido?
O SR. BERNARDES FILHO: – Vou dar a
explicação a Vossa Excelência.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência não obteve depois reparação? Os outros
não obtiveram.

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª vai
ouvir-me até ao fim. Não se precipite e fique certo de
que a aprovação dêsse projeto no Senado só me
pode beneficiar com as palavras finais que o
Senador Alfredo Neves pretende excluir e que eu
desejo também sejam suspensas.
Sr. Presidente, o que se deu em relação a mim
foi que num dêsses decretos ou no mesmo decreto –
não tenho bem na memória – quando Ministro do
Trabalho o Sr. Marcondes Filho, o Govêrno declarou
que os funcionários com mais de dez anos de
serviço passariam a ser, dêsse dia em diante,
pessôa da imediata confiança do Ministro do
Trabalho ou do Chefe do Executivo. Nêsse mesmo
momento, dirigi uma carta à presidência da
Equitativa comunicando-lhe que, diante do decreto
que acabara de ler pela manhã, não tinha motivos
para passar a ser pessôa da confiança do Sr.
Presidente da República, pelo que me considerava
dispensado, a partir daquêle instante.
São testemunhas o eminente Sr. Afonso Pena
Júnior e o Barão de Saavedra.
O SR. MELLO VIANNA: – Eu também o
posso afirmar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O caso de V.
Ex.ª não está em discussão.
O SR. BERNADDES FILHO: – Estou fazendo
um histórico. V. Ex.ª há de convir que vale a pena
que o faça, para que o Senado sinta quanto conheço
o assunto e quanto, sobretudo, tenho tido tôda a
isenção no caso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Então o
histórico deveria abranger os demais.
O SR. BERNARDES FILHO: – Nêsse mesmo
dia, a presidência comunicou-me que não havia
motivos para eu lhe dirigir aquela carta e, portanto,
não me concedia a demissão.
Pasado algum tempo, surgiu o manifesto dos
mineiros e, ano e meio depois, recebi da presidência
da Equitativa uma carta comunicando-me que em
resposta à minha carta de tal data – de ano e meio
antes! – me concediam a demissão solicitada, etc,
etc...
O SR. MELLO VIANNA: – Eu mesmo vi essa
carta.
O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. Presidente,
isto é bastante para definir o estado de coisas
que realmente perdurava naquela Companhia,
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entregue a um energúmeno, um cidadão que a
administrava sem lá ir, usando de procuração –
como se fôsse possível administrar alguma casa
comercial por procuração...
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Mas não foi o
Decreto nº 5.429 que o inspirou nessa discussão.
O SR. BERNADES FILHO: – Se V. Ex.ª me
disser que não foi êle que o inspirou, não posso
acreditar.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – A demissão
de V. Ex.ª, não foi dada em virtude do decreto nº
5.429.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª diz que
não foi. Eu digo que foi, porque, a não ser êsse
decreto, não teria redigido a carta.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Por êsse
decreto não foi forçado a demitir V. Ex.ª.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª há de
convir comigo em que eu pretendi sair antes que me
mandassem embora.
Mas, Sr. Presidente, qual a situação jurídica
que se criou para o patrimônio da Equitativa?
Ela, como sociedade, não pertence a ninguém
e sim a u'a massa de quarenta ou cinqüenta mil
brasileiros espalhados por todo Brasil.
O Govêrno apossou-se dela por essa forma –
tendo baixado um decreto, e êle próprio Govêrno,
legislador, através de representantes seus, executou
êsse decreto. Por que?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas então
são os empregados que têm de ser as vítimas? V.
Ex.ª não reconhece o direito dos funcionários
perante a justiça?
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª vai ter
a bondade de me ouvir até o final.
Se a Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
pretendesse insurgir-se contra o decreto que tirou a
garantia da legislação trabalhista aos seus
funcionários, poderia fazê-lo, se porventura à testa
de sua direção estivessem homens que não fossem
agentes do próprio Govêrno, que tinha interêsse em
afastar da companhia alguns funcionários.
De modo que quem administrava a
Companhia foi quem trouxe para ela o ônus dessas
despedidas. E a verdade é que funcionários foram
dispensados e, em virtude dessas dispensas, atos
vários foram praticados e que se incorporaram ao
patrimônio da referida Companhia e que só de-

pois de seis ou oito anos, se incorporaram a êsse
patrimônio.
A meu vêr, o que se deveria ter feito, de início,
era realmente recorrer ao Poder Judiciário, arguindose a inconstitucionalidade do decreto.
O SR. MELLO VIANNA: – Isso, sim, estaria
certo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' preciso
que o Legislativo considere essa inconstitucionalidade.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Permita-me V.
Ex.ª um aparte. (Assentimento do orador).
Parece-me, depois da explicação de V. Ex ª,
que é irrecusável a votação do projeto como se acha
redigido.
O SR. BERNARDES FILHO: – Menos com as
palavras finais.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª mesmo
mostra e convence ao Senado sôbre a necessidade
de vetar o projeto tal qual se acha.
O SR. BERNARDES FILHO: – Não. E vou
dizer a V. Ex.ª porque.
Quem tiver seus direitos feridos, que recorra à
Justiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quer dizer
que devemos deixar que injustiças à sombra da lei
se façam, sem tomarmos nenhuma providência?
O SR. BERNARDES FILHO: – Meu caro
colega, não me obrigue a dizer que êste projeto veio
ao Senado quando havia um caso sub-judice e havia
interêsse em que êle fôsse votado antes que o
Supremo Tribunal se pronunciasse. Não quero ir a
tanto, mas não me forcem a dizê-lo. Ainda que se trate
de amigo meu, a quem muito prezo, o que se pretendeu
era votar o projeto antecipando-se ao Judiciário.
O SR. MELLO VIANNA: – Para que o
Legislativo proferisse uma sentença. Poderia ser a
maneira de se fazer advocacia.
O SR. BERNARDES FILHO: – Exatamente.
Para antecipar-se a uma sentença judiciária.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª não tem
razão. Se a votação se expressa por nove votos
contra 1, não pode haver dúvidas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ainda aí V.
Ex.ª vem em socorro de minha argumentação.
Porque se há justiça, que me importa que o
projeto tenha partido do interessado, se êle nos traz
uma medida justa, se se conforma perfeitamente às
regras do direito?
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O SR. BERNARDES FILIHO: – Convenha V.
Ex.ª comigo nisto: aquêle que se julgar prejudicado
por ter o Senado revogado o decreto, recorra à
Justiça, argúa a inconstitucionalidade ou defenda
seus direitos. A verdade é que não podemos
transformar o Legislativo em órgão do Judiciário.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Perdão.
Deve dizer-se na lei o motivo da revogação. A parte
final do art. 1º corresponde às razões da revogação.
Se se revogasse a lei por inconveniência, ela não se
.justificaria. Mas revogá-la por inconstitucional é
outra coisa, porque então a sua finalidade não está
assegurada.
O SR. MELLO VIANNA: – Pretendiamos obter
aqui uma sentença.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª não
nega que uma das atribuições precípuas do
Judiciário é apreciar a constitucionalidade das leis; V.
Ex.ª sabe que o Senado tem a faculdade de, em
seguida,
depois
de
proclamada
a
inconstitucionalidade de uma lei, decretá-la.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Tem a
faculdade de suspender a execução da lei.
Simplesmente isso e em todos os seus efeitos. Se
nesta questão a lei é inconstitucional, êle a declara
inconstitucional. Não quer isto dizer que o Legislativo
aja exclusivamente depois do Judiciário; êle pode
agir por si, porque a êle também compete defender a
Constituição.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª vai-me
permitir outro aparte. Quero estar bem informado no
assunto. O caso concreto a que V. Ex.ª se refere já
foi julgado no Supremo Tribunal Federal?
O SR. BERNARDES FILHO: – Já foi julgado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Então a lei não
tem êsse aspecto escandaloso a que V. Ex.ª se
refere.
O SR. BERNARDES FILHO: – Não tem hoje.
Mas V. Ex.ª sabe que êsse projeto anda por aqui há
mais de oito meses, quando o caso ainda estava
dependente de decisão do Judiciário.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não há
escândalo no projeto.
O SR. BERNARDES FILHO: – Não se trata de
escândalo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Diz o Senador
Mello Vianna que é u'a maneira de fazer advocacia
administrativa. Ela já foi julgado.

O SR. BERNARDES FILHO: – E repito. O
projeto foi apresentado para substituir uma sentença.
Por isso aí estão essas palavras finais. O veneno
está na cauda.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Como êsse há
outros casos no Brasil.
O SR. MELLO VIANNA: – Não posso afirmar
que haja ou não outros casos no Brasil. Pode haver;
não sei se é verdade. Sem incorrer em temeridade,
ninguém pode afirmar que não haja.
O SR. BERNARDES FILHO: – O que digo é
que são sempre desairosos para todo o Parlamento,
principalmente para o Senado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – S. Ex.ª, o nobre
Senador Mello Vianna, disse que essa é maneira
muito fácil de se fazer advocacia. Na Comissão de
Constituição e Justiça, desconheço êsses casos
concretos de advocacia. É preciso que se enumerem
os casos e se indique quem é o advogado. Senão, a
suspeita cai sôbre todos nós e reflete-se até no
Senado.
O SR. BERNARDES FILHO: – Parece-me que
a observação do Senador Mello Vianna visa apenas
o lado sentimental da questão.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Disse o Senador
Mello Vianna que é maneira fácil de fazer advocacia.
O projeto esteve na Comissão de Constituição e
Justiça. Todos nós o votamos. Portanto, é preciso
que se saiba bem do caso, e quem é o advogado, a
fim de que não fique pairando acusação vaga sôbre
todos os membros da Comissão.
O SR. MELLO VIANNA: – V. Ex.ª quer dar às
minhas palavras significado que elas não têm. O que
eu proferi foi, justamente, uma frase vaga.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Estou
influenciado pela frase que V. Excelência proferiu. Eu
votei a medida na Comissão de Justiça. Mas não
faço advocacia, não tive nenhum motivo para fazer
essa advogacia. Entretanto V. Ex.ª está lançando
uma suspeita sôbre todos os membros da Comissão.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª não
pode tomar para si as palavras do Senador Mello
Vianna.
O SR. MELLO VIANNA: – Não compreendo
êsse rigor de V. Ex.ª, em relação às minhas
palavras.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V.
Excelência
disse
que
se
estava
fazen-
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do advocacia fácil, no Senado, ao votar-se êsse
projeto. Quase faria um apêlo, como relator, a V. Ex.ª
para que viesse dizer quem está fazendo advocacia
no Senado em tôrno dêste projeto.
O SR. MELLO VIANNA: – Quis apenas
dizer que êsse projeto pode ser a favor da
advocacia.
O SR. ARTHUR SANTOS: – É vago. Não é
fácil acontecer isso a um projeto que transita pelas
duas Câmaras Legislativas.
O SR. BERNARDES FILHO: – O que é
preciso é retirar ao projeto as palavras finais.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Essas
palavras traduzem a razão da revogação.
O SR. MELLO VIANNA: – É a primeira vez
que o Senado nega uma lei por inconstitucional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Eu
mesmo, em discurso que tive ocasião de proferir
no dia 16 de julho de 1946, em resposta
ao Senador Getúlio Vargas, citei essa lei como
uma das coisas monstruosas, oriundas do estado
novo.
O SR. MELLO VIANNA: – De acôrdo com VV.
Ex.as.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª, Sr.
Senador Ferreira de Souza, vai ter a bondade de
me informar: qual seria a situação do caso subjudice pendente de decisão do tribunal, se o
Senado
tivesse
aprovado
êste
projeto
meses passados, antes da decisão do Poder
Judiciário?
O SR. MELLO VIANNA: – Teria trancado a
causa.
O SR. BERNARDES FILHO: – Qual seria a
situação criada em relação às partes?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ficava-lhes
o direito de recorrer ao Poder Judiciário. Mas, em
relação a qualquer das partes a lei teve caráter geral.
O SR. BERNARDES FILHO: – Positivamente,
sem nenhum propósito, estaríamos auxiliando uma
das partes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não me
entibiaria com as consequências, desde que
soubesse da justiça da causa. Pouco me importaria
que ela viesse proteger interêsses particulares.

O SR. BERNADDES FILHO: – Sr. Presidente,
o assunto já está por demais debatido. Eram as
palavras que desejava pronunciar, apenas para
esclarecimento do Senado. (Muito bem; muito bem).
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, na
qualidade de relator do projeto da Comissão de
Trabalho e Previdência Social, desejo fazer algumas
considerações sôbre a Proposição nº 29, oriunda da
Câmara dos Deputados.
A meu vêr, a discussão não se manteve no
ponto de vista em que deveria ser mantido o debate
de qualquer proposição no Senado, isto é, no ponto
de vista geral.
A mim o que importa é vêr o projeto
transformado em lei. É possível que esta se refira a
determinada entidade.
Não interessa se a uma ou duas. O que
interessa, repito, é defender os diretos que a
legislação trabalhista e a Consttiuição asseguram
aos trabalhadores. E na verdade, o Decreto-lei de
1943 – como disse muito bem o nobre Senador
Ferreira de Souza – é uma monstruosidade. Retira
do trabalhador direito a êle já assegurado. O projeto
da Câmara dos Deputados restabelece êsse direito,
perfeitamente dentro das normas da Constituição.
O artigo 157, inciso XII da Constituição, diz:
"estabilidade, na emprêsa ou na exploração
rural e indenização ao trabalhador despedido, nos
casos e nas condições em que a lei estatuir".
Não faz nenhuma limitação, nenhuma
imputação. Ao contrário, estende êsses diretos aos
grupos de trabalhadores que ainda não gozam dos
benefícios da legislação trabalhista. A lei pode estatuir
novos direitos, assegurar outras prerrogativas a
classes de trabalhadores que ainda não gozam; mas
em hipótese alguma pode retirar o que já lhes foi
assegurado, não sòmente pela Constituicão de 1937,
como pela vigente. Devemos estudar o projeto sob o
ângulo do âmbito geral. É possível a existência, hoje,
de uma só companhia mútua de seguros.
Ninguém, entretanto, poderá afirmar que outras não
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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sejam criadas. Devemos assegurar os mesmos
direitos a tôdas elas.
Sr. Presidente, são estas as razões pelas
quais peço ao Senado aprove o projeto com a
redação dada pela Câmara dos Deputados. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à votação
da emenda, supressivas da expressão "cujos efeitos são
declarados insubsistentes", constante do art. 1º.
Os Srs. que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte:
EMENDA
A Proposição n° 29, de 1947.
Art. 1º – Suprimam-se as palavras: – "cujos
efeitos são declarados insubsistentes".
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– Sr. Presidente, peço verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo Sr. Senador
Ferreira de Souza.
Queiram conservar-se sentados os Senhores
Senadores que votaram a favor e levantar-se os que
votaram contra a emenda (Pausa).
Votaram a favor da emenda 18 Srs.
Senadores; votaram contra, 16.
A emenda está aprovada.
A emenda do Sr. Senador Filinto Müller, de
acôrdo com o Regimento e em face da supressão, já
aprovada, de parte do art. 1º do projeto, deve ser agora
considerada pelo plenário votada artigo por artigo.
O SR. MELLO VIANNA (pela ordem): – Sr.
Presidente, permita-me observar que o artigo 1º do
projeto não está prejudicado com a votação, embora
coincida com a emenda.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador está
equivocado.
A emenda do Sr. Senador Filinto Müller tem
preferência na votação. Coincide, na primeira parte, com
o artigo 1º do projeto. Na segunda, reflete a emenda já
aprovada do Senhor Senador Alfredo Neves, porque
suprime a segunda parte do mesmo artigo 1º.
O SR. MELLO VIANNA (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, peço licença para uma explicação.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

A emenda do nobre Senador Alfredo Neves
coincide, não com o projeto, mas com o artigo 1º da
emenda Filinto Müller.
Tendo o plenário aprovado, por 18 votos
contra 16, a emenda supressiva da expressão
"cujos efeitos são declarados insubsistentes", ficou
mantido o artigo 1º do projeto. Daí o meu voto a
favor.
Agora, entretanto, trata-se da votação do
dispositivo do projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Parece que não me fiz
entender.
A emenda substitutiva do Sr. Senador Filinto
Müller tem preferência na votação de acôrdo com
o Regimento. Já agora tem a mesma redação do
artigo 1º do projeto, porque a expressão, "cujos
efeitos são declarados insubsistentes", foi
eliminada em virtude da aceitação da emenda do
Senador Alfredo Neves. Não há portanto,
inconveniente na votação do artigo 1º que
dispõe:
Art. 1º Fica revogado o Decreto-lei nº 9.587,
de 16 de agôsto de 1946 que revigorou o Decreto-lei
nº 9.587, de 27 de abril de 1948.
Os Senhores que aprovam o artigo 1º
da emenda, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Está igualmente aprovado o artigo 1º do
projeto.
O artigo 2º da emenda está assim
redigido:
"Aos empregados de Sociedades de
Seguros Mútuos sôbre a Vida que hajam sido
dispensados em virtude do que estatuiu o artigo 1º
do Decreto-lei nº 5.429, de 27 de abril de 1943, fica
assegurada a readmissão nos cargos efetivos que
exerciam".
Êste dispositivo teve parecer contrário da
Comissão.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– Sr. Presidente permita-me V. Ex.ª dizer que parece
houve engano na votação. Eu votaria pela aprovação
do artigo 2º.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Contra
o
dispositivo manifestou-se a quase unanimidade
do
plenário.
A
declaração
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de voto de V. Ex.a constará da ata dos nossos
trabalhos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (pela ordem): –
Sr. Presidente, há certa confusão sôbre o dispositivo,
motivo, por que pediria fôsse lido novamente.
O SR. PRESIDENTE: – O artigo 2º foi
rejeitado; mas se V. Ex.ª desejar, poderei proceder à
verificação de votação.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer favorável ao projeto de lei ao qual o Sr.
Senador Filinto Müller ofereceu emenda, que não foi
aceita pela Comissão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A Comissão
de Constituição e Justiça não se pronunciou sôbre a
emenda Filinto Müller.
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): – Sr.
Presidente, V. Ex.ª anunciou que a emenda do nobre
Senador Filinto Müller teve parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justiça.
Há, evidentemente confusão, porque tal não
ocorreu.
O SR FERREIRA DE SOUZA (pela ordem): –
Sr. Presidente, sou o relator do projeto na Comissão
de Constituição e Justiça e posso assegurar a V.
Ex.ª que não houve manifestação dêsse órgão sôbre
a emenda Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE: – Devo dar nova
explicação, porque, parece, não fui bem claro.
O projeto, originário da Câmara dos
Deputados, continha um só artigo, assim concebido:
"Fica revogado o Decreto-lei nº 9.587, de 16
de agôsto de 1946, que revigorou o Decreto-lei
número 5.429, de 27 de abril de 1943, cujos efeitos
são declarados insubsistentes".
Em plenário, o Sr. Senador Alfredo Neves
ofereceu emenda, no dia 10 de fevereiro de 1948, ao
art. 1º, assim redigida:
"Suprimam-se as palavras: "...cujos efeitos são
declarados insubsistentes".
Na Comissão de Constituição e Justiça, o
primeiro parecer sôbre o projeto, foi da lavra do
Sr. Senador Ferreira de Souza, proferido em 1
de agôsto de 1947. Opinava pela sua

aceitação nos têrmos em que veio da Câmara dos
Deputados.
No dia 7 de agôsto, o Senador Salgado Filho
requereu que o projeto fôsse à Comissão do
Trabalho e Previdência Social. Essa Comissão, na
qual foi relator o Sr. Senador Hamilton Nogueira,
opinou no sentido da aprovação do projeto nos
têrmos em que a Câmara o redigiu. Ainda na mesma
Comissão, o Senador Filinto Müller apresentou voto
em separado, que termina com uma emenda
substitutiva, composta de dois artigos. Foi requerida,
então, audiência da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre a emenda. Êsse órgão técnico proferiu
o parecer nº 358, de 1948, datado de 7 de junho de
1948, opinando no sentido da rejeição da emenda.
A emenda a que a Comissão se refere é de
autoria do Senador Alfredo Neves.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sôbre a
emenda do Senador Filinto Müller.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não há parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR PRESIDENTE: – Quando o projeto foi à
Comissão de Constituição e Justiça, pela segunda vez,
estava no processo a emenda do Senador Filinto
Müller, que constava do seu voto. Evidentemente, a
Mesa deve presumir que a emenda foi lida pela
Comissão de Constituição e Justiça, porque estava
contida no voto do Senador Filinto Müller. Aqui não
houve reclamação alguma; a circunstância de ter a
Comissão opinado ou não sôbre a emenda...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perdão, Sr.
Presidente, mas o projeto foi à Comissão para se
pronunciar sôbre a emenda do Senador Alfredo Neves.
V. Ex.ª assim o verificará pela sua manifestação.
O SR. PRESIDENTE: – Aqui não diz se foi
para pronunciar-se sôbre uma ou sôbre as demais.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas V. Ex.ª
poderá ver pelo pronunciamento da Comissão.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (pela ordem):
– Sr. Presidente, o substitutivo do Sr. Senador Filinto
Müller, apresentado à Comissão de Trabalho e
Previdência Social, foi rejeitado. S. Ex.ª foi voto
vencido na Comissão.
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Por conseqüência, data venia, penso que
a Comissão de Constituição e Justiça não terá que
o examinar, porquanto foi assunto vencido
na Comissão do Trabalho e Previdência
Social.
O SR. PRESIDENTE: – Na Comissão do
Trabalho e Previdência Social, o Senador
Filinto Müller foi voto vencido ou em separado,
e apresentou essa emenda. Ela teve parecer
contrário da referida Comissão; depois, o processo
foi à Comissão de Constituição e Justiça, da
qual foi relator, pela segunda vez, o Sr. Senador
Ferreira de Souza. Apreciou a emenda do
Senhor.Senador Alfredo Neves, mas nada disse
sôbre a emenda do Senhor Senador Filinto Müller.
Submeti-a à votação. O Sr. Senador Ferreira
de Souza, na primeira questão de ordem que
levantou, acentuou que não existia emenda do
Senador Filinto Müller, porque êste não a havia
renovado em plenário„ naturalmente convencido de
que a Comissão não aceitaria sua emenda. Eu,
porém, cumprindo o nº 502 do Regimento, tive que
a submeter ao plenário. Ninguém apontou o fato de
vir a emenda desacompanhada de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
Foi anunciada a votação, e aprovado o art. 1º
Anunciado, o art. 2º foi rejeitado.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (pela ordem): –
Sr. Presidente, havia pedido verificação de votação
antes de V. Ex.ª ter passado à matéria
seguinte.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador
deve estar enganado. Não passei à matéria
seguinte.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (Pela
ordem): – Sr. Presidente, desejo confirmar
as informações prestadas à Casa por V.
Ex.ª, explicando porque a Comissão de Constituição
e Justiça não chegou a se pronunciar
sobre a emenda do nobre Senador Filinto Müller.
Conforme V. Ex.ª ouviu no início da
discussão, sustentei que, não tendo aquêle ilustre
colega renovado em plenário, a emenda de sua
autoria, constando ela apenas de um voto vencido
e não sendo emenda da Comissão, parecia-me
não estar sequer formalizada pela Comissão.
_________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

Resolveu V. Ex.ª muito bem a questão de
ordem, citando o dispositivo regimental que manda
submeter a plenário mesmo as emendas vencidas
nas respectivas Comissões.
Acontece, porém, que, quando o projeto veio à
discussão, foi preliminarmente debatida a emenda
Filinto Müller, sem que se determinasse a audiência
da Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que
se pronunciasse a respeito. Acresce a circunstância
de que o parecer anterior calcava tôda a parte
expositiva na inconstitucionalidade.
A Mesa que decidiu sôbre o assunto não era
presidida por V. Ex.ª, Senhor Presidente, e o projeto
foi enviado àquele órgão técnico em virtude da
emenda oferecida.
Daí ter eu, como relator da Comissão de
Constituição e Justiça, entendido que só deveria dar
parecer sôbre a emenda do Senador Alfredo Neves.
No caso houve simples engano. No momento
em que V. Ex.ª, Senhor Presidente, anunciou a
votação do art. 2º da emenda Filinto Müller,
acrescentou que o dispositivo tivera parecer contrário
da Comissão de Constituição e Justiça. Essa a única
dúvida, visto como não tem parecer algum, nem
contrário, nem favorável.
Acredito mesmo – salvo outro engano – que,
diante da informação relativa ao parecer contrário,
muitos Senhores Senadores deliberaram votar contra
o dispositivo. Eu mesmo fiquei um pouco sem
compreender a votação e, por isto, levantei a
questão de ordem, para saber como estava redigido
o dispositivo e como seria realizada a sua votação.
Êste o esclarecimento que desejava ção
prévia que dei do discurso proceder à verificação de
votação. A Comissão de Constituição e Justiça não
opinou favorável ou contràriamente à emenda em
debate.
O SR. PRESIDENTE: – Houve, realmente,
equívoco de minha parte ao anunciar que a emenda
tinha parecer contrário da Comissão de Constituição
e Justiça.
Como se pode verificar da explicação prévia
que dei e do discurso proferido pelo nobre Senador
Hamilton Nogueira, a emenda teve parecer contrário
da Comissão de Trabalho e Previdência Social.
O
projeto
não
foi
encaminhado
à
Comissão de Constituição e Justiça, a fim de
que
este
órgão
emitisse
pare-
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cer sôbre determinada emenda. Foi aquela
Comissão, em virtude de ter sido apresentada
emenda no correr da discussão e não mediante
requerimento.
Vou, por conseguinte, proceder à verificação
de votação.
Os senhores que aprovam o artigo 2º da
emenda substitutiva do Senador Filinto Müller, com
parecer contrário da Comissão do Trabalho e
Previdência Social, queiram permanecer sentados,
levantando-se os que votam contra. (Pausa).
A emenda está rejeitada por 18 votos contra
16.
O projeto vai à Comissão de Redação de Leis.
É sem debate aprovada em discussão única e
vai à Comissão de Redação de Leis a seguinte
PROPOSIÇÃO
Nº 321 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito
especial de onze milhões, duzentos e cinqüenta e
sete mil oitocentos e quinze cruzeiros (Cr$
11.257.815,00), para atender ao pagamento da
margem de lucro devida aos empreiteiros da
construção da estrada de ferro Corumbá-Santa Cruz
de La Sierra, e relativa aos trabalhos executados até
30 de junho de 1946.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Anuncio.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 54, de 1948, que institui, na Fôrça Aérea
Brasileira, a medalha de "Campanha no Atlântico
Sul" e dá outras providências. (Com pareceres ns.
364 e 365, das Comissões de Constituição e Justiça
e de Fôrças Armadas).
Êste projeto está com uma emenda do
plenário que tem parecer favorável.
Se não houver quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Vai-se votar em primeiro lugar a emenda
substitutiva, da autoria do Sr. Senador Salgado Filho,
a qual tem preferência, de acôrdo com o Regimento.

É aprovada a seguinte:
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1948
Substitua-se o artigo 1º pelo seguinte:
Art. 1º É instituída, na Aeronáutica, a medalha
de "Campanha no Atlântico Sul", que será conferida
aos militares da ativa, da reserva ou reformados, e
civis, que se tenham distinguido na prestação de
serviços comprovados, relacionados com a, ação da
Fôrça Aérea Brasileira no Atlântico Sul, quer
combatendo submarinos, quer dando cobertura para
a segurança dos combóias marítimos em defesa dos
mesmos submarinos, no período de guerra, de 1942
a 1945.
Parágrafo único – A ação dos elementos da
FAB, como dos civis, devem constar de menções
dos respectivos comandos".
É aprovado com a modificação constante da
emenda aceita o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 54, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituída, na Fôrça Aérea Brasileira a
medalha de "Campanha no Atlântico Sul", que será
conferida aos militares da ativa, da reserva e
reformados e civis que se tenham distinguido na
prestação de serviços relacionados com a ação da
Fôrça Aérea Brasileira no Atlântico Sul, no preparo e
desempenho de missões especiais, confiadas pelo
Govêrno, no período de 1942 a 1945.
Art. 2º A medalha de "Campanha no Atlântico
Sul" será conferida pelo Presidente da República,
mediante proposta do Ministro da Aeronáutica.
Art. 3º As características dessa medalha são
permanentes e obedecem às seguintes indicações:
De bronze oxidado, em forma circular,
com 31mm. de diâmetro, sendo o disco
interno com 28,5mm., de diâmetro, circundado
por um flete de 1,25mm. de largura, no disco
observa-se em alto relêvo, um avião (com
envergadura das asas de 8m., e comprimento
de 7,5), sobrevoando um navio de guerra (com 9mm.
de
comprimento).
Observa-se,
ainda
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a inscrição em relêvo, na curva superior: "Campanha
do Atlântico", em letras maiúsculas, de 2,5 mm. de
altura, tendo no centro da curva inferior uma estrêla
de 5 pontos, com 3,5mm. de circunferência:
REVERSO
Círculo correspondente ao diâmetro do
anverso e um disco interno de 28,5mm., tendo as
inscrições em relêvo, na curva superior: "F. A. B." e
na inferior "1942 e 1945", em letras maiúsculas de
3mm. de altura, separadas por uma estrêla de 5
pontas com 5mm., de circunferência. No centro do
disco, observa-se o emblema da F.A.B. em relêvo,
com a envergadura das asas de 24mm., e o sabre
de 16mm. de altura.
A medalha fica ligada à barreta, de feito de
asas estilizadas, de 37mm., de envergadura das
asas e 4,5mm., de altura, em bronze oxidado, por
meio de argola e contra argola.
FITA
Com 37mm. de largura por 40 mm. de altura,
de chamalote azul rei, com 5 filetes de côr amarelo
outro, 1mm. de largura, verticalmente dispostos,
sendo um ao centro e os demais afastados 4
milímetros entre si.
Art. 4º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto nº 54 vai à
Comissão de Redação de Leis.
É sem debate aprovado, em discussão única,
o seguinte:
PARECER
Nº 369, de 1948
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Através da indicação nº 8 pedem os nobres
Senadores Bernardes Filho e Mathias Olympio a
audiência da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre se será permitido a uma Comissão
permanente do Senado colaborar na elaboração de
Atos
Internacionais
quando
solicitada
pelo
Executivo".
Estabelece
o
artigo
87
nº
VII
da
Constituição
Federal
competir
privativamente
ao
Presidente
da
Repúbli-

ca, "celebrar tratados e convenções ad referendum
do Congresso Nacional". E o art. no nº I declara
"ser da competência exclusiva do Congresso
Nacional resolver definitivamente sôbre os tratados
e convenções celebrados com os Estados
Estrangeiros pelo Presidente da República".
Poderá parecer, assim à primeira vista, que,
cabendo ao Senado Federal resolver definitivamente
sôbre os Atos Internacionais, sua função é
apenas a de ratificá-los ou não, por fôrça dos
dispositivos constitucionais citados.
Vale atender, no entanto, para o que
preceitua o artigo 55 da Lei Fundamental;
"A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, assim como as suas Comissões
designarão dia e hora para ouvir o Ministro de
Estado que lhes queira prestar esclarecimentos
ou solicitar providências legislativas".
Eis
aí,
sem
dúvida,
um
salutar
preceito
que
bem
se
ajusta
ao
velho
princípio da independência e harmonia aos
poderes.
Na hipótese da consulta, teríamos o Executivo,
através de um Ministro de Estado – o das Relações
Exteriores
–
a
pedir
a
colaboração
de uma comissão permanente do Senado em
matéria que é, inicialmente, da competência privativa
ao Presidente da República, mas que está sujeita á
apreciação
posterior
do
Senado
e
da
Câmara. Celebrado, com efeito, um tratado
internacional pelo Presidente da República, impõe-se
dêsde
logo
a
audiência
do
Congresso,
para aprová-lo ou rejeitá-lo no todo ou em
parte.
Se assim é, não há por que recusar-se
qualquer das Comissões das duas Câmaras a
prestar a sua colaboração em assunto que
será objeto de uma inevitável "providência
legislativa", para usar a expressão contida na
parte final do dispositivo constitucional atrás
transcrito.
Não envolverá, por certo, semelhante
colaboração, qualquer compromisso do Senado
ou da Câmara com a matéria a ser debatida
no momento oportuno e pela forma prescrita
no art. 66 nº I da Lei Fundamental. Não há negar,
porém, que só vantagens poderão advir do
conhecimento antecipado que venha a ter o
Congresso,
pelas
suas
Comissões,
de
tratados ou convenções internacionais, que o
Presidente da República pretenda celebrar,
assunto que, pela sua alta relevância, exige
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o mais completo entendimento entre os dois
poderes.
Assim o entende a Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, em 26 de setembro de
1947. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Etelvino Lins,
Relator. – Arthur Santos, com restrições. –
Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. – Ferreira de
Souza. – Lucio Corrêa.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a próxima, a 21 do
corrente, a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão preliminar (art. 135 do Regimento),
da Proposição nº 265, de 1947, que dispõe sôbre
produto da arrecadação de bens declarados
vacantes e pertencentes ao espólio do Padre
Francisco Frederico Masson, ex-vigário da Paróquia
de São João Batista de Macaé, Estado do Rio de
Janeiro. (Com Parecer nº 380, da Comissão de
Constituição e Justiça, que considera inconstitucional
a medida).
Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA

tação do Brasil no Comité Olímpico de Londres;
Projeto de Lei da Câmara, nº 107, de 1948,
que abre ao Congresso Nacional o crédito
suplementar de Cr$ 5.745.000,00, para ocorrer ao
pagamento de subsídios e substituições;
Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 1948, que
autoriza a abertura de créditos para o cumprimento
do disposto no artigo 33 das Disposições
Constitucionais
Transitórias,
e
dá
outras
providências;
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 1948, que
abre pelo Ministério da Guerra o crédito
especial de Cr$ 1.000.000,00, a fim de atender
as
despesas
de
contratos
com
técnicos
selecionados;
Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 1948, que
estende aos militares reformados os benefícios do
Decreto-lei nº 9.513, de 25 de julho de 1947.
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1948, que
altera a redação dos artigos 1º e 2º e revoga o artigo
7º do Decreto-lei nº 9.825, de 10 de setembro de
1946.
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 1948,
que autoriza o Poder Executivo a abrir à
Sociedade Brasileira de Tuberculose o crédito
especial
de
trinta
mil
cruzeiros
para
ocorrer, às despesas com a publicação dos
Anais
da
4ª
Conferência
Regional
de
Tuberculose.
Nas sessões dos dias 21 e 22 do corrente:
Projeto de Lei de Senado nº 23, de 1948
(oriundo
da
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares),
definindo
os
crimes
de
responsabilidade e regulando o respectivo processo
e julgamento;
Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 1948, que
aprova contrato celebrado entre o Ministério da
Agricultura e Anísio Martins Maia e sua mulher para
a construção, em terras destes, de um campo de
irrigação, no Estado do Piauí.

Na sessão do dia 21 do corrente:
Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 1948,
que estabelece medidas para assegurar ao pessoal
de Obras da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal a efetividade das garantias previstas no
artigo 157; da Constituição Federal;
Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 1948,
que cria funções gratificadas no Quadro Permanente
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e dá
outras providências.
Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 1948,
que autoriza a construção da estação de TRECHOS DO DISCURSO PRONUNCIADO PELO
passageiros do aeroporto do Recife;
SR. SENADOR ALFREDO NEVES NA SESSÃO DE
Projeto de Lei da Câmara, nº 105, de 1948,
17 DE JUNHO DE 1948.
que dispõe sôbre a forma de pagamento dos débitos
civis e comerciais de criadores e reprodutores de
QUE SE REPRODUZEM POR TEREM SIDO
gado bovino;
PUBLICADOS COM INCORREÇÕES
Projeto de Lei da Câmara, nº 106, de 1948,
que abre ao Ministério da Viação, e Obras
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Públicas o crédito especial de Cr$ 4.800.000,00 Na
demonstração
de
seu
poder
de
para contribuição do Govêrno à represen- iniciativa,
basta
dizer
que,
principal-
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mente em Santa Catarina, onde a espécie
transmissôra se multiplica nas bromelinaceas, êle fez
a dedetização usando o helicoptero. Isto mostra
carinho, interêsse, entusiasmo pela campanha antimalárica.
O SR. ALFREDO NEVES: – Agradeço a
colaboração dos apartes dos ilustres Senadores.
Mas, Sr. Presidente, desejaria, agora, fazer, desde
que estou tratando, embora perfuntoriamente, do
problema da malária...

os
às

qualquer manifestação. O tratamento, em tais casos,
é difícil, porque o paciente, na ausência de
manifestação febril, não se considera doente.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – São os
casos de recidiva, de malária latente. Esses,
naturalmente, têm que ser estudados. São mais
difíceis de tratar, porquanto os germes evoluem para
o sistema ritículo-endotelial, dificultando seu
extermínio.
O SR. ALFREDO NEVES: – O que falta na
campanha, a meu ver, reconhecendo, embora,
que talvez o especialista tenha razões que
Na
baixada
Fluminense,
é
comum desconheço, é proceder ao mesmo tempo a essas
portadores
de
malária
passarem, pesquisas.
vêzes,
três
e
quatro
anos,
sem

61ª Sessão, em 21 de Junho de 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE; E NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Ás 14:30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Álvaro Maia.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
José Américo.
Etelvino Lins
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Durval Cruz.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
João Villasbôas.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Salgado Filho.
Rodolpho Miranda (37).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
37 Srs. Senadores. havendo número legal, está
aberta a sessão Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr.1º Suplente (servindo de 1º Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão é sem debate aprovada.

O Sr.1º Secretario – Lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Senhor 1º Secretário.
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa
Excelência
para
os
devidos
fins,
incluso autógrafo do Projeto de Lei número 107-A, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e o Reino dos
Países-Baixos.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 18 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, de 1948
Aprova o Acôrdo sobre Transportes Aéreos
entre
o
Brasil
e
o
Reino
dos
Países-Baixos.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o Acôrdo sôbre
Transportes Aéreos entre o Brasil e o
Reino
dos
Países-Baixos,
firmado
a
6
de
novembro
de
1947,
no
Rio de Janeiro.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário.
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa
Excelência,
para
os
devidos
fins
o
incluso
autógrafo
do
Projeto
de
Lei
número 199-A, de 1948, que aprova o Acôrdo sôbre
Transportes
Aéreos
entre
Brasil
e
a
Dinamarca.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 18 de junho de 1948. –
Munhoz da Rocha, 1º Secretário.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 12, de 1948
Aprova o Acôrdo sobre Transportes Aéreos entre
o Brasil e Dinamarca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o Acôrdo sobre Transportes
Aéreos entre o Brasil a Dinamarca, firmado no Rio de
Janeiro, em 14 de novembro de 1947.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
A imprimir.
Senhor 1.° Secretário.
Tenho a honra de encaminhar Vossa Excelência,
para os devidos fins o incluso autógrafo do Projeto de
Lei número 107-A, de 1948, que aprova Acôrdo sobre
Transportes Aéreos entre o Brasil e a Suécia, firmado a
14 de novembro de 1947, no Rio de Janeiro.
Aproveito o ensejo para reiterar Vossa Excelência
os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 18 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14 ,de 1948
Aprova o Acôrdo sobre Transportes Aéreos entre
o Brasil e a Noruega, firmado a 14 de novembro de
1947, no Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o Acôrdo sobre transportes
aéreos, firmado no dia 14 de novembro de 1947, no Rio
de Janeiro, entre o Brasil e a Noruega.
Art.2º Esse Acôrdo entrará em vigor na data da
promulgação da presente lei.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
A imprimir.
Senhor 1° Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo do
Projeto de Lei nº 361-A, de 1948, que manda erigir na
Capital da República monumento ao ex-Presidente da
República, Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues
Alves e dá outras providências.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
PROJETO DE DECRETO .LEGISLATIVO
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Nº 13,.de 1948
Em 17 de junho de 1948. — Munhoz da Rocha, 1º
Aprova o Acôrdo sobre Transportes Aéreos entre Secretário.
o Brasil e a Suécia, firmado a 14 de novembro de 1947,
no Rio de Janeiro.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 122 — 1948
O Congresso Nacional decreta:
Manda erigir na Capital da República monumento
Art. 1º É aprovado o Acôrdo sobre Transportes ao ex-Presidente da República, Conselheiro Francisco
Aéreos entre o Brasil e a Suécia, firmado a 14 de de Paula Rodrigues Alves e dá outras providências.
novembro de 1947, no Rio de Janeiro
Redação final do, Projeto nº 361 de 1948 que
Art. 2º Esse Acôrdo entrará em vigor na data da manda erigir na Capital da República monumento ao expromulgação do presente lei.
Presidente da República, Conselheiro Francisco de
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Paula Rodrigues Alves e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
A imprimir.
.Art.1º o Poder Executivo autorizado a erigir, na
Capital da República, monumento em que seja
Senhor 1° Secretário:
perpetuada a memória do benemérito cidadão brasileiro
Tenho a honra de encaminhar. Vossa Excelência, e ex-Presidente da República, Conselheiro Francisco de
para os devidos fins a incluso autógrafo -do Projeto de Paula Rodrigues .Alves.
Lei n° 96-A, de 1948, que aprova o Acôrdo sobre
Art.2º É ainda, o Poder Executivo autorizado a
Transportes Aéreos entre o Brasil e Noruega, firmado a abrir pelo Ministério da Educação e Saúde o crédito
14 de novembro de 1947.
especial de Cr$ 1.000.000,00 (um miAproveito o ensejo para rieterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em, 18 de junho de 1948. — Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
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hão de cruzeiros) para atender às despesas com a
ereção de que trata o artigo anterior.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 304-A, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, do crédito especial de Cr$ 162.226,00,
para pagamento a ex-servidores do extinto Território
Federal de Iguaçú.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 8 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 18 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 124 – 1948

Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Agricultura, do crédito especial de Cr$ 44.980,00 para
pagamento de gratificação de magistério aos
professôres catedráticos padrão M, Aluísio Palmeiro de
Escobar e Antônio Rodrigues Duarte da Silva.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$
44.980,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
cruzeiros) para atender à despesa com o pagamento
da gratificação de magistério a que fizeram jús os
Nº 123 – 1948
professôres catedráticos, padrão M, da Escola de
Agronomia Eliseu Maciel, abaixo mencionados, nos
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça períodos de 23 de junho e 8 de janeiro de 1946 a 31 de
e Negócios Interiores, do crédito especial de Cr$ dezembro de 1947, respectivamente:
162.226,00, para pagamento a ex-servidores do
Cr$
extinto Território Federal de Iguaçú.
O Congresso Nacional decreta:
Aluízio Palmeira de Escobar.................
27.150,00
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir Antônio Rodrigues Duarte da Silva.......
17.830,00
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
44.980,00
crédito especial de Cr$ 162.226,00 (cento e sessenta
e dois mil, duzentos e vinte e seis cruzeiros), para
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
atender à despesa com o pagamento de publicação, revogadas as disposições em contrário.
vencimentos, relativos ao período de 1 de janeiro a
30 de abril de 1947, aos ex-servidores do extinto
PARECER
Território Federal de Iguaçú, que integraram a
Comissão de Inventário e entrega dos bens
Nº 382, DE 1948
pertencentes ao referido Território.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Da Comissão de Constituição e Justiça e sôbre o
publicação.
Projeto de Decreto legislativo nº 4, de 1948.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
Relator: Sr. Lúcio Corrêa.
contrário.
O Projeto de Lei nº 263, de 1948, originário da
A imprimir.
Câmara dos Deputados, visa ratificar a Convenção
Senhor 1º Secretário:
Interamericana, sôbre direitos de autor, em obras
Tenho a honra de encaminhar a Vossa literárias, científicas e artísticas, celebrada em
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo Wahington, de 1 a 22 de junho de 1946.
do Projeto de Lei nº 159-A, de 1948, que autoriza a
Essa Convenção, asinada em nome do
abertura, pelo Ministério da Agricultura, do crédito Brasil pelo seu Plenipotenciário, Embaixador João
especial de Cr$ 44.980,00 para pagamento de Carlos Muniz, destina-se a efetivar desejos
gratificação
de
magistério
aos
professores das Repúblicas Americanas de aperfeiçoar a proteção
catedráticos padrão M, Aluízio Palmeiro de Escobar recíproca dos direitos de autor em obras literárias,
e Antônio Rodrigues Duarte da Silva.
científicas e artísticas, e de fomentar e facilitar
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o intercâmbio cultural entre as mesmas.
Os Governos das Repúblicas Americanas,
por seus representantes, reunidos em Washington,
ao se comprometerem em reconhecer os direitos
supra focalizados, definiram naquela Convenção,
sôbre certos aspectos:
"os limites do direito do autor; as espécies de
obras protegidas; a extensão e a profundidade
dessa proteção; as obrigações dos Estados
contratantes; a revogação da convenção sôbre a
Propriedade Literária e Artística, subscrita em
Buenos Aires a 11 de agôsto de 1910 e a revisão
da mesma Convenção em Havana, a 18 de
fevereiro de 1928, bem como de tôdas as
Convenções internacionais anteriores sôbre o
direito de autor, mas ressalvando o direito adquirido
nas ditas convenções revogadas; a forma de
sequestro das reproduções ilícitas; a maneira pela
qual os Estados contratantes deverão trocar listas
das obras, a fim de que os autores nela referidos
sejam garantidos em seus direitos; a exigência da
satisfação pelos Estados contratantes, de acôrdo
com os seus processos constitucionais; a forma e o
tempo em que entrará em vigor".
O projeto de lei sob exame, que ratifica a
Convenção Interamericana, resultou de mensagem
presidencial.
Tendo sido firmada a Convenção por
delegado plenipotenciário nomeado pelo Presidente
da República e submetida à aprovação do
Congresso,
não
padece
dúvida
a
constitucionalidade do projeto, à vista dos têrmos
dos artigos 66, nº I, e 87, nº VII, da Constituição
Federal.
Nada
se
podendo
opôr
à
sua
constitucionalidade ou legalidade, e havendo
conveniência
recíproca
para
os
Estados
Americanos no reconhecimento e proteção do
direito de autor sôbre as obras literárias, científicas
e artísticas, na conformidade das estipulações da
Convenção Interamericana, a Comissão de
Constituição e Justiça opina pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 17 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Lucio Corrêa,
Relator. – Augusto Meira. – Olavo Oliveira. –
Vergniaud Wanderley. – Ferreira de Souza. –
Etelvino Lins. – Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller.
– Arthur Santos.

PARECER
Nº 383, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara, nº 85, de 1948.
Relator: Senador Arthur Santos.
A Câmara dos Deputados, depois de considerar
o projeto originário do Senado, de autoria do nobre
Senador Sr. João Villasbôas, que regula a situação
dos civis, não funcionários públicos, que servem na
Comissão Brasileira Demarcadora de Limites – dos
mais justos e oportunos, entre os que ultimamente
transitaram pelo Parlamento Nacional –aprovou o
substitutivo, ora em aprêço, que profundamente o
alterou.
O projeto do Senado tinha os seguintes
característicos:
a) – efetivava automàticamente, sempre que
contassem cinco anos de serviço, sendo três, pelo
menos, de serviço contínuo ou não, nas zonas de
fronteiras, os integrantes civis da Comissão Brasileira
Demarcadora de Limites;
b) – criava o Quadro Especial do Pessoal do
Serviço de Fronteiras; e
c) – proibia a transferência. dos funcionários
dêsse Quadro Especial para outros, salvo em caso de
extinção do Serviço de Limites.
A Câmara abandonou êsse critério, e estendeu
o benefício a todos os integrantes da Comissão
de Limites, sem consideração ao tempo de serviço,
e ainda que nunca houvessem prestado serviço
nas regiões fronteiriças. Aboliu, também, a redação
de transferência do quadro especial para outro
qualquer.
Parece, data vênia, que o melhor critério é o da
proposição inicial.
Os favores legais devem atingir sòmente
aquéles que, por largo lapso de tempo, serviram nas
regiões inhóspitas dos sertões brasileiros, sob as mais
terríveis provações. Não é essa, por certo, a situação
dos contratados para trabalhar nos escritórios da
Comissão, a salvo das mesmas ameaças.
Por outro lado, o projeto originário não visa
favorecer a transferência dêsses serventuários para
outros quadros. E, sim, garantir a sua estabilidade em
quadro especial.
Pelo exposto – é de ser mantido o
projeto
do
Senado
Federal
e
não
o
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substitutivo da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos,
Relator. – Algusto Meira. – Etelvino Lins. – Ferreira
de Souza. – Waldemar Pedrosa. – Lúcio Corrêa. –
Vergniaud Wanderley. – Filinto Müller. – Olavo
Oliveira.
PARECER
Nº 384, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara, nº 76, de _1948.
Relator – Senador Olavo Oliveira.
O Projeto de Lei nº 54-B, de 1948, de iniciativa
"da Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados, autorizando o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de duzentos mil cruzeiros (Cr$ 200.000,00),
para auxílio das solenidades e atos comemorativos
do cinqüentenário de fundação da Faculdade de
Medicina da Universidade de Pôrto Alegre, a
verificar-se a 25 de julho do corrente ano, é
inteiramente legal e vale como um prêmio aos
serviços prestados ao País pela referida instituição,
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1948.
– Attilio Viváqua, Presidente. – Olavo Oliveira,
Relator. – Augusto Meira. – Verniaud Wanderley. –
Ferreira de Souza. – Lucio Corrêa. – Etelvino Lins. –
Waldemar Pedrosa. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 385, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei do Senado, nº 14, de 1948.
Relator – Senador Filinto Müller.
O Projeto de Lei do Senado, nº 14, de 1948,
de autoria do nobre Senador Augusto Meira, visa
modificar o estabelecido no art. 224 da Consolidação
das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1 de
maio de 1943), de forma a permitir o início do
trabalho às 7 horas, mediante acôrdo coletivo entre
empregadores
e
empregados,
devidamente
homologado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio.
O
referido
artigo
224
estabelece
que
para
os
empregados
em
Bancos
e Casas Bancárias, salvo as exceções que

especifica, a duração normal do trabalho será de seis
horas por dia ou trinta e seis horas semanais, e o
seu parágrafo único determina que aquela duração
normal do trabalho “ficará sempre compreendida
entre as oito e as vinte horas”.
Verifica-se, pelo ofício, que à guisa, de
justificarão acompanhou o Projeto, que o Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Belém, celebrou um acôrdo com os empregadores
locais no sentido do estabelecimento de horário
corrido, em todos os Bancos daquela Capital, com
início às 7 horas e término às 13 horas. Tal acordo,
não pôde, entretanto, ser homologado pelo
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio porque
a isso se opõe o dispositivo claro do parágrafo
único do artigo 224, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Projeto nº 14, de 1948, cogita da alteração
do aludido parágrafo único com o fim de possibilita* a
indispensável homologação daquêle acôrdo e de
outros que acaso venham a ser estabelecidos no
mesmo sentido.
Pela Constituição (artigo 5º, número XV,
letra a) compete à União legislar sôbre direito do
trabalho.
O Projeto Augusto Meira, que pretende
modificar dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, é constitucoinal. Sôbre sua conveniência,
rio
entretanto,
entendemos
necessária
a
manifestação da douta Comissão de Previdência e
Trabalho.
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente.– Fillinto Müller,
Relator. – Augusto Meira. – Waldemar Pedrosa. –
Etelvino Lins. – Vergniaud Wanderlei. – Olavo
Oliveira. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 386, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 1943.
Relator – Senador Fillinto Müller.
Em ofício dirigido ao Sr. Presidente da
República, o Sr. Bispo de Manáus pediu, como favor
especial, isenção de direitos, impostos e taxas
alfandegárias para diversos objetos usados doados
por famílias católicas americanas aos seus patrícios
que trabalham na evangelização dos selvícolas nas
Missões de Monacopurum, Coari e Codajás,
entregues à direção dos Padres Redentoristas.
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Junta aquêle eminente Antístite, ao seu
pedido, uma relação dos referidos objetos e alguns
boletins que demonstram a atividade benéfica das
citadas missões.
Acentua que aquelas doações “vêm ter
utilidade e aplicação em favor dos índios e caboclos
como, também, dos missionários, que por êles se
sacrificam no desempenho de tarefa altamente
patriótica e civilizadora”.
E, dando seu valioso testemunho sôbre a
atividade dos Padres Redentoristas acrescenta o
ilustre Prelado:
“O sistema eminentemente prático dêsses
religiosos dotou a Diocese de Paróquias
modelarmente organizadas, na Capital e no interior,
prestando assistência espiritual, moral, educativa e
material aos paroquianos”.
Despachado. o pedido ao Ministério da
Fazenda, foi autorizado o desembaraço dos objetos
mediante assinatura de “têrmo de responsabilidade”,
ficando a decisão final sujeita à apreciação do
Congresso, visto não estar prevista em lei a isenção
pedida.
Com a Mensagem nº 522, de 18 de outubro de
1947, o Sr. Presidente da República encaminhou à
Câmara dos Deputados a Exposição de Motivos nº
1.290, de 9 do mesmo mês, do Sr. Ministro da
Fazenda, na qual se justifica a necessidade de ser
concedida a isenção solicitada pelo Sr. Bispo de
Manáus.
A Câmara dos Deputados, após o exame
do assunto pela sua Comissão de Finanças, aprovou
o Projeto de Lei nº 75, de 1948, ora submetido
à apreciação do Senado. Atende o Projeto ao
pedido do Poder Executivo, concedendo a
isenção nos têrmos em que foi solicitada.
Sôbre sua constitucionalidade nada temos a
objetivar.
Quanto ao seu aspecto legal, igualmente,
nenhuma restrição lhe fazemos.
Tratando-se de isenção não prevista em lei,
como acima ficou dito, só poderá ser concedida
mediante lei do Congresso e prestados os
esclarecimentos necessários.
Entendemos indispensável, no entretanto, seja
ouvida, a respeito, a Comissão de Finanças a fim de
se pronunciar sobre sua conveniência.
Sala das Comissões, em 17 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Augusto Meira. – Olavo Oliveira. – Etelvino
Lins. – Waldemar Pedrosa. – Arthur Santos. –
Verguiaud Wanderley. – Lucia Corrêa. – Ferreira de
Souza.

PARECER
Nº 387, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 1948.
Relator: Senador Arthur Santos.
A Câmara dos Deputados, atendendo à
Mensagem nº 41 de 31 de janeiro dêste ano, do Sr.
Presidente da República, votou o Projeto nº 69,
autorizando o Poder Executivo a abrir pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito de Cr$
35.000,00 destinado a completar o pagamento de 30
locomotivas elétricas, tipo Diesel, destinadas à Rêde
Viação Cearense e à Rêde Viação Férrea Federal
Leste Brasileira.
A Mensagem presidencial e a Exposição de
Motivos que a acompanha, justificam a procedência
da medida.
Nada há que opor ao projeto.
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos,
Relator. – Ferreira de Souza.– Augusto Meira. –
Vergniaud Wanderley. – Olavo Oliveira. – Etelvino
Lins. – Felinto Müller. – Waldemar Pedrosa. – Lucio
Corrêa.
PARECER
Nº 388, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 1948.
Relator: Senador Vergniaud Wanderley
O presente projeto, originário da Câmara dos
Deputados é o resultado de uma emenda aprovada e
destacada do Projeto nº 284-B, de 1947, daquela
Casa do Congresso Nacional.
Nada mais justo do que o auxílio de duzentos
mil cruzeiros que se pretende conceder à Sociedade
de Beneficência Corumbaense, de Mato-Grosso,
para que possa adquirir o mobiliário para sua
Maternidade.
Somos pela sua aprovação, de vez que nada
temos a alegar contra a sua constitucionalidade .
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Vergniaud
Wanderlei, Relator. – Augusto Meira. – Arthur
Santos. – Lucio Corrêa. – Olavo Oliveira. – Ferreira
de Souza. – Etelvino Lins. – Waldemar Pedrosa. –
Filinto Müller.
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PARECER
Nº 389, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 1948.
Relator: Sr. Filinto Müller.
O Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 1948,
determinou a concessão de um auxílio de Cr$
500.000,00 à Federação das Sociedades de
Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra.
Tal importância se destina à “manutenção de
preventórios para filhos sadios de leprosos,
assistência às famílias dos doentes internados e
assistência social aos doentes”.
É conhecida de todo o País a dedicação com
que procura a aludida Federação – atualmente sob a
presidência da benemérita Senhora D. Eunice
Weaver – amparar e socorrer, sob tôdas as fôrmas,
os portadores do mal de Hansen e suas famílias,
notadamente seus filhos sadios.
Na justificação do projeto oferecido à
consideração da Câmara dos Deputados e ora
submetido ao nosso exame, o nobre Deputado Sr.
Osvaldo
Studart
alinhou
os
seguintes
impressionantes dados sôbre as atividades da
Federação è de suas 152 filiais:
– 12 mil pessôas recebem assistência direta
representada por manutenção, habitação, etc;
– 2.886 crianças – das quais 539 menores de
cinco anos – filhas de hansenianos, estão internadas
em Preventórios;
– 3.715 crianças são amparadas em seus
próprios lares sob e guarda de parentes idôneos;
– 15.000 doentes indigentes albergados nos
leprosários recebem auxílios representados por
calçados, roupas utensílios, etc.;
– Cr$ 10.013.931, foram gastos, no ano de
1946, para dar assistência a doentes internados,
famílias e crianças internadas.
Os números acima citados mostram à
sociedade que obra de tamanha relevância como a
que vem realizando a Federação de Assistência aos
Lázaros merece o amparo dos Poderes Públicos.
Êste, embora “em quantia mínima, não lhe tem
faltado, mas o encarecimento do prêço de vida
justifica a concessão do auxílio especial de que ora
se cogita.
O
projeto
em
exame
teve
sua
elaboração
iniciada
na
Câmara
dos
Deputados e se enquadra perfeitamente nas

atribuições do Congresso. Somos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de junho e de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Fillinto Mülller,
Relator. – Augusto Meira. – Olavo Oliveira. –
Vergniaud Wanderley. – Ferreira de Souza. –
Waldemar Pedrosa. – Etelvino Lins. – Lúcio
Corrêa.
PARECER
Nº 390 – 1948
Da Comissão de Constituições da Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 1948.
Relator: Senador Vergniaud Wanderley.
Acompanhada do necessário processo
administrativo, em que se reconhece o direito de
determinados ex- funcionários da Imprensa Oficial, à
gratificação adicional de 30% instituída pela Lei nº
2.544; de 1912, remeteu ao Sr. Presidente cia
República, à Câmara dos Deputados, uma
mensagem, solicitando autorização para abrir, pelo
Ministério da Justiça, o crédito especial de quinze mil
trezentos e quarenta e oito mil cruzeiros, destinados
ao pagamento daquelas 2 diferenças deixadas de
receber pelos referidos ex-funcionários.
O direito a percepção dos adicionais já foi
reconhecido pelo Judiciário, julgando a causa de
vários outros funcionários da Imprensa Oficial e
colocados no mesmo pé de igualdade dos que ora se
pretende beneficiar. E o Poder Executivo, antes da
Constituição de 18-9-46, por várias vezes e abriu
crédito para pagamento dessa gratificação a
funcionários em situação idêntica.
Não cabendo, a, alegação de prescrição,
visto
como
a
sua
interrupção
já
foi
reconhecida pelo Executivo de conformidade com
o artigo 172, número V, o Código Civil, que
reza textualmente: A prescrição interrompe-se:
Por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do
devedor.
Por êstes fundamentos, somos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 18 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Vergniaud
Wanderley, Relator. – Ferreira de Souza. – Augusto
Meira. – Fillinto Mülller. – Olavo Oliveira. – Etelvino
Lins. – Lucio Corrêa. – Artjur Santos. – Waldemar
Pedrosa.
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PARECER
Nº 391 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
Proposição número 23, de 1948.
Relator – Senador Filinto Müller.
A Proposição nº 23, de 1948, ofereceu em
plenário o nobre Senador Alfredo Neves, emenda
mandando alterar o artigo 8º, de forma a reduzir de
30 para 20 dias o período de férias previsto para os
funcionários da Secretaria do Superior Tribunal e dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
Muito embora seja, pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos, de 20 dias o período de férias
anuais do funcionalismo, pode o Legislativo
estabelecer norma diferente em relação aos
servidores das Secretarias dos Tribunais.
É esta, aliás, a praxe seguida entre nós e não
vemos motivo forte que aconselhe sua alteração.
Somos, por isso, contrários à aprovação da
emenda.
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Olavo Oliveira. – Augusto Meira. – Etelvino
Lins, vencido, pois aprovava a emenda. – Vergniaud
Wanderley.
–
Arthur
Santos,
pela
inconstitucionalidade do projeto. No caso concreto,
com o relator. – Waldemar Pedrosa.
EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER
SUPRA
À Proposição nº 23, de 1948
Ao art. 8º onde se diz: 30 dias diga-se 20 dias.
Justificação
As férias normais do funcionalismo são de 20
dias. Não se compreende, pois, que se concedam
férias maiores a funcionários que, embora
trabalhando na Secretaria de um Tribunal, são
enquadradas na mesma categoria dos demais
funcionários públicos.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 1948. –
Alfredo Neves.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Estão sôbre a mesa para recebimento de
emendas nas duas próximas sessões, os seguintes
projetos de leis da Câmara, cujos avulsos já foram

ao Governador de São Paulo pelo Se- distribuídos,
todos êles do corrente ano: – nº 115,
que
concede
Isenção
de
direitos
de
importação
e
demais
taxas
aduaneiras
para
material
imporiado
pela
E.
F. Sorocabana; número 114, que concede
isenção de direitos de importação e demais
taxas
aduaneiras
para
material
destinado
à Companhia Luz e Fôrça “Santa Cruz”; nº 116,
que dispõe sôbre o pagamento de diferença
de vencimentos aos professôres civis, vitalícios, com
honras militares, nos estabelecimentos de ensino
do Exército; número 118, que concede isenção
de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive a de previdência social,
para, três aviões, dez toneladas de material e
acessórios e duas mil ditas de gasolina; nº
119, que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive
a de previdência social, para 128 caixas de
papelão, que contêm equipamento necessário ao
preparo de sangue; número 120, que altera, sem
aumento de despesa, o quadro suplementar do
Ministério da Agricultura; nº 121, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, de crédito especial de Cr$ 74.518.985,50,
para pagamento de materiais destinados à
Estrada
de
Ferro
Santos-Jundiaí;
e
nº
117, que autoriza a abertura, pelo Ministério
da Educação e Saúde, do crédito especial
de
Cr$
7.200,00,
para
pagamento
de
gratificação de magistério.
Não há oradores inscritas.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Sr. Presidente;
um matutino desta capital publicou notícia inverídica
quando disse que compareci à audiência do Exmo.
Sr. Presidente da República, levando documentos
que, por meu intermédio, eram destinados a S.
Ex.ª.
A verdade é outra. O honrado Chefe da
Nação, com seu elevado espírito público, tendo
recebido diretamente do Govêrno de São Paulo
alguns documentos que podem servir ao Senado
para maiores esclarecimentos do caso paulista,
entregou-os a mim, para que, a meu critério, os
encaminhasse à Mesa ou à douta Comissão de
Constituição e Justiça.
Sr.
Presidente,
o
documento
em
apreço
e
uma
exposição
apresentada
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cretário de Viação e Obras Públicas, moço estudioso
e inteligente, de comporva da idoneidade moral,
engenheiro que, desde o início do Govêrno do Sr.
Ademar de Barros, vem dedicando seu tempo,
integralmente, aos negócios públicos e aos serviços
da Secretaria que lhe foi confiada. Convidado há
poucos meses a comparecer à Assembléia
Legislativa paulista, em longo debate de cêrca de
seis horas, defendeu brilhantemente todos os atos e
serviços de sua Secretaria, merecendo referências
as mais elogiosas de todos os líderes dos partidos
coligados em oposição ao Governador do Estado.
Como vê o Senado, é pessoa merecedora de
nossa fé.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Técnico de
renome.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Como muito
bem diz o nobre colega, engenheiro Francisco
Gallotti, é técnico de renome.
Na sua exposição, minuciosa; sôbre os
serviços
da
Secretaria
da
Viação,
trata
especialmente da Estrada de Ferro Sorocabana.
Pediria ao Senado especial atenção para êsse
documento, que está dividido em duas partes. Na
primeira, estuda a tentativa de empréstimo externo,
feita pelo Govêrno do Estado, destinado ao
desenvolvimento do programa de obras da
Secretaria de Viação, especialmente do rodoviário,
hidroelétrica e aeroportos, constante da plataforma
do Governador paulista.
Selecionado o que havia de mais conveniente
e urgente parti pronta execução do programa, o Sr.
Secretário da Viação procurou o Sr. Ministro da
Fazenda, para o cientificar da pretensão do Govêrno
paulista.
O titular da Fazenda ouviu-o atentamente.
Debatido Iongamente o assunto, mostrou-se
entusiasta da exceção do programa, de declarando
mesmo como se tratava da inversão não somente de
dólares como de cruzeiros, que não teria dúvida
em dar seu apôio ao pretendido empréstimo nos
Estados Unidos da América do Norte. E, na parte da
inversão de cruzeiros, admitia a possibilidade de se
utilizarem os recursos das companhias de seguros
do País.
Sabendo
que
nenhum
empréstimo
poderia
ser
realizado
sem
audiência
do
Poder
Executivo,
sede
autorização
da
Assembléia
Legislativa
do
Estado
e
do
Senado,
seguiu,
devidamente
credenciado, para os Estados Unidos, ape-

nas com o propósito de estudar as possibilidades da
sua realização.
Chegando à América do Norte, procurou
imediatamente o Embaixador brasileiro, a quem
confiou a missão de que estava investido. Como Sua
Excelência não demonstrasse muito interêsse pelo
assunto dirigiu-se a amigos pessoais, entre êles Mr.
W. W. Mac Menimen, largamente conhecido nos
meios financeiros estadunidenses e grande cliente
do “Export and Import Bank”
Tentou, ainda, obter estudo prévio; dêste
Banco, baseado em esquema meticulosamente
elaborado para, mais tarde, pleitear o empréstimo
desejado. Os técnicos daquêle estabelecimento de
crédito – diz S. Ex.ª – reputaram muito- interessantes
os projetos elaborados, e que o Hidro-Elétrico era o
que mais interessaria ao. “Electrical Export Bank”.
Chegaram mesmo a afirmar que, pela; primeira vez,
recebiam de um Govêrno na América do Sul lima
proposta baseada em programa bem estudado e
moldado em bases comerciais.
Declarou, entretanto, o Presidente do Banco a
impossibilidade de entrar em entendimentos
enquanto o Ministério “da Fazenda do Brasil não.
ultimasse contrato já estudado, referente ao Vale do
Rio Doce.
Salienta S. Ex.ª que em tôdas as conferências
e em tôdas as demarches junto aos meios
financeiros, êste sempre opuseram dificuldades para
a realização de empréstimos ao Brasil, em virtude de
deficiência de informações do Ministério da Fazenda.
Devo; entretanto, acentuar que São Paulo
nenhuma culpa teve se algum descrédito sofreu o
nosso país no estrangeiro.
Na segunda parte da exposição S. Ex.ª a
examina, especialmente, a situação financeira da
Estrada de Ferro Sorocabana. Salienta que o
Governador paulista encontrou aquela ferrovia em
deplorável estado, com um deficit de Cr$
1.497.884.397,80, dos quais mais de 95%, ou seja
mais de Cr$ 1.400.000,00 tinham sido assumidos
durante as interventórias Fernando Costa e Macedo
Soares, e menos de 5%, ou seja Cr$ 73.920.878,00,
pela interventoria Adhemar de Barros.
Estes compromissos decorreram de despesas
com a eletrificação do trecho São Paulo – Santo
Antônio.
Acrescenta que, nos exercícios de 45, 46
e 47, a Estrada de Ferro Sorocabana,
conseguiu
fazer
a
economia
de
Cr$ 77.223.950,00 de combustível, isto é,
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importância superior à dispendida com o aludido
serviço.
Os
compromissos
assumidos,
pela
interventorias Fernando Costa e Macedo Soares já
têm parte vencida de Cr$ 369.180.879,10 e a vencerse, ainda no corrente exercício, a importância de Cr$
244.516.789,80.
Aí está perfeitamente demonstrada a razão
das dificuldades financeiras da Estrada de Ferro
Sorocabana.
O Governador de São Paulo encontrou, na
Estrada de Ferro Sorocabana três mil vagões
parados e combustível – lenha – apenas para três
dias de serviço.
Em um mês com grande esfôrço conseguiu
que a administração" da Sorocabana pusesse em
circulação todo os vagões que se encontravam
parado e abastecesse o depósito de combustível
com lenha necessária para consumo de trinta dias.
O Sr. Ministro, no seu adendo ao relatório
apresentado a S. Ex.ª o Senhor Presidente da
República, e encaminhado ao Senado, fêz referência
ao meu discurso do dia 11. Disse eu então, que se S.
Ex.ª tivesse ouvido o Govêrno de São Paulo, não
teria feito ao exterior uma comunicação inútil. Minha
afirmativa era referente à moratória.
Está perfeitamente comprovado não só por
esta exposição que tenho em mãos, como pelo
próprio adendo ao relatório apresentado pelo Sr.
Ministro da Fazenda, que houve apenas um pedido
de prorrogação de prazo de todos os vencimentos,
estabelecido no contrato de aquisição de materiais
para a Estrada de Ferre Sorocabana. Convém
esclarecer que o fornecimento foi feito com o
esquema financeiro aprovado e adotado pelo
Electrical Export Bank sendo encaminhados os
titulos ao Export-Import Bank.
Entre as informações ultimamente prestadas
pelo Sr. Ministro da Fazenda e as que constam desta
exposição, há comunicações feitas pelo Sr. Valentim
Bouças e que seria interessante ficassem .bem
esclarecidas.
Verifica-se dos processos que o banco
interessado havia concordado com a prorrogação do
prazo de todos os vencimentos por um ano, o que na
realidade, como diz muito bem o Sr. Ministro da
Fazenda equivalia a uma prorrogação de prazo das
duas primeiras prestações para 1954. O
banco
julgava
mais
interessante
a

prorrogação por dois anos, em vez do prazo
pedido.
Não tendo havido, entretanto, entendimento
cordial entre o Govêrno da União, representado pelo
Senhor Ministro da Fazenda, e o Govêrno de São
Paulo, as negociações ficaram prejudicadas. Daí o
fato de ter o Govêrno do meu Estado, na realidade
atrazado o pagamento da prestação vencida em 1 de
dezembro passado. Estava confiante em que o
negócio propôsto tinha sido assentado e que dúvida
alguma havia a respeito. Cientificado, porém, de que
o Govêrno Federal havia pago essa prestação
imediatamente o Govêrno paulista satisfez não só o
resgate dessa como, em tempo hábil, da que se
venceu em 1 de junho.
Outros elementos são encontrados, ainda na
exposição do Sr. Secretário de Viação e Obras
Públicas de São Paulo. Deixo, porém, de comentálos, porque mais fàcilmente os nobres Senadores e,
especialmente, a douta Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa poderão estudá-los com a devida
atenção.
No meu primeiro discurso, de 11 do corrente,
declarei que, no momento não contestava os outros
itens do relatório do Sr. Ministro da Fazenda, porque
aguardava informações do meu Estado. Hoje
parecem-me desnecessárias quaisquer contestações
aos dez primeiros itens, porque S. Ex.ª declarou que
não fêz afirmativas categóricas. Por outro lado a
Nação já deve ter ouvido as irradiações do Palácio
dos Campos Eíiseos e lido as entrevistas,
concedidas pelo Governador de. São Paulo aos
jornais da capital bandeirante, apresentando as
razões de sua defesa. Não obstante o Partido
Social Progressista resolveu que a defesa ficará a
cargo do brilhante colega, o nobre Senador Olavo
Oliveira.
Assim, Sr. Presidente, aproveito-me desta
oportunidade para dirigir um apêlo à boa
compreensão dos homens. Até êste momento
não alcei minha voz no Senado para referir-me
às discussões que, há longos meses, se travam
na Câmara dos Deputados, porque percebi que
nesta Casa não havia ambiente para êsses
assuntos. A serenidade do Senado demonstravame que não devíamos contribuir para que figurassem
em seus Anais acusações infundadas de tudo
quanto se diz levado apenas pela paixão
política, que, infelizmente vem toldando a
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consciência dos homens de São Paulo, os
quais
poderão,
unidos,
trabalhar
pelo
engrandecimento do nosso Estado e desta
forma
pelo
engrandecimento
da
nossa
Pátria.
Meu desejo – e o Senado é testemunha
porque tracei uma diretriz desde que assumi o
meu pôsto – é de que no Parlamento só se
discutam
fatos
positivos
consubstanciados
em provas e documentos de convicção.
Infelizmente, os que têm sido trazidos a debate
são inúteis, por não se basearem em
documentos reais. Escudam-se em notícias e
entrevistas
concedidas
apaixonadamente,
e
que portanto, não deveriam merecer fé, não
deveriam ocupar a atenção dos homens de
responsabilidade.
Sempre que uso da palavra nesta Casa
sinto sôbre os ombros, a responsabilidade
de representante do Estudo de São Paulo.
Além dessa, sobrepõe-se a conseqüente à
do episódio da cassação do meu mandato
de Senador. Naquela ocasião tive não sômente
a solidariedade de todos os meus pares, mas a
de todos os ôrgãos de publicidade do País
a solidariedade quase unânime do povo
paulista, até o País. É por êsse motivo que
entendo não dever trazer para êste recinto
questiúnculas, coisas da política que não interessam
à Nação.
Deixo, pois, meu apêlo aos amigos de
São Paulo, àquêles que vêm, com calor,
combatendo o Govêrno paulista para que
procurem harmonizar, para que procurem a
boa compreensão. O desejo do Governador
paulista é que dele se aproximem todos os
homens de boa vontade. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador
requer a publicação do documento?
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – A publicação,
não.
O SR. PRESIDENTE: – O Regimento não
cogita,
expressamente,
do
caso.
Sempre
que lhe são entregues memoriais e representações,
a
Mesa
por
deliberação
própria,
encaminha-os
às
Comissões
competentes.
Assim,
remeterei
a
representação
que
lhe é encaminhada pelo nobre Senador
Euclydes Vieira à Comissão de Constituição
e Justiça.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Alvaro Adolpho.
Pereira Moacyr.

Ernesto Dornelles.
Flávio Guimarães.
Dario Cardoso.
Vespasiano Martins.
Hamilton Nogueira.
Walter Franco.
Ribeiro Gonçalves.
Vergniaud Wanderley.
Alfredo Nasser.
Clodomir Cardoso.
Pereira Pinto.
Ferreira de Souza (14).
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
José Neiva.
Joaquim Pires.
Fernandes Tavora.
Novaes Filho.
Ismar de Góes.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Olavo Oliveira.
Camilo Mércio (10).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão
preliminar
(artigo
135
do
Regimento), da Proposição número 265, de 1947,
que dispõe sôbre produto da arrecadação de bens
declarados vacantes e pertencentes ao espólio do
Padre Francisco Frederico Masson, ex-vigário da
Paróquia de São João Batista de Macaé, Estado do
Rio de Janeiro. (Com Parecer número 380, da
Comissão de Constituição e Justiça, que considera
inconstitucional a medida).
O SR .ALFREDO NEVES (*): – Sr. Presidente,
em 1942, na cidade de Macaé, Estado do Rio,
faleceu o Revmo. Padre Francisco Frederico
Masson. Sua herança, por isso que não tinha
ascendentes nem descendentes, foi considerada
jacente, nos têrmos do Decreto-lei n° 1.907, de 26 de
dezembro de 1939, e incorporada ao domínio da
União.
Seus antigos paroquianos, representados por
uma comissão, requereram ao Sr. Presidente da
República o deferimento ao Bispado de Campos, do
produto da arrecadação dos bens
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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do espólio, para auxiliar a reconstrução da Igreja
Matriz daquela cidade.
Em exposição de motivos dirigida ao Chefe do
Govêrno, o então Ministro da Justiça e Negócios
Interiores, o eminente jurisconsulto Sr. Benedito
Costa Neto, justificou a procedência do pedido, nos
têrmos que peço licença ao Senado para ler:
"No memorial anexo, a Comissão encarregada
de promover a reconstrução da Igreja Matriz da
cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro,
requereu a V. Ex.ª que fôsse deferido ao Bispado de
Campos, a que pertence a referida Paróquia de
Macaé, ou à Comissão signatária do memorial, para
o fim de auxiliar as obras da Igreja Matriz, o produto
da arrecadação dos bens declarados vacantes e
pertencentes ao espólio do ex-pároquo daquela
localidade, Francisco Frederico Masson.
Justifica a Comissão interessada o pedido,
expondo que é velha aspiração do Município de
Macaé a remodelação total da Matriz, a fim de
colocá-la à altura das tradições da cidade; dotada de
belezas consagradas, possuidora de um núcleo
intelectual apreciável e tendo em quase todos os
seus filhos adeptos fervorosos da religião católica.
No entanto, esclarece o memorial que os
gastos da obra com aproveitamento máximo da atual
construção, sobem à importância de Cr$ 800.000,00,
enquanto que a quantia reunida em quatro anos de
atividade da aludida comissão, atinge, apenas à cifra
de Cr$ 144.480,20, o que torna impossível dar
comêço à reconstrução projetada, cujas obras se
eternizariam. Sugere e pleiteia, então, a comissão
signatária, baseando-se no recente e meritório
Decreto-lei nº 9.429, de 6 de julho de 1946, medida
idêntica pois na qualidade de Vigário da Paróquia de
São João Batista de Macaé, ali viveu, durante mais
de 22 anos, conforme prova com atestado incluso, o
Padre Francisco Frederico Masson, de nacionalidade
francêsa, o qual, no desempenho de seu ministério e
exercendo
mesmo,
atividades
comerciais,
conseguiu reunir apreciável patrimônio. Êsse
sacerdote, falecendo em 1942, teve o seu

inventário instaurado ex-officio na Comarca de
Macaé,
e
como
não
deixou
testamento,
nem herdeiros sucessíveis, verificou-se a hipótese
prevista no Decreto-lei nº 1.907, de 26 de dezembro
de 1939, e, conseqüentemente, seus bens
(imóveis, apólices e dinheiro), no valor de mais
de Cr$ 700.000,00, foram adjudicados ao domínio
da União. Considera o memorial, com a
devida vênia, que se, nos têrmos do citado Decretolei nº 9.429, o produto da arrecadação dos
bens deixados pelo ex-prático de Pratápolis vai
destinar-se à constituição da Catedral de Guaxupé,
com mais razão ainda se justifica o emprêgo
do espólio do Padre Francisco Frederico Masson
na reconstrução do templo em que trabalhou durante
22 anos e em cuja cidade conseguiu todos os
seus bens. Na época em que foi feita a petição
inclusa, o fato de estar o Poder Legislativo reunido
em Assembléia Constituinte, determinava a
expedição de Decretos leis com base no art. 180 da
Constituição então vigente, e foi nêsse período que
Vossa Excelência houve por bem baixar o
mencionado Decreto-lei nº 9.429. Com a
promulgação da nova" Constituição Federal, e
conseqüente reintegração do Poder Legislativo em
suas atividades normais, ao Executivo só
cabe averiguar da conveniência de submeter a
matéria à apreciação do Congresso Nacional. A
vista do exposto pela comissão requerente e
que resumi, ràpidamente, nos itens 2 a 5 desta
exposição, afigura-se-me plenamente justificada
á medida pleiteada, pois ocorre a mesma situação
especialíssima que determinou o ato legislativo
referente à definição de bens vacantes ao Bispado
de Guaxupé. Se o Padre Francisco Frederico
Masson mourejou na cidade de Macaé durante
grande parte de sua existência e aí amealhou
tão avultado patrimônio, se a ninguém o legou,
nem herdeiros sucessíveis deixou, nada mais
justo do que empregá-lo na reconstrução da
Igreja
Matriz
daquela
cidade
fluminense.
Devo, ainda lembrar a Vossa Excelência que
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o ato não se apresenta com qualquer eiva de
inconstitucionalidade, a meu vêr, nem mesmo se o
regime fôsse o da Constituição de 1891, em que os
dispositivos sôbre as relações do Estado com a
Igreja ainda aguardavam, quer por obra de um
passado de religião oficial, quer por motivo da
inspiração contida no modêlo norte-americano as
características de uma revindicação liberal. Não se
trata de estabelecer ou subvencionar culto religioso,
o que é vedado à União, aos Estados e aos
Municípios pel oart. 31, nº II, da Constituição, mas
simplesmente de dispôr sôbre o produto da
arrecadação de determinados bens pertencentes ao
espólio de um sacerdote que durante largo período
serviu na cidade de Macaé".
O SR. ANDRADE RAMOS: – Permita-me o
nobre colega perguntar qual a importância
arrecadada pelo Bispado?
O SR. ALFREDO NEVES: – A mensagem não
esclarece.
O SR. ANDRADE RAMOS: – É um ponto
interessante e sôbre o mesmo desejava ser
esclarecido.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A importância
arrecadada atingiu à cifra de Cr$ 800.000,00.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Obrigado ao
nobre colega.
O Sr. Alfredo Neves (Proseguindo na leitura).
"Nessas
condições,
tenho
a
honra
de submeter à esclarecida apreciação de
Vossa Excelência o anexo projeto de lei,
opinando por que, caso o mesmo mereça
aprovação, seja o assunto encaminhado à
consideração do Congresso Nacional mediante
mensagem".
Sr. Presidente, esta exposição de motivos
acompanhou a Mensagem de S. Ex.ª, o
Sr. Presidente da República à Câmara dos
Deputados.
Chegada àquela Casa do Legislativo,
a
Comissão
de
Finanças,
num
primeiro
exame, converteu a solicitação presidencial no
projeto de lei ora submetido à consideração do
Senado.'
Por sua vêz, a Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara; onde se assentam ilustres e
eminentes juristas, examinando o assunto, em
longo parecer, cujo avulso infelizmente não

encontro
no
momento,
opinou
pela
constitucionalidade do projeto.
E assim a Câmara dos Deputados, sem
maiores debates, o aprovou, remetendo-o ao Senado
Federal.
Aqui chegando, Sr. Presidente, de acôrdo com
o Regimento, foi a proposição enviada à Comissão
de Constituição e Justiça. Nêsse órgão, o relator
designado, eminente professor, Senador Ferreira de
Souza, em longo parecer, concluiu que a proposição
não incidia na regra proibitiva do art. 31, nº II, da
Constituição, da legalidade ou da técnica jurídica.
Entretanto, a maioria da Comissão não
concordou com S. Ex.ª e de lá nos chega o brilhante
parecer relatado pelo nosso prezadíssimo colega
Senador Attílio Vivacqua...
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
O SR. ALFREDO NEVES:– ... discordando do
ponto de vista do relator e, portanto, redigindo o
vencido. É sôbre a condenação do projeto – pois a
Comissão o considera inconstitucional, – que o
Senado vai manifestar-se.
Pediria, aos ilustres colegas um momento de
reflexão. Socorrer-me-ia, mesmo, dos precedentes.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me
permite um aparte? (Assentimento do orador) –
Desejo informar a V. Ex.ª que o precedente não é,
em absoluto, idêntico, o assunto de que ora tratamos
completamente diverso. Há um caso anterior,
ocorrido na vigência da Constituição de 37, em que o
Presidente da República atribuiu a uma Igreja o
produto de herança jacente sendo o Senado, já no
regime da Constituição de 46, chamado a opinar,
apenas sôbre a abertura do crédito. A Comissão de
Constituição e Justiça o concedeu, porque se tratava
de ato perfeito e acabando, ocorrido na vigência de
outra Constituição e em virtude de Decreto-lei; não
havia, pois, como negar a abertura do crédito. Foi
êsse o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça. Trata-se, portanto de hipótese que, data
vênia, nada tem que vêr com o atual.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Houve
outro caso recente em que a Comissão de
Constituição e Justiça, também, negou assentimento
ao projeto.
O SR. ATTILIO VIVACQUA:– Tendo em vista
que
se
tratava
de
hipótese
de
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subvenção. Fui vencido porque a herança se
destinava a fim educacional.
O SR. ALFREDO NEVES: – Realmente a lei
determina deva ser o produto das heranças jacentes
empregado em fins educacionais.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – De
ensino superior.
O SR. ALFREDO NEVES: – No entanto, o que
se pretende, no momento, é restituir à Diocese de
Campos, o produto da herança deixada pelo Padre
Masson, com o fim de fazê-lo reverter à construção
da Catedral de Macaé.
Reconheço que não posso, senhor Presidente,
discutir a constitucionalidade da proposição.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Excelência me
permite outro aparte? – (Assentimento do orador) –
V. Excelência diz que o produto da herança vai ser
atribuído à Igreja Matriz de Macaé. Não é isto,
entretanto, o que diz o projeto; determina que seja
deferido ao Bispado do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. ALFREDO NEVES: – É mero aspecto
de redação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A questão da
redação é fundamental.
O SR. ALFREDO NEVES: – Devemos ter em
conta a finalidade que é atribuir a herança ao
Bispado de Campos, para empregá-la na conclusão
das obras da Capital de Macaé
O SR. ANDRADE RAMOS: – Seria
conveniente que se especificasse.
O SR. ALFREDO NEVES: – Se a questão é
apenas de deferir essa herança ao Bispado de
Campos ou à. Comissão construtora da Matriz de
Macaé, penso que não há maior dificuldade; uma
emenda poderá reparar a impropriedade da redação.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Excelência
me permite um aparte? – (Assentimento do orador) –
A objeção não é feita a S. Ex.ª Reverendíssima o
Bispo de Campos, digno de todo aprêço e
consideração, mas à Comissão de Macaé, que foi
quem endereçou o requerimento ao Excelentíssimo
Sr. Presidente de República.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E ela é
quem quero prêmio.
O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor
Presidente, pediria ao Senado examinasse o caso
com a simpatia que sempre tem demonstrado pelas
causas nobres e justas.

Não se trata senão de concluir uma obra
paralizada há muitos anos, porque o numerário
angariado para a sua construção não atingiu a limite
necessário.
Não pretendia ocupar a tribuna. Entretanto,
como representantes do Estado do Rio, não podia
furtar-me a este dever.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O assunto
merece tôda atenção.
O SR. ALFREDO NEVES: – Estava certo de
que o nobre Senador Ferreira de Souza não se veria
impedido, por motivo de fôrça maior, de ocupar a
tribuna, com o habitual brilhantismo, na defesa do
seu parecer. Ficaria então, cabalmente demonstrado
que o projeto não infringe a Carta Constitucional de
setembro de 1946.
Antes de terminar, desejo acentuar aspecto
curioso. O Ministro Costa Neto, consagrado jurista,
afirma na sua exposição de motivos ao Sr.
Presidente da República que o projeto é
perfeitamente constitucional, não o contrariando
sequer a Constituição de 1891. Por sua vez, a
Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados,
igualmente composta de eminentes juristas, alguns
de brilhante renome, afirma a constitucionalidade
da proposição. Entretanto, a Comissão de
Constituição e Justiça do Senado fulmina-a de
inconstitucional.
Diante destas circunstâncias, estou certo de
que o Senado rejeitará o parecer mesmo porque o
projeto, nos órgãos especializados desta Casa,
poderá passar pelas necessárias modificações de
redação e, nestas condições, proporcionar à,
Catedral de Macaé o proseguimento de suas obras
há tanto tempo paralizadas por falta de numerário. É
a apelo que deixo aos meus nobres colegas. (Muito
bem; muito bem).
O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor
Presidente, poucas palavras acrescentarei ao que
acaba de dizer, com tanta propriedade, o nobre
Senador pelo Estado do Rio, Sr. Alfredo Neves.
A questão constitucional está detalhadamente
exposta no parecer do brilhante relator, nosso
presadíssimo colega, Senador Attílio Vivacqua.
É realmente de lastimar que não esteja agora
presente seu opositor, voto vencido, para debater a
questão constitucional, pois certamente o nobre
Senador Ferreira de Souza.
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aliás,
não há parecer do Senador Ferreira de Souza.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Assinou apenas
vencido.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Foi o ilustre
Senador Alfredo Neves quem se referiu a êsse
parecer. Mas a questão constitucional não será por
mim debatida, ou contrariada...
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aliás, não falta
proficiência a V. Ex.ª para debater êsse caso.
O SR. ANDRADE RAMOS: – ...ela está
juridicamente exposta no parecer do relator.
Apenas
algumas
circunstâncias
do
projeto
necessitam de atenção especial do Senado,
pelas condições particulares em que o projeto
nasceu. Resultou o mesmo de uma mensagem de
S. Ex.ª o Sr Presidente da República, acompanhada
de fundamentada exposição do Sr. Ministro
Costa Neto. Essa mensagem foi provocada, por sua
vez, pela petição da comissão de Paroquianos
da Matriz de Macaé, os quais alegavam as
necessidades da reconstrução e restauração de sua
matriz, templo principal de sua cidade, monumento
quase secular, e desejando aproveitar êstes recursos
que o Tesouro Nacional os recebeu fortuitamente. Se
se tratasse de um crédito especial destinado à
reconstrução da Matriz, eu mesmo teria dúvidas em
votar...
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Não é
para a Matriz...
O SR. ANDRADE RAMOS: – O destino final e
total deve ser a reconstrução da Matriz, mas mesmo
assim seria contrário à aplicação das recursos
ordinários da receita do Tesouro...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Importa na
mesma cousa, porque o dinheiro já está incorporado
ao patrimônio nacional em virtude de lei.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Peço atenção
do Senado para êsse particular; entretanto, êsse
acêrvo foi criado em muitos anos pelo Paroco local
recebendo esmolas prebendas, donativo das
ecônomias da população, da modesta cidade de
Macaé.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se
quisesse deixar êsse dinheiro para a reconstrução da
Igreja, teria feito testamento.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Se êle
tivesse
feito
testamento,
não
ha-

veria necessidade de estarmos aqui justamente
querendo suprir a falta do testamento. Êste é o ponto
de vista em que me coloco e pelo qual darei o meu
voto.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estamos
tentando substituir a nossa vontade à do pároco.
O SR. ALFREDO NEVES: – É que a morte é
sempre imprevista e nem todo o mundo é previdente.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Isso é
outra cousa. Se êle realmente quizesse deixar a
fortuna para a reconstrução da igreja, teria
consignado, por escrito, seu pensamento.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não acredito que
um padre consiga realizar uma fortuna de Cr$
800.000,00 com o dinheiro recebido dos
paroquianos. Com certeza êle herdou essa quantia.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Realmente,
parece que não houve o propósito de fazer
testamento. Esta a falta do pranteado sacerdote,
esquecendo-se de que o acêrvo colhido na paróquia,
ou a fortuna herdada, como pensa o nobre Senador
Arthur Santos...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Acredito que
herdou. Não creio conseguisse êle fazer fortuna com
o dinheiro recebido dos paroquianos.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Um pároco podia
amealhar tal fortuna, com o produto de seu trabalho.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não é possível
que um padre, possuindo uma fortuna de Cr$
800.000,00, não a aplicasse em sua paróquia.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Meu ponto de
vista, pois, não é considerar estritamente o caso
constitucional; êste está brilhantemente demonstrado
e acentuado pelo ilustre relator.
Desejo apenas justificar o meu voto – pareceme que o plenário talvez possa manifestar-se – no
sentido de que se façam reverter à Matriz de Macaé
os recursos econimizados ou amealhados, durante
anos e anos, pelo devotado vigário daquela cidade.
O
SR.
ALFREDO
NEVES:
–
A
constitucionalidade do projeto é controvertida. Temos
a exposição do eminente Ministro Costa Neto,
favorável à constitucionalidade do projeto e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara opinou
no mesmo sentido. O assunto, pois, pode ser
examinado.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Respeito
o
parecer
do
nobre
Senador
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Attilio Vivacqua. Parece-me que a restituição, pelo
Tesouro Nacional, da avultada quantia de Cr$
800.000,00 aos paroquianos de Macaé constituiria
ato de inquebrantável justiça. Essa importância,
economizada durante anos e anos, iria então servir
para reconstrução e restauração de sua Matriz, o
velho templo que tantas vezes havia acolhido as
preces de várias gerações, tornando-o, talvez, um
monumento histórico, a relembrar também a
melhoria do seu devotado vigário. (Muito bem; muito
bem).
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
ouvi com a merecida atenção as palavras dos
nobres Senadores Alfredo Neves e Andrade Ramos
sôbre o projeto em debate.
O último orador, Professor Andrade Ramos,
reconhece, desde logo, não estar em jôgo o aspecto
constitucional da matéria.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Meu voto é
nêsse sentido.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
foi precisamente êsse aspecto que levou a
Comissão de Constituição e Justiça, contrariando o
desejo de prestar homenagem ao sentimento
religioso da população de Macaé, a concluir pela
inconstitucionalidade da proposição.
Relator da indicação do eminente Senador
Andrade Ramos, que mandou entronizar, no recinto
da Casa, a imagem de Cristo Crucificado, conduzi,
com o apôio do Senado, meu parecer no sentido de
mostrar que a Constituição Brasileira reconhece no
Preâmbulo existência de Deus, dentro da concepção
cristã. O Estado não é agnóstico e tão pouco
irreligioso.
Todavia, a Constituição, respeitando a
religiosidade da nação brasileira, estabeleceu,
rigorosamente, os limites das relações entre o poder
público e o poder espiritual.
Trata-se no caso, Sr. Presidente, de aplicação
do preceito constitucional regulativo de nosos
regime de separação entre a Igreja e o Estado,
preceito em cuja execução devemos, numa
Democracia, por nosso maior cuidado a fim de não
criarmos qualquer desigualdade ou qualquer
preferência de caráter confessional.
O projeto-lei em debate manda deferir
ao Bispado de Campos, – pois assim interpreto
a redação dessa proposição, – a herança, declarada
vacante, pretendente ao espólio do Re-

verendíssimo Padre Francisco Frederico Masson,
ex-vigário da Paróquia de São João Batista de
Macaé, Estado do Rio de Janeiro.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, convém
esclarecer que estamos em face de hipótese
inteiramente diferente daquelas já examinadas pelo
Senado, uma em plenário e outra na própria
Comissão de Constituição e Justiça.
A herança em causa já passara a constituir
renda eventual do Tesouro, em virtude do art. 3º do
Decreto-lei nº 1.907, que regulava o Instituto da
herança jacente. Conseguintemente, o destino
dessa herança, fora do sistema dêsse Decreto e,
mais tarde, no Decreto-lei 8.202, de 22 de novembro
de 1945, que determinou a aplicação do produto
dessas heranças ao desenvolvimento do ensino
superior, constitui, sem dúvida, no caso presente,
uma doação, e, no caso, doação para ou em
benefício de um culto, embora seja êste o da quase
totalidade do povo brasileiro.
O caso de que se tratou aqui e a que aludiu
em seu discurso o Sr. Senador Alfredo Neves,
versava sôbre uma herança jacente cujo produto
fôra deferido, no regime pre-constitucional, ao
Bispado de Guaxupé, isto é, mediante o Decreto-lei
nº 9.429, de 6 de julho de 1946.
O Congresso encontrava, assim, situação,
perfeita e acabada, de direito adquirido em favor da
Igreja.
A providência legislativa solicitada foi, apenas,
para abertura do crédito, para dar execução à lei já
tornada irrevogável.
Outro caso foi o relatado pelo nosso
ilustre colega Vergniaud Wanderley, caso em
que fui vencido, porque aí se determinava que a
herança jacente era deferida a certo bispado de
Minas para instalação de estabelecimento de ensino
rural.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) – Não
considera V. Ex.ª ambas as doações onerosas?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Entendi, então,
que a herança também seria aplicada, em fins
culturais, isto é, no caso da Proposição nº 32.
Faço distinção das situações. Quanto à em
discussão, cogita-se da liberdade pura e
simples. O próprio donatário é quem aplicará
a doação em benefício da reconstrução da igreja.
No
caso
do
Bispado
de
Minas,
este
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recebeu a herança jacente para instalação de um
estabelecimento de ensino rural. A doação é como
encargo de atender a esta finalidade. Os aspectos
são diversos.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Há
obrigação de reconstrução de certa igreja.
O SR. ALFREDO NEVES: – Apoiado.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O aspecto
legal a que V. Ex.ª se referiu realmente não me
preocupou.
Sr. Presidente, nesta última hipótese já
processada sob o regime do Decreto-lei nº 8.207, a
herança tinha fim determinado dentro dos objetivos
dêste mesmo decreto, que estipulava fôsse o
produto aplicado no incremento do ensino. Fui,
então, vencido.
Vê o Senado que minha orientação tem sido
inteiramente
acorde
com
os
princípios
constitucionais, quando para os meus sentimentos
religiosos...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Todos fazemos
justiça a V. Ex.ª.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ...seria muito
mais agradável atender à solicitação do povo de
Macaé, que, na verdade, é depositário das mais
belas e elevadas tradições do povo do Estado do
Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, o dispositivo básico do
parecer, é o do art. 31, quando veda à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
estabelecer ou subvencionar cultos religiosos, ou
embaraçar-lhes
o
exercício.
Proibiu-se
–
acentuamos no parecer, de acôrdo com a opinião de
Pontes de Miranda – qualquer subsídio oficial ou
auxílio direto ou indireto de ordem financeira em
benefício de determinada religião. Dentro do regime
de separação entre entre a Igreja e o Estado, êste
não conserva, como já assinalamos, atitude de
indiferença ou de alheamento à religiosidade da
Nação. A Constituição fixou, porém, os Iimites das
relações entre a Igreja e o Estado. Assim, é que
admitiu a colaboração com aquela em pról do
interêsse comum, o que vale dizer, cooperação
recíproca fora do campo confessional, consoante
dispõe o artigo 31, nº III, parte final. Institui por outro
lado, normas visando a favorecer e cultivar o
sentimento religioso enumerando taxativamente os
casos e as condições para o exercício das relações
entre o Poder espiritual e o Poder temporal.

É êste o
sentido das
disposições
constitucionais referentes à permissão do ensino
religioso das escolas (artigo 168, nº XV),
à assistência religiosa às Fôrças Armadas e
nas
penitenciárias,
hospitais
e
demais
estabelecimentos públicos, de internação coletiva
(artigo 141, § 9º), ao reconhecimento da validade do
casamento religioso (artigo 163) à prestação do
serviço militar pelos eclesiásticos, sob a forma de
assistência espiritual às Fôrças Armadas (artigo 181,
§ 2º), ao regime dos cemitérios pela exceção à
secularização (artigo 141, § 10), à observância dos
feriados religoisos, de acôrdo com a tradição local
(artigo 157, nº VI).
Todavia, quanto aos subsídios financeiros do
Estado, a qualquer religião ou culto, a Constituição,
como garantia de neutralidade do Estado, véda
expressamente à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, estabelecer qualquer
subvenção ou Iaço de dependência, ainda mesmo
que o façam em igualdade de condições, (art. 31,
ns. I e II).
A proibição constitucional compreende
qualquer modalidade de auxílio, direto ou indireto,
de ordem financeira. A contribuição pecuniária
do Estado em benefício de uma Igreja ou de
um culto, desde que essa contribuição não objetive
especificamente uma colaboração recíproca
em pról do interesse coletivo qual seja a
cooperação no setor cultural e assistencial,
importará sempre em infringência do artigo 31, nº
III da Constituição.
Sr. Presidente, como tive oportunidade de
esclarecer – o produto da herança já estava
incorporado ao erário público, como renda eventual.
Não se tratando, portanto, de doação para um
objetivo cultural, qual o previsto no Decreto-lei nº
8.207, de 22 de novembro de 1945; nem, tão pouco,
como se acentua no parecer, da doação ter por fim
reparar monumento considerado histórico ou
artístico, circunstâncias estas não fixadas nem na
Mensagem, nem no decurso do processo relativo à
elaboração dêste projeto.
Em
face
desta
razão
estritamente
constitucional, a Comissão entendeu de, com pezar,
negar seu apôio à proposição. Certamente, teríamos
maior satisfação em que se enquadrasse ela nos
preceitos da Lei Básica, e pudessemos, assim
atender ao apêlo, ao sentimento religioso da po-
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pulação da tradicional cidade do Macaé. Entretanto,
o dever de velar por um princípio conquistado
através de tormentosa história de reivindicações, o
da separação da Igreja do Estado, instituído na
Constituição dentro de um sistema que atende à
religiosidade da Nação, conciliando-a com os
princípios da democracia, impossibilita a Comissão
de seguir outro caminho senão êste.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador) –
Perdôe-me interromper a brilhante oração de V. Ex.ª
desenvolvida com tanta delicadeza de sentimentos e
com tanta proficiência jurídica.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Bondade de V.
Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Quanto ao
princípio de separação da Igreja do Estado que diz
V. Ex.ª domina e foi conquista difícil, pode V. Ex.ª
estar seguro – penso que não digo heresia – de que
todos nós católicos concordamos plenamente com
êsse preceito constitucional. Trata-se da própria
vitória da Igreja Católica, pois é a sua liberdade
dentro do Estado. Nêste ponto de vista, acredito que
o Senado só pode aplaudir a declaração do nobre
colega, com a sua alta responsabilidade de jurista e
de presidente da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Agradeço as
palavras de V. Ex.ª, testemunho dos mais
autorizados e valiosos, quando se versam assuntos
desta natureza.
Sr. Presidente, a Comissão não teve outro
caminho senão aquêle que determina a
Constituição. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
Mais nenhum Sr. Senador querendo usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Vai-se proceder à votação do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça considerando
inconstitucional a Proposição nº 265, de 1947.
Os Senhores que a aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. ALFREDO NEVES (Pela ordem): –
Requeiro, Sr. Presidente, verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Alfredo Neves pede verificação de votação, que vai
ser feita.
Os Senhores Senadores que aprovam o
parecer, queiram ficar sentados, levantando-se os
que votam contra. (Pausa).
Queiram sentar-se os que votaram contra,
levantando-se os que votaram a favor. (Pausa).
Aprovaram o parecer 16 Srs. Senadores,
rejeitando-o 12.
Não há número. Vai-se proceder à chamada.
Os Srs. Senadores favoráveis ao parecer,
pela inconstitucionalidade do projeto, dirão "sim"; os
contrários responderão "não".
Respondem "sim" os Senhores Senadores.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
Clodomir Cardoso.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Aloysio de Carvalho.
Rodolpho Miranda.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
Vespasiano Martins.
Filinto Müller.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Attilio Vivacqua.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho (24).
Responderam "não" os Senhores Senadores:
Fererira de Souza.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Georgino Avelino (16).
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O SR. PRESIDENTE: – O plenário aceitou o
parecer por 24 votos contra 16.
É aprovado o seguinte:
PARECER
Nº 380 – 1948
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
1. Tendo falecido, na cidade de Macaé, ab
intestato e sem herdeiros sucessíveis, o Revmo.
Padre Francisco Frederico Masson, sua herança,
considerada jacente nos têrmos do Decreto-lei nº
1.907, de 26 de dezembro de 1939, foi incorporada
ao domínio da União. Seus antigos paroquianos,
representados por uma comissão, requereram ao Sr.
Exmo. Presidente da República o deferimento ao
Bispado de Campos do produto da arrecadação dos
bens do espólio, para auxiliar a reconstrução da
Igreja Matriz daquela cidade.
De acôrdo com a informação gráfica prestada
pelo atual pároco de Macaé, o falecimento ocorreu
em 9 de junho de 1942.
2. Em mensagem de 29 de novembro de
1946, acompanhada de projeto consubstanciado na
Proposição nº 265, submeteu o assunto à
apreciação do Congresso Nacional a fim de que o
resolvesse como julgasse mais acertado.
A Comissão de Finanças da Câmara dos
Deputados ouvida em primeiro lugar, tomou a
iniciativa de adotar e apresentar o referido Projeto
de Lei (nº 825-A-1947), ao qual a Comissão de
Justiça daquela Casa deu apôio no tocante à sua
constitucionalidade.
O Relator designado, Senador Ferreira de
Souza, concluiu, em seu parecer, que a proposição
não incide na regra proibitiva do art. 31, nº lI da
Constituição, e que nada a infirma do ponto de vista
da legalidade e da técnica jurídica.
A Comissão de Constituição e Justiça
divergiu, porém, do parecer do douto Relator, por
fundamentos
relacionados
com
o
aspecto
constitucional e legal dessa providência legislativa,
em seguida, suscintamente expostos.
3. A Constituição consagrou, como base do
regime democrático, a mais completa liberdade de
crença (artigo 141, § 7º), guardando, todavia, o mais
absoluto princípio de imparcialidade estatal e de
igualdade entre os diversos cultos, dentro de
um conjunto de normas em que concilia o

princípio da separação entre a Igreja e o Estado com
o reconhecimento do sentimento religioso do povo
brasileiro, proclamado no Preâmbulo do nosso
Estatuto político.
A Constituição repeliu a concepção do
Estado agnóstico ou irreligioso. Considerou a
fé, base espiritual da nacionalidade. Reconheceu,
dentro da concepção cristã, a existência de
Deus. Esta foi a significação do Preâmbulo
interpretada
pelo
Senado,
ao
aprovar,
unânimemente, a indicação do ilustre Senador
Mário de Andrade Ramos, sôbre a entronização
da Imagem de Cristo no recinto das sessões da
Casa.
Ao lado da garantia individual da liberdade
de crença e de culto, a Constituição estabeleceu
normas fundamentais sôbre a neutralidade
do Estado em matéria religiosa, dispondo no art. 31
que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: "nº II – estabelecer ou
subvencionar cultos religiosos, ou embaraçar-lhes o
exercício; número III – ter relação de aliança ou
dependência com qualquer culto ou igreja, sem
prejuízo da colaboração recíproca em prol do
interêsse coletivo".
Proibiu-se qualquer apôio oficial ou auxílio
direto ou indireto de ordem financeira em benefício
de determinada religião (Pontes de Miranda –
Comentários à Constituição de 1946, vol. 1º pág.
500, nº 4, vol. III, página 240).
Dentro do regime de separação entre a Igreja
e o Estado, êste não conserva, uma atitude
de indiferença ou de alheiamento à religiosidade
da Nação. A Constituição fixou porém, os limites
das relações entre a Igreja e o Estado. Assim é
que admitiu a colaboração com aquela em pról
do interêsse coletivo, o que vale dizer
cooperação recíproca fora do campo confessional
(art. 31, nº III, parte final). Instituiu, por outro
lado normas visando favorecer e cultivar
o sentimento religioso, enumerando taxativamente
os casos e as condições para o exercício
das relações entre o Poder espiritual e o Poder
temporal.
É êste o sentido das disposições constitucionais
referentes à permissão do ensino religioso nas escolas
(artigo 168 vº), à assistência religiosa às
fôrças armadas, e nas penitenciárias hospitais
e demais estabelecimentos públicos de internação
coletiva (artigo 141 § 9º), ao reconhecimento
da
validade
do
casamento
religioso
(ar-
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tigo 103), à prestação do serviço militar pelos
eclesiásticos, sob a forma de assistência espiritual
às Fôrças Armadas (artigo 181 § 2º), ao regime dos
cemitérios pela exceção à secularização (artigo 141
§ 10), à observância dos feriados religiosos, de
acôrdo com a tradição local (artigo 157 nº VI).
Todavia, quanto aos subsídios financeiros do
Estado, a qualquer religião ou culto, a Constituição,
como garantia de neutralidade do Estado, veda
expressamente à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios estabelecer qualquer
subvenção ou laço de dependências, ainda mesmo
que o façam em igualdade de condições (artigo 31
ns. I e II).
A proibição constitucional compreende
qualquer modalidade de auxílio direto ou indireto, de
ordem financeira (Pontes de Miranda, Comentários à
Constituição de 1946, vol. I, pág. 500, nº 4; vol. III,
pág. 240, in fine).
A contribuição pecuniária do Estado em
benefício de uma Igreja ou de um culto, desde que
essa contribuição não objetive especìficamente uma
colaboração recíproca em pról do interêsse coletivo,
qual seja a cooperação no setor cultural e
assistencial, importará sempre em infringência do
artigo 31, nº III, da Constituição.
4. A herança de que trata a Proposição foi
deferida à União e arrecadada como renda eventual
(art. 3º do Decreto-lei nº 1.907) e seu produto, que,
sob o regime dessa lei, se destinava a ocorrer às
despesas com a proteção à família, na forma do
Decreto-lei nº 1.764, de 10 de novembro de 1939,
passou a ser aplicado a fundações consagradas ao
desenvolvimento do ensino superior (artigo 3º do
Decreto-lei nº 8.207, de 22 de novembro de 1945 –
Diário Oficial de 27 de novembro de 1945.
Em virtude do Decreto-lei nº 8.207,
inteiramente compatível com a Constituição de 1946
(artigo 5º nº XV alínea a), os bens da herança
jacente passam ao domínio do Estado ou do Distrito
Federal, se o "de cujos tiver sido domiciliado nas
respectivas circunscrições, ou se incorpora ao
domínio da União, se o domicílio tiver sido em
território ainda não constituído em Estado".
A herança em aprêço está fora do alcance do
novo Decreto-lei número 8.207, no tocante ao
respectivo domínio já consumado em favor da
União.
Entretanto o novo diploma se aplica
ao caso em exame em relação ao des-

tino da herança que, deve ser o previsto no
mencionado art. 3º.
5. O que se pretende mediante a Proposição
nº 265, com louvável intuito de homenagem
aos sentimentos religiosos da digna população
da tradicional cidade de Macaé, é uma doação pura
e simples a ser feita, pela União, de recursos
do tesouro para a reconstrução de um templo a
que não se dá o caráter de monumento histórico
ou artístico, que deva ficar sob a proteção do
poder público, nos têrmos do art. 175, da
Constituição Federal. Tal pouco se depara no
projeto a hipótese da vinculação do auxílio
financeiro do Govêrno Federal a uma finalidade de
natureza cultural ou assistencial – hipótese esta
já focalizada no debate da Proposição nº 32, de
1948.
6. Isto pôsto, é de concluir-se que, também,
não se configura o caso da última parte do nº II do
artigo 31, da Constituição Federal, incidindo, pois, a
Proposição
nº
265,
no
defeito
de
inconstitucionalidade ao lado da censura em que
incorre de ofensa ao sistema e finalidade da herança
jacente, no seu escôpo de instituição mantida para
auxiliar o desenvolvimento do ensino universitário
(artigo 3º do Decreto-lei nº 8.207).
Cabe assinalar que não há identidade de
matéria entre a presente proposição e a de nº 1691947. Aí estavamos perante um pedido de abertura
de crédito para cumprimento do Decreto-lei nº 9.429,
de 6 de julho de 1946, baixado na fase preconstitucional mandando deferir ao Bispado de
Guaxupé o produto da mencionada herança. O
Congresso Nacional encontrou, assim, uma situação
perfeita e acabada de direito adquirido em favor da
Igreja. Sua providência legislativa a respeito limitouse a habilitar o Govêrno a cumprir uma lei tornada
irrevogável. O Relator ressalva, ainda, que a
hipótese não é idêntica à da Proposição nº 32-48,
que versa sôbre terras oriundas de herança jacente
destinadas a instalação de um estabelecimento de
ensino rural.
7. A Comissão de Justiça, considerando os
diversos fundamentos de ordem constitucional e
legal, acima expendidos, conclui pela rejeição da
Proposição.
Sala das Comissões, em 10 de junho
de 1948. – Attilio Vivacqua, Presidente e
Relator. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza,
vencido. – Filinto Müller. – Waldemar Pe-
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drosa. – Lucio Corrêa. – Etelvino Lins. – Vergniaud
Wanderley.
PROPOSIÇÃO
Nº 265 – 1948
A que se refere o parecer supra
O Congresso Nacional decerta:
Art. 1º É deferido ao Bispo de Campos, no
Estado do Rio de Janeiro, para auxiliar a reconstrução
da Igreja Matriz da cidade de Macaé o produto da
arrecadação de bens declarados vacantes e
pertencentes ao espólio do Padre Francisco Frederico
Masson, ex-vigário da Paróquia de São João Batista
de Macaé, naquêle Estado.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão desingnando para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Votação, em 1ª discussão, do Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 1948, que dispõe sôbre o
preenchimento das vagas resultantes da cassação do
registro de partido político e extinção de mandato dos
respectivos representantes (Com parecer nº 381, da
Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a emenda
de plenário, à qual oferece subemenda substitutiva).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº
82, de 1948, (oriunda da Comissão Mista de Leis
Complementares), que regula a aplicação do art. 15, §
4º da Constituição Federal (Com parecer nº 374, de
1948, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável
à proposição e contrário às emendas oferecidas em
plenário).
Discussão única do Parecer nº 367, de 1948, da
Comissão de Trabalho e Previdência Social, que sejam
publicadas as sugestões apresentadas pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Indústria, com o Ofício S-43, de 1948, sôbre a
regulamentação do repouso semanal remunerado.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Na sessão de hoje:
Projeto de Lei do Senado
1948
(oriundo
da
Comissão

nº 23,
Mista

de
de

Leis Complementares), definindo os crimes de
responsabilidade e regulamentando o respectivo
processo e julgamento;
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1948,
que
aprova
contrato
celebrado
entre
o
Ministério da Agricultura e Anísio Martins Maia e
sua mulher para a construção, em terras
dêstes, de um campo de irrigação no Estado do
Piauí.
Nas sessões dos dias 22 e 23 do corrente:
Projeto de Lei da Câmara número
115, de 1948, que concede isenção de direitos
de
importação
e
demais
taxas
aduaneiras para material importado pela E. F.
Sorocabana;
Projeto de Lei da Câmara número 114, de
1948, que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para
material destinado à Companhia Luz e Fôrça "Santa
Cruz";
Projeto de Lei da Câmara número 116, de
1948, que dispõe sôbre o pagamento de diferença
de vencimentos aos professôres civis, vitalícios, com
honras militares, nos estabelecimentos de ensino do
Exército;
Projeto de Lei da Câmara número 118, de
1948, que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive a
de previdência social, para três aviões, dez
toneladas de material accessório e duas mil ditas de
gazolina;
Projeto de Lei da Câmara número
119, de 1948, que concede isenção de
direitos
de
importação
e
demais
taxas
aduaneiras, inclusive a de previdência social,
para
128
caixas
de
papelão
que
contêm equipamento necessário ao preparo de
sangue;
Projeto de Lei da Câmara número 120,
de 1948, que altera, sem aumento de
despesa, o quadro suplementar do Ministério da
Agricultura;
Projeto de Lei da Câmara número 121,
de 1948, que autoriza a abertura, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, do crérito especial
de Cr$ 74.518.985,50, para pagamento de
materiais destinados à Estrada de Ferro SantosJundiaí;
Projeto de Lei da Câmara número 117, de
1948, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$
7.200,00, para pagamento de gratificação de
magistério.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR
MELLO VIANNA, NA SESSÃO DE 18 DE JUNHO
DE 1948
O SR. MELLO VIANNA (Para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, o nobre Senador Alfredo
Neves teve o mesmo pensamento e propósito que
eu: suprimir do projeto as palavras: "cujos efeitos
são declarados insubsistentes".
Votarei, de bom grado, pela emenda do Sr.
Alfredo Neves pelos motivos que me proponho a
desenvolver.
A expressão "cujos efeitos são declarados
insubsistentes" tresanda a perfume de violação da
Constituição; e a mim repugna infringí-la,
principalmente, quando não se respeitam direitos
adquiridos, atos perfeitos e a coisa julgada.
Se revogarmos, expressamente, os decretos
citados, teremos conseguido o nosso intuito, isto é,
revogação de legislação inconveniente. Estou de
acôrdo, porém, quando se declara prejudicial a
expressão:
"cujos
efeitos
são
declarados
insubsistentes".
Dão idéia de ato retroativo, que não
sensibilizou ou arrepiou a ilustre Comissão de
Constituição e Justiça. Pergunto, entretanto, a SS.
Ex.as: não será possível que alguém haja pleiteado
direitos, concluído atos de boa fé, fundado nêsses
decretos e mesmo que o Poder Judiciário os tenha
reconhecido por sentença?
Não iríamos, com as malsinadas expressões,
chegar ao absurdo repugnante de anularmos
sentenças transitadas em julgado?
É, porém, a Constituição a primeira a
determinar religioso respeito a coisa julgada. Quero
admitir que um ato ou um contrato realizado com
alicerce nêsses decretos, não tem valor, si fôssem
em realidade, inconstitucionais. A sentença,
entretanto, que tenha transitado em julgado, não. Se
passou em julgado, subsiste diante da própria
Constituição; os seus efeitos não podem, pelo
legislador, ser cancelados, sem sairmos no horror da
insegurança, da intranqüilidade.
Não
devemos,
portanto,
declarar
"insubsistentes os efeitos dêsses decretos".
Correríamos o risco, repito, de votar lei que iria
infringir ou atacar a coisa julgada, hipótese deante
de que, sempre, recusei, mesmo no regime da
Constituição anterior. Copiaríamos o detestável
exemplo, configurado no art. 2º, do malsinado

Decreto-lei nº 5.429, de 27 de abril de 1943, onde
ficou estatuído:
"O presente decreto-lei se aplica aos casos
sujeitos à decisão dos tribunais de trabalho,
inclusive àqueles pendentes de liquidação, seja
nêsses tribunais, seja em juízo ordinário".
Resava êste preceito a vilta abominável de
descumprimento da res judicata. Com o dispositivo
da Proposição nº 29 cria-se situação idêntica,
inverbis
"cujos
efeitos
são
declarados
insubsistentes".
Levaríamos a intranqüilidade às sociedades
mútuas de seguros de vida, causando-lhes prejuízos
por atos de que não podiam ser inculpadas desde
que agiram em obediência à lei cuja manifesta
inconstitucionalidade é indiscutível.
E, dest'arte, adquiriram tais mutuas direito de:
1º) – Não considerarem como empregados,
diante da lei trabalhista, os superintendentes,
gerentes, diretores, etc.
2º) – Não ficarem sujeitas a reintegrações,
indenizações, etc.
Ora, tôda esta situação tranqüila, criada por
lei, se desfaria ante a aprovação das palavras
apendiculares: – cujos efeitos são declarados
insubsistentes – que a emenda Alfredo Neves
pretende, em boa hora, podar. A insegurança é,
característica dos regimes absolutistas; lhes é
peculiar e adequada.
Não dos regimes livres, em que cada qual
deve dormir seguro de seu direito; pauta e disciplina
seus atos e proceder segundo as normas jurídicas
imperantes. E, desta maneira, não devem essas
sociedades ser surpreendidas com a declaração
imperativa ela insubsistência de atos pelas mesmas
praticadas em boa fé.
Esqueçamos, sem saudades, o regime
anterior em que se proclamava ser o direito
adquirido uma antiquaria, a coisa julgada, simples
névoa dispersável por um decreto de Jupiter!
Não. Propugnemos pelo sistema do Estado
Jurídico.
Nenhum dos Srs. Senadores seria capaz
de garantir que, no Brasil, não se tivessem
ações, com fundamento nêsses decretos, tendo
alcançado vitoria ou êxito no seu remate.
Ao contrário, sei que está pendente do Judiciário
ação com propósito de ilidir a eficácia dêsses
decretos. Pende de decisão do Supremo
Tribunal Federal. Êste sim, é o meio legítimo
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de arguir-se o conflito da lei com a Constituição, de
defesa contra atos e preceitos inajustáveis à lei
fundamental.
E não incumbe tão alta e serena a missão às
Assembléias onipotentes, nem ao caudilhismo
revolucionários, na lição de Carlos Maximiliano.
Declarar-se por lei a insubsistência de
quaisquer efeitos dos questionados decretos é
invadir a esfera de atuação do judiciário, subtraindolhe a apreciação de interesses ao mesmo sujeitos.
Copiaremos o exemplo da ditadura, disfarçada com
a Carta de 1937, que, no art. 177, permitia a
aposentadoria de funcionários civis.
Afastados em Mato Grosso e Minas Gerais
e outros Estados alguns juízes sob o mesmo
fundamento, recorreram ao Judiciário e êste
lhes assegurou a estabilidade da função por não
alcançá-los o cit. 177, visto não serem meros
funcionários.
Não tardou a Lei Constitucional nº 8, de 1942,
e cancelaram-se Acordãos do Tribunal Excelso por
tão fulminante processo.
Votando a emenda oferecida pelo ilustre Sr.
Senador Alfredo Neves, em que, declara, ficam sem
efeito os decretos tais e tais, teremos alcançado
nosso objetivo, sem o perigo de atingirmos questão
de natureza daquela que me propuz ressaltar, e fí-lo,
em relação à coisa julgada. Ademais, a fórmula não
deixa de estar de acôrdo com a Constituição, porque
ao
Senado,
sòmente,
compete
declarar
inconstitucionais as leis que assim tenham sido
consideradas pelo Poder Judiciário conforme o art.
64 da Constituição, de 1946.
Podemos revogar leis anteriores, seja por
êste, seja por aquele motivo, mas sem declararmos
que seus efeitos devem ser cancelados.
Deixemos esta incumbência ao judiciário (art.
200 da Constituição).
Efeitos são atos já produzidos, e iremos
retroagir, coisa sempre repugnante de aceitar pelos
perigos, que possam advir.
Assim,
Sr. Presidente,
eu
preferiria,
por
êstes
motivos
sumariamente

expostos, votar a emenda do Senhor Senador
Alfredo Neves, proscrevendo, dest'arte, as leis ex
post facto, vale dizer, no sentido literal dos têrmos,
leis posteriores aos fatos, ou ocorrências, a que se
pretendem aplicar
Nêsse clima ninguém está seguro e já se
disse que só de tiranos será digno fazer leis
retroativas e só de escravos obedecer-lhes.
Devotei, sempre, a maior repulsa a tão insigne
enormidade, que nos ajusta ao despotismo e afasta
do regime salutar da democracia viva. Quando, a
convite do Ministro Marcondes Filho – que com
pesar vejo ausente – prestei, durante quatro anos,
gratuitamente, meus desvaliosos serviços à
Comissão de Imposto Sindical, como representante
das classes liberais, presidente que era da Ordem
dos Advogados, sustentei, e tenho sustentado
sempre, que os diretores de sociedades anônimas e
de emprêsas também estavam sujeitos ao imposto
sindical, porque, a meu ver, estavam incluídos no
âmbito dos preceitos da legislação trabalhista. Eram
indivíduos que prestavam a emprêsas, serviços
permanentes, mediante paga. Mas a Comissão de
Impôsto Sindical, fundada em princípios doutrinários
do direito comercial, entendera que diretor não é
empregado e, sim, a própria sociedade, e inexistente
o contrato de trabalho. A sociedade, se é entidade
inteiramente diferente dos sócios é, mais ainda, dos
diretores. Êstes são prepostos e a representam.
Assim o projeto está de acôrdo com velha opinião
sustentada por mim.
Estou de pleno acôrdo com o mesmo. Vou
votar, porém, a favor da emenda Alfredo Neves,
porque poda as palavras: ficando sem efeito os atos
anteriores, praticados no regime dêsse decreto ou
"cujos efeitos são declarados insubsistentes".
Poderiam prejudicar alguém. Se os decretos são
contrários à Constituição, os interessados, diante do
Judiciário, terão amparo e anularão seus efeitos.
Esta não é a missão legislativa.
Tenho, assim, Sr. Presidente, desenvolvido
meu pensamento e justificado meu voto favorável à
emenda Alfredo Neves. (Muito bem; muito bem).

62ª SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Clodomir Cardoso.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
Etelvino Lins.
Góes Monteiro.
Durval Cruz.
Maynard Gomes.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novais.
Levindo Coelho.
Dario Cardoso.
João Villasbôas.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Salgado Filho.
Rodolpho Miranda.
Camilo Mércio.
Olavo Oliveira (25).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
25 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se preceder à leitura da ata.
O Sr. 1º Suplente (servindo de 2º Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 1º Secretario lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Telegramas:
Dos Presidentes das Câmaras Municipais de
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, de Ririutaba,
Estado do Ceará, e de Guaraíba, Estado da
Paraíba, apelando no sentido de ser elaborada uma
lei concedendo imunidades aos vereadores
municipais. – Inteirado.

Do Presidente da Câmara Municipal de Bôca
Acre, Estado do Amazonas, comunicando sua
resolução de encerrar os seus trabalhos da presente
sessão em virtude de arbitrariedades que diz
estarem sendo praticadas naquele município. –
Inteirado.
Do Presidente da Comissão de Estudos e
Defesa do Petróleo do Município de São João de
Meriti, Estado do Rio de Janeiro, comunicando a sua
instalação. – Inteirado.
Do 1º Tesouriero da Associação dos
Proprietários de Farmácia da Alta Sorocabana,
Estado de São Paulo, solicitando apôio ao projeto
que dispõe sôbre os práticos de farmácia. –
Inteirado.
De Cornélio Pedroso e outros, Coletor e
Escrivão Federal de Itapecerica, Estado de São
Paulo, solicitando apôio ao projeto de aumento de
vencimentos daquela Classe, em trânsito na Câmara
dos Deputados. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Jaguaquara, Estado da Bahia, apresentando
condolências pelo falecimento do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
Carta:
De Jaime Augusto C. de Vasconcelos,
apresentando agradecimentos em nome da
família, pelas homenagens prestadas por esta
Casa
à
memória
de
seu
progenitor,
Nilo C. L. de Vasconcelos, recentemente falecido. –
Inteirado.
Ofícios:
Do
Secretário
e
Presidente
das
Câmaras Municipais de São João da Boa
Vista e Igarapava, Estado de São Paulo,
solicitando
a
elaboração
de
uma
lei
concedendo imunidades aos vereadores municipais.
– Inteirado.
Do
Presidente
da
Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás comunicando
haver
a
mesma
aprovado
requerimento
de
congratulações
como
autor
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do projeto de lei que concede a diversos Estados da
União um auxílio na base de Cr$ 10.000.000,00, a
cada um, a título de cooperação econômica. –
Inteirado.
Do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, encaminhando requerimento
em que a mesma corporação manifesta apôio ao
projeto que libera os bens dos súditos do Eixo. –
Inteirado.
Dos Presidentes do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, da Câmara Municipal de Jaú,
Estado de São Paulo, e da Ordem dos Advogados
do Brasil, seção de São Paulo, apresentando,
condolências pelo assamento do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para
os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 132-A, de 1948, que aprova, na versão
portuguesa o Protocolo Modificativo das Convenções
Internacionais sôbre Entorpecentes, firmada em Lake
Sucess, Estado de Nova York, no dia 11 de
dezembro de 1946.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex.ª os
protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 21 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, de 1948
Aprova, na versão portuguesa, o Protocolo
Modificativo das Convenções internacionais sôbre
Entorpecentes, firmada em Lake Sucess, Estado de
Nova York no dia 11 de dezembro de 1946.
O Congresso Nacional decerta:
Art. 1º É aprovado o Protocolo Modificativo
das Convenções Internacionais sôbre Entorpecentes,
firmado no dia 11 de dezembro de 1946, pelos
Países signatários dos Acordos, Convenções e
Protocolos de Haia, Genebra e Bangkok, e assinado
pelo Brasil, à 17 do referido mês e ano, em Lake
Sucess, Nova York, na América do Norte.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário.
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa Excelência, para os devidos fins o
incluso
autógrafo
do
Projeto
de
Lei
nº 466, de 1948, que dispõe sôbre as

publicações, na Imprensa Nacional, dos julgados e
decisões dos juízes de Tribunais, e dá outras
providências.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de meu mais alto aprêço.
Rio, em 18 de junho de 1948 – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, de 1948
Dispõe sôbre as publicações, na Imprensa
Nacional, dos julgados e decisões dos juízes e
Tribunais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Imprensa Nacional publicará, nas
seções respectivas do Diário da Justiça, os
Acórdãos, sentenças, e decisões, do Supremo
Tribunal Federal, Tribunal Federal de Recursos,
Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral,
Tribunal de Justiça e Juízes do Distrito Federal,
Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional e
Juntas de Conciliação do Distrito Federal, Tribunal
Marítimo, Tribunal de Contas e Conselhos de
Contribuintes.
Parágrafo único. Os Acórdãos, sentenças e
decisões serão remetidos, por cópias, pelas
secretarias
e
serventuários,
devidamente
emendados, dentro do prazo de quinze dias de sua
publicação em audiência, ata de julgamento ou
assinatura.
Art. 2.º Far-se-á a publicação no Diário da
Justiça de tôdas as ementas sem exceção, logo que
sejam recebidas cópias autenticadas pelos
presidentes e juízes, e, nos suplementos
jurisprudências, na íntegra, de todos os Acórdãos, e
decisões, e as sentenças de primeira instância
passadas em julgado, observada a ordem da data de
recepção, selecionadas por matéria.
Art. 3º As reclamações referentes, à
publicação das ementas e da íntegra dos Acórdãos,
decisões e sentenças, serão encaminhadas ao
Ministro da Justiça, ex-officio ou a requerimento dos
interessados, pelos Presidentes dos Tribunais, e
órgãos e juízes mencionados no art 1º desta lei.
Art. 4º A falta de cumprimneto ao disposto
nesta lei, por parte da Imprensa Nacional,
secretários, serventuários e funcionários, sujeitará o
infrator à multa de dez a mil cruzeiros, aplicada pelo
superior hierárquico do funcionário ou serventuário,
ex-officio
ou
a
requerimento
das
partes
interessadas.

– 492 –
Art. 5º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Art. 3º As reclamações referentes à publicação
das ementas e da integra dos Acórdãos, decisões e
sentenças.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 481, de 1948, que isenta de
direitos de importação e demais taxas aduaneiras
três imagens de santos.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 21 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1° Secretário.
PROJETO D E L E I DA CÂMARA
Nº 126, de 1948
Isenta de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras três imagens de santos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para três
caixas, as quais contêm três imagens de santos,
vindas da República Argentina e destinadas ao
Colégio Imaculada Conceição, no Estado de São
Paulo.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 480-1948, que concede isenção
de direitos de importação e demais taxas aduaneiras
para uma caixa com o pêso bruto de 10 quilos, a
qual contêm 100,86 miligramas de rádio e
accessórios à sua aplicação.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 21 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE L E I DA CÂMARA
Nº 127, de 1948

xas aduaneiras para uma caixa, com o pêso bruto de
dez quilos, importada pelo Instituto Arnaldo Vieira de
Carvalho, da Capital do Estado de São Paulo, a qual
contém 100,86 miligramas de rádio e acessórios à
sua aplicação.
Art. 2º – A presente Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A imprimir.
Senhor 1° Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei número 19-A de 1948, que autoriza
a abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 321.920,00 para ocorrer ao
pagamento de despesas com forragem e aluguel de
casa, em 1947.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 21 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 128, de 1948
Autoriza a abertura pelo Ministério da
Educação e Saúde do credito especial de Cr$
321.920,00 para ocorrer ao pagamento de despesas
com forragem e aluguel de casa, em 1947.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – E o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de trezentos e vinte e um mil novecentos e
vinte cruzeiros (Cr$ 321.920,00), destinado a atender
a despesas realizadas em 1947, na conformidade da
seguinte discriminação:
Aquisição de forragens e
outros alimentos para animais
destinados a serviço de
preparação de sôros e vacinas
do Instituto Osvaldo Cruz.........
Aluguel de prédio para a
delegacia Federal de Saúde
da 3ª Região com sede em
Belém do Pará.........................

Cr$

320.000,00

1.920,00
321.920,00

Art. 2º
Revogam-se as disposições em
Concede isenção de direitos de importação e contrário.
A imprimir.
demais taxas aduaneiras para uma caixa, com o
pêso bruto de 10 quilos, a qual contém 100,86
miligramas de rádio e acessórios à sua aplicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – E concedida isenção de direitos de
importação e demais ta-
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Nº 805.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 405-A, de 1948,
que dispõe sôbre o provimento de cargos da
carreira
de
Comissário
de
Polícia
de
Q.P. do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 21 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

desta lei, serão objeto de regulamento a ser baixado
pelo Poder Executivo.
Art. 5º O primeiro curso de Comissário de
Polícia será iniciado no corrente ano, sendo
matriculados ex-officio os ocupantes interinos da
carreira de Comissário de Polícia.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 71-A, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Guerra, do crédito
especial de Cr$ 850.000,00. para atender ao
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
pagamento de despesas com a conclusão da Carta
Geográfica de Mato Grosso.
Nº 129, de 1948
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
Dispõe sôbre o provimento de cargos consideração.
Rio, em 18 de junho de 1948. – Munhoz da
da carreira de Comissário de Polícia do Q. P.
do
Ministério
da
Justiça
e
Negócios Rocha, 1º Secretário.
Interiores.
O Poder Legislativo decreta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 1º O provimento dos cargos da carreira de
Comissário de Polícia do Q. P. do Ministério da
Nº 130, de 1948
Justiça e Negócios Interiores (D.F.S.P.) é privativo
dos alunos habilitados no Curso de Comissário de
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Guerra,
Policia, da Escola de Polícia, do Departamento do crédito especial de Cr$ 850.000,00, para atender
Federal de Segurança Pública.
ao pagamento de despesas com a conclusão da
§ 1º As nomeações obedecerão rigorosamente Carta Geográfica de Mato Grosso.
à ordem de classificação.
O Congresso Nacional decreta:
§ 2º Em igualdade de condições, as
Art. 1º – È o Poder Executivo autorizado a
nomeações obedecerão à seguinte ordem:
abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de
a) – os Comissários de Polícia interinos ;
Cr$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil
b) – os servidores do Departamento Federal cruzeiros), para atender ao pagamento de despesas
de Segurança Pública;
com a impressão e trabalhos complementares da
c) – os servidores públicos;
Carta Geográfica do Estado de Mato Grosso, a cargo
d) – os demais habilitados.
do mesmo Ministério.
Art. 2º Será aproveitado em cargos não
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
iniciais, da carreira de Comissário de Polícia, publicação, revogadas as disposições em contrário.
independente da realização do Curso a que se refere
A imprimir.
o artigo 1º, o ocupante de cargo de carreira privativa
do D.F.S.P., desde que tenha dez anos, no mínimo,
EMENDAS
de serviço policial, e haja ingressado por meio de
concurso, satisfeita a condição essencial de ser
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1948.
bacharel em direito.
Art. 3º Só poderão matricular-se no Curso os
Nº 1
portadores de diploma, de bacharel em direito, do
sexo masculino, devidamente registrado no
Acrescente-se (onde convier) :
Ministério da Educação e Saúde.
Art. – "Os criadores e recriadores de
Art. 4º
As
condições
de
matrícula gado bovino, que não tiverem requerido
no regime escolar e outras providências os benefícios do artigo 1º da lei nº 209, de 2 de
necessárias
à
plena
execução janeiro de 1948, terão, facultativamente, o prazo até
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5 de janeiro de 1950, para o pagamento
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 14
de
prestações
dos
contratos
de
penhor de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
pecuário.
Cícero de Vasconcelos, Relator. – Augusto Meira. –
Parágrafo
único.
Êsse
prazo Ribeiro Gonçalves.
sòmente aproveita aos mutuários que não
houverem cometido falta contratual dolosa e que
ANEXO AO PARECER
pagarem os juros vencidos até o dia 5 de janeiro de
1949.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam incorporadas ao plano rodoviário
nacional as rodovias Rio-Vitória e Rio-Feira de
Justificação
Santana.
Pelo art. 17 da lei nº 209, todos os
Art. 2º Do programa de construções
contratos de penhor pecuário teriam sido e melhoramentos de maior urgência das
prorrogados
para
efeito
de
pagamento estradas-troncos do plano Rodoviário Nacional,
das prestações, até o dia 5 de janeiro de 1949. a que se refere o art. 67 do Decreto-lei nº 8.463,
Está redigido:
de 27 de dezembro de 1945, passa a fazer
Art. 17. "As obrigações garantidas com parte
a
rodovia
Vitória-Belo
Horizonte,
penhor
pecuário,
cujos
devedores
não trecho da estrada-tronco Centro-Oeste do referido
sejam beneficiados pela presente lei, terão plano.
o seu vencimento prorrogado pelo prazo de
Parágrafo único. O início da construção fica
um ano desde a data em que êle entrar em vigor.
dependente dos recursos de que puder dispor o
A lei nº 209 tem a data de 2-1-48, mas Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
foi publicada no dia de 5 de janeiro e por isso sem prejuízo do programa constante do art. 67 do
que o prazo se deve contar do dia da Decreto-lei citado .
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
Pois bem. Se o benefício era de ordem contrário.
geral, para criadores e recriadores de gado
bovino, ninguém há que desconheça as dificuldades
PARECER
com que tôda a classe pecuarista luta, diante
da falta de financiamento. Os aventureiros,
Nº 393, de 1948
os falsos criadores provocaram a crise de
financiamento. Os bons, os legítimos criadores
Da Comissão de Redação de Leis
sofrem as conseqüências dessa crise. Em tais
Redação final da emenda substitutiva
condições, parece justo e razoável que se lhes do
Senado
Federal
à
Proposição
da
possibilite o gôzo de algum favor, nesta delicada Câmarados
Deputados
nº
293,
de
época.
1947
Os contratos de penhor estão garantidos sob a
Relator – Sr. Ribeiro Gonçalves.
modalidade de garantias reais. Dêste modo, o que se
Esta Comissão apresenta, em anexo, a
tem em objetivo – para os cumpridores das redação da emenda substitutiva do Senado à
obrigações – é apenas a possibilidade de prorrogar o Proposição da Câmara dos Deputados nº 293, de
pagamento
de
suas
prestações,
aliás, 1947.
facultativamente.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 18
Sala das Sessões, em 21 de junho de 1948. – de junho de 1948. – Clodomir Cardoso. Presidente. –
João Villasbôas.
Ribeiro Gonçalves, Relator. Augusto Meira. – Cícero
São lidos e vão a imprimir os seguintes de Vasconcelos.
pareceres:
ANEXO DO PARECER
PARECER
Redação final da emenda substitutiva do
Nº 392, de 1948
Senado Federal à Proposição da Câmara dos
Deputados nº 293, de 1947.
O Congresso Nacional decreta:
Redação final do Projeto de Lei do Senado
Art. 1º Em igualdade de classificação
Federal nº 11, de 1947.
Relator: Senador Cícero de Vasconcelos.
nos concursos de títulos ou de provas ou de
Da Comissão de Redação de Leis
títulos e provas, para os cargos federais,
Esta Comissão é de parecer seja aprovada a excetuados os do magistério e os técnicos,
redação, dada em anexo, ao projeto de lei do serão nomeados de preferência os candidatos
Senado nº 11, de 1947.
que
houverem
participado
das
fôrças
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expedicionárias brasileiras (F. E. B., F. A. B.,
Marinha de Guerra e Marinha Mercante).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 394, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre
a Proposição numero 28, de 1948.
Relator – Sr. Etelvino Lins.
Pelo art. 1º do Decreto-lei número 8.013,
de 29 de setembro de 1945, os militares da reserva
remunerada ou reformados do Exército, Marinha
e Aeronáutica quando designados para funções
da
atividade,
"terão
direito
à
percepção
dos vencimentos integrais dos respectivos postos
e graduações calculados pela tabela vigente
se, porventura, não os tenham obtido em seu
limite máximo consoante as disposições em
vigor".
A êsse artigo acrescenta-se, na proposição em
exame, a expressão "e vantagens" logo depois da
palavra "vencimentos".
Sem o acréscimo proposto – salientou o
Deputado Euclides Figueiredo, autor do projeto –
ficam os militares mencionados sem o direito a
diárias, ajuda de custo etc., em desacôrdo com o
dispôsto no art. 204 de Decreto-lei nº 2.186, de 13 de
maio de 1940 (Código de Vencimentos e Vantagens
do Exército).
A alteração, a nosso ver, tem cabimento.
Se "os oficiais da reserva, quando
convocados, terão direito aos vencimentos e
vantagens dos seus postos, pela tabela que vigorar,
perdendo os da inatividade" nos precisos têrmos do
citado art. 204, nada mais razoável do que lhes
assegurar o mesmo direito quando nomeados para
funções da atividade que é essa a hipotese do
projeto.
Evitar-se-á, assim, um tratamento desigual e
injusto, sem que daí resulte aumento de vencimentos
que continuam os mesmos já conferidos no decreto
que se pretende modificar. Nem há, por igual,
majoração das vantagens definidas e calculadas
na legislação militar, o que poderia ser

interpretado como aumento de vencimentos; apenas
a elas passarão a ter direito os militares de que
cogita a preposição no seu artigo 1º
Com essa modificação concordaram, de resto,
os ministros da Guerra, da Marinha e da
Aeronáutica, achando-a procedente e justa, como se
vê dos avulsos da Câmara dos Deputados.
Altera ainda, a proposição, os arts. 2º e 4º do
Decreto-Iei nº 8.013. São aceitáveis nessa parte
também as justas razões invocadas pelo autor do
projeto.
Introduz afinal, a proposição, mais um artigo
no Decreto-lei nº 8.013.
"Art. 5º O presente Decreto-lei se aplica
também aos militares da reserva e reformados, já
licenciados ou exonerados que foram convocados
durante o último estado de guerra e, com êsse tempo
de serviço completaram os cinco anos de que trata o
artigo anterior".
Resultou êsse dispositivo de emenda
apresentada ao projeto, na Comissão de Segurança
da Câmara dos Deputados, e que nos afigura justa.
Opina assim, a Comissão de Constituição e
Justiça, no sentido de que seja aprovada a
Proposição número 28.
Sala das Comissões, em 13 de maio de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Etelvino Lins,
Relator. – Ferreira de Souza. – Vergniaud
Wanderley. – Waldemar Pedrosa. – Filinto Muller. –
Lúcio Corrêa – Joaquim Pires.
PARECER
Nº 395, de 1948
Da Comissão de Fôrcas Armadas, sôbre a
Preposição nº 28. de 1948.
Relator: Senador Ernesto Dornelles.
Pretende-se, pelo projeto ora em estudo,
introduzir algumas modificações no Decreto-lei nº
8.013, de 29 de setembro de 1947, que disciplina o
retôrno à inatividade de oficiais da reserva ou
reformados que tenham sido convocados para servir
na ativa.
Estabelece êsse decreto-lei, no seu artigo 1º
que o exercício efetivo de serviço prestado por
oficiais designados para funções de atividade,
assegura-lhe
a
percepção
dos
vencimen-
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tas integrais dos respectivos postos calculados na
tabela vigente.
Sugere o projeto que os referido militares
tenham, também, como o da ativa, direito às
vantagens inerentes a seu pôsto que, ao serem
promovidos de uma guarnição para outra, percebam,
de acôrdo com o código de vencimentos e
vantagens, diárias e ajuda de custo. Esta é a
primeira modificação.
Outra e no art. 2º – Diz êste que quando o
tempo de serviço prestado pelos oficiais convocados
acrescido ao que fôra apurado na época da
transferência para a reserva ou reforma atingir o total
de 30 anos ou mais "poderá" o oficial ser licenciado
com os vencimentos então vigentes.
Nêsse "poderá" fica ao arbítrio da autoridade
conceder ou não as vantagens da lei. E' isso o que o
projeto procura corrigir ao substituir a expressão
"poderá o oficial" por "serão os militares...", dando,
assim, lei, como convem, forma taxativa e
insofismável.
Prescreve ainda o Decreto-lei número 8.013,
no artigo 4º, que as regalias a que se referem os
seus artigos anteriores não serão aplicáveis aos
militares, que designados para funções da atividade
nelas não tenham permanecido ou venham a
permanecer, por período igual ou maior de 10 anos
consecutivos. Mas estatui, por outro lado, que serão
licenciados, com aquelas regalias, os oficiais que
completarem 68 anos da idade ou no caso de ocorrer
enfermidade comprovada. Se isso ocorresse antes
dos 10 anos de convocação, estaria evidentemente,
prejudicado em grande parte o amparo que a própria
lei pretendia dar. Propõe o projeto que êsse prazo
seja reduzido para 5 anos, sem o que só por
exceção alguns oficiais poderiam ser contemplados.
A respeito foram ouvidos os Ministros das
pastas militares. E embora não constem do processo
vindo da Câmara dos Deputados, suas informações
a elas são feitas referências no parecer da Comissão
de Justiça daquela Casa do Congresso nos
seguintes temos: "As informações prestadas pelos
dignos titulares das Pastas da Guerra. Marinha e
Aeronáutica são unânimes e precisas em esclarecer
a justiça e a procedência do Projeto 252-47, ao qual
nada opõem"
Da exposição acima pode-se concluir
que
êste
projeto
se
resume
ape-

nas a medidas que visam a sanar algumas
deficiências da lei; evidenciadas, possivelmente,
através de casos concretos merecedores de melhor
solução.
E como tôdas elas nos parecem plenamente
justificadas, somos de parecer seja o mesmo
aprovado nos têrmos vindos da Câmara dos
Deputados.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1948. –
Pinto Aleixo, Presidente. – Ernesto Dornelles,
Relator. – Magalhães Barata. – Alfredo Nasser. –
Salgado Filho.
PARECER
Nº 396 – de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
nº 28-1948.
Relator – O Sr. Salgado Filho.
Refere-se a Proposição, originada na Câmara
dos Senhores Deputados, a sanar a desigualdade de
vantagens auferidas pelos oficiais da reserva ou
reformados, das nossas fôrças armadas, quando
chamados a exercer funções da ativa, por
necessidade do serviço, em relação àquêles que
estão em plena atividade. Atinge, também, o projeto
aos convocados nas condições indicadas, "já
licenciados ou exonerados, que foram convocados
durante o último estado de guerra, e, com êsse
tempo de serviço, completaram os cinco anos de que
trata o artigo anterior."
Parecem equitativas as medidas propostas,
embora importem em aumento de despesas, porque
equiparam vencimentos e vantagens dos que
exercem as novas funções, abrangendo os que as
praticaram no período em que o País esteve em
estado de Guerra. Em verdade êle dão um caráter
com pulsório ao que era facultativo no diploma legal.
Pela legalidade e constitucionalidade da
modificação pretendida do Decreto-lei nº 8.013, de
29 de setembro de 1945, se manifestou a douta
Comissão de Constituição e Justiça, pela sua
conveniência a competente Comissão de Fôrças
Armadas, que se pôde alicerçar, também, na opinião
dos Ministros dos Postos Militares, segundo
informações de uma das Comissões da Câmara dos
Senhores Deputados.
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Assim, nada tem a objetar a Comissão de
Finanças a que seja aprovada a Proposição.
Sala das Comissões, em 8 de junho de 1948. –
Mathias Olympio, Presidente. – Salgado Filho, Relatro. –
Apolônio Sales. – Durval Cruz. – Santos Neves. –
Andrade Ramos. – Alvaro Adolpho. – Ferreira de Souza.
– Vespasiano Martins.

Não há como lhes negar direito a
contagem do tempo de serviço anteriormente
prestado.
Nada
havendo
a
opor
quanto
a
constitucionalidade do projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça opina no sentido da sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 15 de abril de
PARECER
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Lúcio
Corrêa, Relator. – Augusto Meira. – Etelvino
Nº 397, de 1948
Lins. – Vergniaud Wanderley. – Joaquim Pires. –
Waldemar Pedrosa. – Aloysio de Carvalho,
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a substituída no projeto a expressão "para todos
os efeitos", pela expressão "para efeito de
Proposição número 26, de 1948.
Relator – O Sr. Lúcio Corrêa.
aposentadoria". – Filinto Müller, de acôrdo com o
O Projeto de Lei nº 316-C, de 1947-1948, da voto. do Senador Aloysio de Carvalho.
Câmara dos Deputados, visa assegurar, para todos os
PARECER
efeitos, respeitados os direitos de terceiros, consoante
dispõe no artigo 1º, a contagem de tempo em que os
Nº 398, de 1948
atuais servidores públicos da União estiveram afastados
dos seus cargos e funções, por ato do Govêrno
Da Comissão de Finanças, sôbre a
Provisório, desde que lhes tenha sido favorável o Proposição nº 26, de 1948.
Relator – O Sr. Salgado Filho.
pronunciamento da Comissão Revisora, instituída em
O Projeto em aprêço é uma decorrência de
decorrência do parágrafo único, do artigo 18, das
Disposições Transitórias, da Constituição de 16 de julho um dispositivo constitucional (artigo 18 das
Disposições Transitórias da Constituição de
de 1934.
O artigo 18, das Disposições Transitórias da 1934). Visa assegurar, para todos os efeitos,
Constituição de 1934 está assim redigido:
respeitados os direitos de terceiros, a contagem
"Ficam aprovados os atos do Govêrno Provisório, de tempo em que os atuais servidores públicos
dos interventores nos Estados, e excluída qualquer da União estiveram afastados de seus cargos e
apreciação judiciária dos mesmos atos e dos seus funções, por ato do Govêrno Provisório, desde
efeitos.
que lhes tenha sido favorável o pronunciamento
Parágrafo único. O Presidente da República da Comissão Revisora.
Não há como restringir um preceito da Lei
organizará, oportunamente, uma ou várias comissões
presididas por magistrados federais vitalícios que, Magna, que não manda contar o tempo só para
apreciando, de plano, as reclamações dos interessados, o efeito da aposentadoria. Tem que ser êle
emitirão
parecer
sôbre
a
conveniência
do encarado no sentido amplo, como o consagrou o
aproveitamento dêstes nos cargos ou funções publicas, Iegislador constituinte. Foi um mal? Pouco
que exerciam e de que tenham sido afastados pelo importa, êle assim o determinou e deve ser
Govêrno Provisório, ou seus Delegados, ou em outros obedecido, ressalvados, porém, os direitos de
correspondentes, logo que possível, excluído sempre o terceiros, que a Constituição também garantia.
Assim, a Comissão de Finanças nada tem
pagamento de vencimentos atrasados ou de quaisquer
indenizações".
a opôr a aprovação do Projeto.
Trata-se, ao que se vê, de medida justa, de vez
Sala das Comissões, em 8 de junho de
que o aproveitamento dos funcionários, que a lei 1948. – Mathias Olympio, Presidente. – Salgado
abrange, nos cargos ou funções que exerciam e de que Filho, Relator. – Apolônio Sales. – Vespasiano
foram afastados, constituiu reconhecimento da falta de Martins. – Durval Cruz. – Santos Neves. – Alvaro
motivos para seu afastamento.
Adolpho. – Ferreira de Souza. – Andrade Ramos.
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PARECER

Terminado o prazo regimental de emendas
perante a Mesa, vão às Comissões competentes os
Nº 399, de 1948
projetos de leis da Câmara ns. 102 – 103 – 104 –
105 – 106 – 107.– 108 – 109 – 110 – 111 e 112,
Da Comissão de Redação de Leis Redação todos de 1948.
Dessas proposições, apenas a de nº 105
final da Proposição da Câmara dos Deputados nº
164, de 1947.
recebeu emendas que vão ser lidas.
São lidas e aprovadas as seguintes:
Relator: Sen. Waldemar Pedrosa.
A Comissão é de parecer seja aprovada
a redação da Proposição da Câmara dos
EMENDAS
Deputados nº 164, de 1947, que apresenta em
anexo.
Nº 2
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
Ao artigo 4º acrescente-se:
18 de junho de 1948. – Clodomir Cardoso,
§ 2º Os devedores que concluirem ajustes
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro amigáveis sem renunciar os benefícios da lei 209
Gonçalves. – Cicero de Vasconcellos. – Augusto poderão requerer ao Juiz do seu domicílio, no
Meira.
mesmo prazo de 60 dias, a revisão judicial dos
respectivos contratos para adaptá-los à lei, caso não
ANEXO AO PARECER
se reajustem amigàvelmente com os credores.
§ 3º A modificação constante de sentença ou
O Congresso Nacional decreta:
aditivo, será averbada à margem da inscrição do
Art. 1º É aprovado o Convênio Cultural firma contrato principal, no Registro de Imóveis.
do pelos Governos da República dos Estados Unidos
do Brasil e República da China a 27 de março de
Justificação
1946.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
O Projeto não regula a situação dos devedores
da sua publicação, revogadas as disposições em que se ajustarem amigàvelmente com os credores,
contrário.
sem renunciar os benefícios da lei, falha que a
Nº 400 – 1943
presente emenda vem sanar.
Sala das Sessões, em 22 de junho de 1948. –
Vergniaud Wanderley.
Da Comissão de Redação de Leis
Redação da Proposição da Câmara dos
Deputados nº 149, de 1947.
Relator: Sen. Augusto Meira.
A Comissão é de parecer seja aprovada
a redação com que a Proposição nº 149, de 1947,
foi aprovada pelo Senado, e que apresenta em
anexo.
Sala da Comissão de Redação de Leis,
21 de junho de 1943. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Augusto Meira, Relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Cicero de Vasconcellos. – Waldemar
Pedrosa.
ANEXO AO PARECER
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os oficiais aviadores promovidos em 10
de maio de 1944 contarão antiguidade de 23 de
fevereiro de 1944.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.

Nº 3
Acrescente-se onde convier:
Art. A primeira parte do art. 1º da Lei nº 209,
de 2 de janeiro de 1948, passa a ter a seguinte
redação:
"Aos criadores e recriadores de gado bovino é
assegurado o direito de pagarem seus débitos civis,
comerciais e fiscais anteriores à data da presente lei
pela maneira seguinte":
Justificação
A Lei nº 209 concedeu moratória aos criadores
pelos débitos anteriores de 19 de dezembro de 1946.
Mas estendeu êsse favor às novações e reformas
dêsses mesmos débitos, feitos depois daquela data
até a da sua publicação.
Pode-se afirmar que, já estando os criadores
em regime de moratória a partir daquela data, todos
os demais débitos por êles contraídos daí por diante,
o são em conseqüência de reforma ou novação.
Entretanto, tornando-se difícil a prova desses
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atos, quando é sabido que os Bancos não costumam
escriturar reforma e sim operação nova, o justo é
estender-se o favor legal aos débitos contraídos em
1947, que, assim, abrangerá tôdas as reformas e
novações,
afastando
possíveis
discussões
judiciárias.
Sala das Sessões do Senado Federal, em 21
de junho de 1943. – João Vilasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Rodolpho Miranda, orador inscrito.
O SR. RODOLPHO MIRANDA (*): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores. Como representante
de São Paulo no Senado Federal, considerei
como imperativo dever de consciência ocupar esta
tribuna, para oferecer esclarecimentos sôbre
negócio acremente censurado pelo grande órgão
da imprensa brasileira "O Correio da Manhã",
que
motivou
pedido
de
informações
do
brilhante parlamentar brasileiro, Deputado Café
Filho.
"O Correio da Manhã", edição de 20
do corrente, sob a espígrafe "Escândalo
medíocre", teceu comentários a respeito de
negócio que analiso sòmente em parte, referente às
Caixas Econômicas. E assim procedo porque
acabo de deixar a presidência do Conselho
Superior das Caixas Econômicas Federais e,
por coincidência, fui relator dêsse caso, que,
posso garantir ao Senado, por lá passou com
toda a lisura e honestidade. Nem eu respeitando
minhas
tradições
e
meu
nome,
seria
capaz de apôr minha assinatura a operações menos
sérias.
O eminente parlamentar Deputado Café
Filho, pediu informações sôbre o assunto.
Destaco de seu requerimento os itens a que devo
acudir:
"Se a Caixa Econômica de São Paulo realizou
uma operação de crédito com a "Indústria de Linho e
Algodão Dalvy S.A.", para aquisição de uma fábrica
situada em Meridan, Mississipi, América do Norte,
para montagem em território nacional. No caso
afirmativo, qual o montante do empréstimo e suas
condições.
Se as máquinas da fábrica Meridan adquiridas
com o financiamento da Caixa Econômica de
São Paulo, faziam parte do plano de reequipamento
do parque industrial brasileiro. Como se proses__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

sou o pagamento e como foram emitidas as
cambiais".
Apressando-me
em
proporcionar
as
informações e, para satisfazer a Sua Ex ª, hoje pela
manhã entendi-me com o presidente da Caixa
Econômica Federal de São Paulo, Dr. Antunes
Maciel, solicitando-lhe me enviasse documentação
que pude e oferecer ao conhecimento dos meus
pares e do País.
Há poucos instantes, chegou-me às mãos o
documento pedido. Não me compete analisar as
transações que, por ventura decorreram dêsse
empréstimo. Pretendo, simplesmente, como exdiretor do Conselho Superior das Caixas Econômicas
Federais, conhecedor das vinte e uma Caixas
Econômicas do Brasil e estudioso dessa
especialidade da economia popular – prestar meu
depoimento.
Por diversas vêzes, eminentes colegas desta
Casa, alguns presentes à sessão de hoje, tiveram
oportunidade de verificar que eu não passava de
simples funcionário do Conselho Superior, em cujas
dependências permanecia do meio dia às 17 horas.
O SR. PINTO ALEIXO: – V. EX.ª permite um
aparte? (Assentimento do orador). V. Ex.ª não era
um simples servidor; era, de fato, um presidente que
sabia orientar os negócios do Conselho Superior das
Caixas Econômicas Federais. Posso dar meu
testemunho sincero.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª.
Sr. Presidente, o Deputado Café Filho, com o
seu
pedido
de
informações,
demonstrou
temperamento do meu maior agrado, porque
considero que o homem público deve sempre exigir
esclarecimentos, da mesma forma que àquêles a
quem
compete
dá-los,
compete
atender
imediatamente ao chamamento.
Como se vê, dois tópicos do requerimento do
Deputado Café Filho, relacionam-se com a Caixa
Econômica Federal de São Paulo. Não posso deixar
de declinar, desde logo, perante o Senado os nomes
dos seus dirigentes: o gaucho-paulista Arthur
Antunes Maciel – e nós de São Paulo jamais
sobrepomos ao dele o nosso amor pelo Estado – e
os seus companheiros Alfredo Egídio de Souza
Aranha, Abelardo Vergueiro César e Alcides da
Costa Vidigal, nomes sobejamente conhecidos, não
sòmente em S. Paulo, como em todo o Brasil, pelo
saber e cultura de que têm dado inegáveis
demonstrações.
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Não
desejando
alongar-me,
porém
simplesmente responder ao Deputado Café Filho –
que, no meu entender, teve um gesto digno de
aprêço – vou proceder à leitura do seguinte ofício,
recebido do Presidente da Caixa Econômica de São
Paulo, Dr. Antunes Maciel:
"Presado amigo Senador Luiz Rodolpho
Miranda.
Senado Federal – Rio de Janeiro.
Apresentando-lhe minhas atentas saudações,
esclareço a operação ocorrida nesta Caixa
Econômica com a Indústrias de Linho Dalvy S.A.,
objeto de comentários de um dos grandes jornais
dessa Capital.
É o seguinte o histórico do assunto:
1. Em 21 de maio de 1945, a Indústrias de
Linho Dalvy S.A. solicitou a esta Caixa um
empréstimo de Cr$ 20.000.000,00 com a fiança do
Banco Mercantil de São Paulo S.A.".
Devo esclarecer aos Senhores Senadores,
que porventura não conheçam a situação
econômico-financeira
dos
estabelecimentos
de crédito paulistas, que o Banco Mercantil S.A. é
uma entidade das mais pujantes do Brasil,
brilhantemente dirigida por Gastão Vidigal e Cardoso
de Melo Neto, pessoas de reconhecida envergadura
moral.
"2. Êste processo foi objeto de exame
durante o ano de 1945 para ser afinal aceito em
19 de março de 1946, com a ressalva de ser
aprovado pelo Conselho Superior das Caixas
Econômicas Federais, conforme determina o
Regulamento.
3. As condições iniciais do empréstimo foram
modificadas diminuindo-se o prazo para 5 anos e
elevando-se os juros para 9% ao ano, com resgates
em prestações mensais de capital e juros e garantia
do Banco Mercantil de São Paulo S.A.
4. Foi feito o recurso necessário ao Conselho
Superior das Caixas Econômicas Federais pelo ofício
nº 90-46-C. S., de 11 de junho de 1946, nos têrmos
do art. 9º do Regimento Interno daquêle Conselho
Superior, combinado com os arts. 15, 16 e 17 do
Regulamento das Caixas Econômicas Federais,
baixado com o Decreto Federal nº 24.427,de 19 de
junho de 1934.

5. O Conselho Superior, em sessão de 28 de
junho de 1946, sendo Relator do processo o Sr. Dr.
Luiz Rodolpho Miranda, aprovou a operação,
mencionando que a "Indústrias de Linho Dalvy S. A."
era a maior indústria nacional de linho, sendo
também o "Banco Mercantil de São Paulo S. A." um
dos mais conceituados estabelecimentos bancários
do País, pelo que não via inconveniente na
respectiva aporvação.
6. O processo teve a sua escritura assinada,
em São Paulo, nas notas do 11º Tabelião, em 18 de
julho de 1946; as amortizações de capital e juros têm
sido feitas com regularidade, estando atualmente o
respectivo saldo reduzido a Cr$ 13.575.932,60. A
última prestação vencida, de Cr$ 2.636.089,70, foi
paga em 31 de maio último.
Conforme se vê, nada tem a Caixa Econômica
Federal de São Paulo a ver com o andamento da
administração interna da "Indústrias de Linho Dalvy
S. A.", uma vez que seu empréstimo não foi
garantido peles seus bens e sim por uma fiança
bancária e por prazo de um têrço do usualmente
concedido nos empréstimos industriais, ou seja de 5
anos em vez de 15 anos, estando a operação
rigorosamente em dia e devidamente afiançada por
estabelecimento bancário dêste Estado, de alta
idoneidade.
Sem outro fim, agradecendo seu interêsse
cordial por esta instituição, etc".
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se não
me engano declarou V. Ex.ª, ao iniciar sua brilhante
oração, que se propunha a antecipar informações
ao Deputado Café Filho. Pelo que lí no "Correio
da Manhã", um dos itens mais interessantes
do requerimento do Deputado Café Filho é o atinente
à aplicação do empréstimo na aquisição de
uma fábrica a ser montada na Argentina. O
fato parece-me excessivamente grave. Pretende-se
dar a depósitos da economia popular, a finalidade
não de fomentar indústrias nacionais, mas de
desenvolver
o
parque
industrial
argentino,
em benefício de industriais brasileiros associados
a industriais platinos que se preparam para
fazer concorrência à nossa indústria de tecidos. V.
Ex.ª
desarmaria
os
nossos
espíritos
se
proporcionasse ao Senado, informações, sobre
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o desvio da economia do povo depositada na Caixa
Econômica de São Paulo.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Agradeço ao
nobre colega o seu aparte. Declarei, porém, de início
que cogitaria apenas da operação realizada pela
Caixa Econômica de São Paulo, com determinada
emprêsa que oferecia as mais absolutas garantias.
Apresentadas as garantias e entregue o
dinheiro, parceladamente, conforme o contrato não
pode a Caixa Econômica ir além e indagar se a
quantia é desviada para a Argentina, o Chile ou
qualquer outro lugar. Declara-se aqui que as
obrigações estão sendo cumpridas dentro dos
prazos certos e determinados.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não parece
a V. Ex.ª que a Caixa Econômica, estabelecimento
de crédito popular, deve ter elementos de contrôle a
fim de que os recursos de pequenos depositantes
não fôssem desviados para empreendimentos de
outros países?
O SR. VICTORINO FREIRE: – O fato escapa
ao contrôle da Caixa. É Como se se tratasse de
empréstimo a funcionário. Pode gastá-lo como bem
entender.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Não
encontro elementos na lei, na razão, no bom senso,
que imponham à Caixa Econômica, uma vez
realizada operação perfeitamente legal e honesta, a
curatela sôbre quem recebe dinheiro.
Julgo de meu dever dar explicações sòmente
quanto ao aspecto da economia popular, porque fui
zelador da Caixa durante nove anos.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A Caixa
Econômica é uma organização que goza de certos
privilégios e está estreitamente ligada ao Govêrno
Federal, que não pode deixar, em absoluto, de
interessar-se pelo desenvolvimento da economia
brasileira, das nossas indústrias e, pois, da
concorrência que lhes possa ser feita no estrangeiro.
Conseguintemente a Caixa Econômica, órgão ligado
ao Govêrno, e o Govêrno interessado em não
desviar nossos minguados capitais para operações
no exterior deveriam de mão dadas, estar bastante
avisados para que êsse desvio, não fôsse Ievado a
efeito.
O SR. RODOLFO MORANDA: – Agradeço o
aparte com que me honra o nobre colega.

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Declarando
V. Ex.ª que a operação foi realizada sob sua
presidência, não ponho em dúvida a lisura da
negociação. O que desejo saber, e a Nação também
naturalmente alarmada com a denúncia em aprêço, é
se o empréstimo foi aplicado em benefício dos
nossos concorrentes argentinos. Urge se esclarecer
êsse ponto. O Govêrno Federal está na obrigação de
fazê-lo e a Caixa Econômica não pode fugir à
prestação de esclarecimentos.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – O nobre
colega há de concordar comigo – simples bacharel
em Direito – que a Caixa Econômica, pelo simples
fato de fazer empréstimo a determinada pessoa ou
companhia, não pode transforma-se em curadora.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Antes da
Caixa Econômica realizar o empréstimo, examina o
fim a que se destina.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – O fim foi
examinado.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se foi
examinado e depois se desvirtua o objetivo, a Caixa
Econômica deveria denunciá-lo, evitando que o
propósito condenável se realizasse.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – V. Ex.ª não
tem razão. Não pretendo entrar na análise dêsse
outro aspecto.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A minha
pergunta foi apenas no sentido de saber se o nobre
colega podia esclarecer êste ponto de suma
importância. V. Ex.ª, porém, já declarou que não está
habilitado.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Vou apenas
até a regularidade da operação realizada pela Caixa
Econômica. Estou satisfeito, todavia, por V. Ex.ª terme proporcionado ocasião de terçarmos armas...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não
terçamos armas. Apenas solicitei esclarecimentos.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – ...e de
conhecer a opinião do ilustre colega, que muito acato.
Sr. Presidente, cumpri minha missão de antigo
Presidente da Caixa Econômica e de conhecedor da
economia popular. Tenho o prazer, como Senador
por São Paulo, de afirmar a V. Ex.ª e ao Senado, que
a Caixa Econômica do Estado é administrada com
absoluta proitbidade.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não o nego.
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O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Era o que
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
tinha a dizer. (Muito bem; muito bem).
– Sr. Presidente, ofereci emenda substitutiva na
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Comissão de Constituição e Justiça. Consulto a V.
Ex.ª se não tem ela preferência na votação.
Andrade Ramos.
O SR. PRESIDENTE: – Duas são as emendas
Pereira Moacyr.
substitutivas. Uma, da autoria de V. Ex.ª, com
Mello Vianna.
parecer contrário; outra, oferecida em plenário pelo
Alfredo Neves.
Sr. Senador Adalberto Ribeiro, com parecer
Walter Franco.
favorável, em parte.
José Américo.
O Regimento não estabelece a forma de
Mathias Olympio.
votação, quando da existência de emendas com
Plínio Pompeu.
parecer favorável e contrário. Assim, submetê-las-ei
Vespasiano Martins.
ao voto do Senado na ordem de apresentação.
Filinto Müller.
A primeira é do Sr. Senador Ferreira de
Attilio Vivacqua.
Souza, com parecer contrário da Comissão de
Cícero de Vasconcelos.
Constituição e Justiça.
Victorino Freire.
Vai ser lido o art. 1º dessa emenda.
Alfredo Nasser.
O SR. SECRETÁRIO: – Procede à leitura do
Augusto Meira.
seguinte:
Flavio Guimarães.
Francisco Gallotti.
ARTIGO
Lucio Corrêa.
Apolonio Salles.
"As vagas existentes nos diversos corpos
Pedro Ludovico.
legislativos da União, dos Estados, do Distrito
Alvaro AdoIpho.
Federal e dos Municípios em conseqüência da
Santos Neves.
extinção de mandatos determinado no art. 1º, letra
Arthur Santos.
"e", da Lei nº 211, de 7 de janeiro de 1948, serão
Ernesto Dornelles.
preenchidas mediante eleição, garantida, tanto
Pereira Pinto.
quanto possível, em relação à Câmara dos
Sá Tinoco.
Deputados, às Assembléias Legislativas dos Estados
Magalhães barata.
e às Câmaras de Vereadores a representação
Euclydes Vieira (29).
proporcional dos partidos nacionais".
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
José Neiva.
quando na sessão em que se discutiu a
Fernandes Távora.
constitucionalidade do projeto em debate, ocupei a
Novaes Filho.
atenção do Senado, fí-lo por discutir exclusivamente
Ismar de Góes.
a questão de saber se o projeto estava ou não de
AIoysio de Carvalho.
acôrdo com a norma constitucional.
Hamilton Nogueira.
Vencido
nêste
particular,
curvei-me
Bernardes Filho.
respeitosamente à deliberação da Casa, contrária ao
Marcondes Filho (8).
meu ponto de vista.
Devo, agora, pedir a atenção do Senado para
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do a questão da conveniência.
expediente. (Pausa).
Não discuto mais, vê V. Ex.ª, Senhor Presidente,
Mais nenhum senhor Senador desejando usar a tese sôbre se a Constituição formula ou não a soluda palavra, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em 1º discussão, do Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 1948, que dispõe sôbre o
preenchimento das vagas resultantes da cassação do
registro de partido político e extinção de mandato dos
respectivos representantes. (Com parecer nº 381, da
Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a emenda
de plenário, à qual oferece subemenda substitutiva).
De acôrdo com o Regimento, a votação será
artigo por artigo.
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ção precisa para a hipótese; mas que, embora. seja
licito ao Parlamento dispôr como melhor entender,
deve êle pender para a solução proposta na minha
emenda, que traz consigo a idéia da eleição.
Ocorrida vaga no Senado, na Câmara dos
Deputados, ou em qualquer das corporações
coletivas de base eleitoral, porque tenha sido o
Partido de alguns dos seus membros proibido de
existir, nenhuma fórmula melhor de atender à
natureza do próprio regime, nenhuma fórmula mais
perfeita de realizar o ideal democrático, que a de
devolver ao povo a escolha de seus representantes.
É possível, Sr. Presidente, que a fórmula
constante do projeto ofereça maior comodidade;
talvez – e não estou longe de confessá-lo – o método
nela preconizado evite largo dispêndio de dinheiros e
de energias agitando a vida política dos diversos
Estados onde é mistér preencher vagas. O
argumento, porém, não tem fôrça suficiente para
abalar o ponto de vista em que me coloco, numa
democracia, num regime em que ao povo se atribui o
poder de escolher os seus representantes nos
órgãos de opinião. Só o povo deve manifestar seu
pensamento, sempre que acontecimento posterior
modificar o resultado de sua deliberação anterior.
Procurar nos quadros de eleição passada a
solução para a hipótese, pode ser – repito – mais
cômodo, pode mesmo não representar decisão
autoritária ou anti-democrática, no sentido absoluto
da expressão; mas, certo não será solução em
correspondência rigorosa com a índole do regime,
capaz de satisfazer integralmente aos nossos ideais
de democratas convencidos.
Não nos espanta a idéia de nova eleição;
não nos arreceamos do agitar da opinião em
tôrno do suprimento dos lugares. Triste, desgraçada
a democracia temerosa das consultas ao povo;
infeliz do regime que, rotulando-se de popular,
considera a provocação do povo para escolher
os seus representantes, oportunidade perigosa,
meio de criar no País clima de insegurança,
atmosféra de desconfiança, vamos dizer mesmo,
regime da desordem. Não há, no particular,
Senhor Presidente, interêsse partidário direto
da tese; há, porém, os impulsos da minha
consciência democrática; há o imperativo de quem
não admite e não compreende se deixem os
únicos interessados nêsse problema, que são os

habitantes do País, no olvido, no esquecimento.
É a primeira vez que fatos dessa ordem
acontecem em nossa vida política. Em todos os
tempos, vagas dos diversos corpos coletivos foram
sempre preenchidas por via de consulta ao povo. A lei
eleitoral de 1933, a Constituição de 1934, a lei eleitoral
de 1945 e a Constituição de 1946, estabeleceram uma
exceção a êsse princípio tradicional. E essa exceção,
como exceção, deve ter, em nosso sentir de
republicanos, um alcance, restrito. Refere-se ela ao
chamamento dos suplentes, fórmula que já de si não
se recomenda inteiramente do ponto de vista
democrático. O suplente é sempre um candidato que
não conseguiu o número de votos necessários à
eleição. Manda, porém, uma compreensão perfeita e
justa de economia de trabalho e de despesas, dentro
do sistema da representação partidária, que se evite,
nessa hipótese, a agitação republicamente benéfica
de uma eleição. Não é possível, contudo, ao meu
vêr, estender-se a exceção a todos os casos e
transformar-se o legislador ordinário em ditador de
regras, visando ao preenchimento de vagas
ocorridas antes dessas regras e de vagas verificadas
em hipótese que estariam rigorosamente previstas
na própria Constituição.
O Senado vai assim, Sr. Presidente, deliberar
sôbre matéria de suma importância. Passada a etapa
da constitucionalidade, por êle afirmada a
possibilidade de uma legislação discricionária, por
êle decidido não estar a hipótese prevista na
Constituição, cumpre-nos encarar, agora, a hipótese
do ponto de vista da sua conveniência sob o
aspecto político. Êste no meu sentir, é o de que
vagas, no corpo legislativo, não preenchidas por
suplentes, só podem ser legitimamente ocupadas por
aquêles diretamente indicados pelo povo numa
votação regular.
Não quero estender-me, dizer mais palavras,
apêlo simplesmente para os meus pares por que
considerem no assunto. Verificando que a emenda
por mim apresentada é que melhor traduz o sentido
republicano da nossa Carta e melhor representa os
ideais democráticos que a todos nos reunem, dê-lhe
os nobres colegas o seu apoio.
Se assim fizermos, Sr. Presidente, teremos
afirmado a possibilidade do legislador de ditar
regras para o preenchimento dessas vagas,
mas teremos mostrado ao País que, quando o
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legislador avocou essa possibilidade, não o fez para
distribuir arbitràriamente cargos, não o fez atendendo
a esta ou aquela lei, mas simplesmente para afirmar,
mais uma vez, a pureza da sua orientação
democrática. (Muito bem; muito bem).
O SR. IVO D'AQUINO (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, o nobre Senador Ferreira
de Souza apresentou a emenda substitutiva que tem
o nº 2, ao art. 1º do projeto em discussão.
A emenda teve, por maioria de votos, parecer
contrário da Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto dispõe no artigo 1º:
"Cassado o registro do partido político com
fundamento no parágrafo 13 do artigo 141 da
Constituição Federal e, em conseqüência, extintos
mandatos dos diversos corpos legislativos da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos municípios, as vagas daí resultantes serão
preenchidas nos têrmos da presente lei".
O Senador Ferreira de Souza, com a emenda
que apresentou, viria alterar inteiramente o sistema
do art. 1º e, por conseqüência do projeto.
Defende o ilustre representante a sua emenda
no sustentar que sòmente há uma possibilidade na
solução do problema do preenchimento das vagas
resultantes da cassação do registro do Partido
Comunista do Brasil. Entende S. Ex.ª que a única
fórmula admissível é a da eleição.
Exatamente aí está a discordância da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
e,
preliminarmente do plenário.
Realmente Sr. Presidente, se o Tribunal
Superior Eleitoral se julgou incompetente para
resolver a questão, sinal é que deixou à decisão do
Congresso Nacional estabelecer a forma do referido
preenchimento.
Discutiu-se nesta Casa, a respeito da
constitucionalidade do projeto e a maioria do Senado
decidiu por essa constitucionalidade. Assim, pela
deliberação do mais alto Tribunal Eleitoral do País foi
conferida ao Parlamento, por via de conseqüência, a
atribuição iniludível de disciplinar a matéria.
Assim, Sr. Presidente entendo que teve inteira
razão a ilustrada Comissão de Constituição e
Justiça, no rejeitar pelo seu parecer, a emenda do

digno representante do Rio Grande do Norte.
Cumpre ainda acentuar que a emenda de S.
Ex.ª estabelece que, no caso de eleição, seja
garantida, tanto quanto possível em relação à
Câmara dos Deputados às Assembléias Legislativas
dos Estados e às Câmaras de Vereadores, a
representação proporcional dos partidos nacionais.
Não pretendo alongar-me a respeito da matéria
visto já ter sido amplamente debatida nesta Casa.
Meu propósito é encaminhar a votação e,
nêste sentido eu o faço de acôrdo com o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça. Penso que o
Senado, assim decidindo terá dado uma solução
política de grande elevação a respeito do assunto e
consultando, sem dúvida nenhuma, a maioria da
própria opinião nacional. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o art. 1º da
emenda do Senador Ferreira de Souza, que teve
parecer contrário da Comissão, queiram conservarse sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
Fica, assim, prejudicado o artigo 2º da emenda.
Vai ser votada a sub-emenda da Comissão de
Constituição e Justiça.
Em plenário, o Sr. Senador Adalberto Ribeiro
apresentou uma emenda, que mereceu, em parte,
parecer contrário da Comissão. Quanto à parte
restante, foi aceita, por se tratar de emenda de
redação, oferecendo a Comissão uma sub-emenda
substitutiva.
Por se tratar de emenda substitutiva, há
preferência regimental na sua votação.
É o seguinte o teor da sub-emenda da
Comissão:
"Ao art. 1º, Redija-se: "Cassado o registro de
partido político com fundamento no parágrafo 13 do
artigo 141 da Constituição Federal e, em
conseqüência, extintos os mandatos nos diversos
corpos legislativos da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, por fôrça
do que estatui o artigo 1º, letra e da Lei nº 211, de 7
de janeiro de 1948, as vagas daí resultantes serão
preenchidas nos têrmos da presente lei".
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Conforme salientou a Comissão em
seu
parecer,
trata-se
de
emenda
de
redação.
Em todo o caso, é sub-emenda substitutiva, e
vai ser votada.
Os
Senhores
Senadores
que
a
aprovam
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
Nestas condições, ficam prejudicados o art.
1º do Projeto e a segunda parte da emenda do
Senador Adalberto Ribeiro.
Há ainda uma emenda, supressiva ao
artigo
2º
que
será
oportunamente
considerada.
Vai-se proceder à votação dos parágrafos 1º e
2º do Projeto.
Os Senhores que os aprovam, queiram ficar
sentados. (Pausa).
Estão aprovados.
Em votação o artigo 2º.
Os Senhores que o aprovam queiram ficar
sentados. (Pausa).
Vai-se proceder à votação da emenda aditiva
do Senador Lucio Corrêa a êste artigo e que teve
parecer favorável da Comissão. Está assim
redigida:
Acrescente-se ao art. 2º:
"Parágrafo único. Se fôr fixado novo
quociente, será ressalvada a situação dos
representantes definitivamente diplomados e já no
exercício do mandato".
Os
Srs.
que
aprovam
a
emenda
aditiva,
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Aprovada.
Em votação o artigo 3º do Projeto.
Os Srs. que o aprovam, queiram ficar
sentadas. (Pausa).
Aprovado.
Passa-se ao 4º e último artigo.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram
conservar-se
como
se
acham.
(Pausa).
Está aprovado.
A matéria volta à Comissão de Constituição e
Justiça a fim de redigir o vencido para a 2ª
discussão.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 82, de 1948, (oriundo da Comissão
de Leis Complementares), que regula a aplicação
do artigo 15, parágrafo 4º, da Constituição
Federal. (Com parecer nº 374, de 1948, da Co-

missão de Constituição e Justiça, favorável à
proposição e contrário às emendas oferecidas em
plenário).
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
De acôrdo com o Regimento, vão ser votadas
em primeiro lugar as emendas.
São rejeitadas as seguintes:
EMENDAS
Ao Projeto de Lei da Câmara
Nº 82 – 1948
Nº 1
Diga-se, no parágraffo único do artigo 1º, em
vez de – "No ano de 1948" – o seguinte: – Do
exercício financeiro de 1948.
Nº 2
Reunam-se os artigos 2º e 4º dando ao novo
artigo a seguinte redação:
Para fixação e apuração das importâncias de que
trata o artigo anterior, no corrente exercício financeiro de
1948, cinco por cento (5%) e, nos exercícios
subsequentes, dez por cento (10%) do impôsto de renda
e preventos de qualquer natureza, serão escriturados
sob a nova rública orçamentária – 1.1.104.3.07.0 – Cota
pertencente aos Municípios – a medida que fôr
sendo arrecadado. As importâncias escrituradas num
mês serão distribuídas no mês seguinte às exatorias
federais, a fim de que estas efetuem mensalmente o
pagamento do que fôr devido às Prefeituras.
Conserve-se, como parágrafo único do art. o
parágrafo único do artigo 4º do Projeto.
É aprovado e vai à Comissão de Redação de
Leis o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 82 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A União, por intermédio do Ministério da
Fazenda e respectivas Delegacias Fiscais nos
Estados, promoverá a distribuição em partes iguais e
entrega direta de uma cota anual correspondente a
10% (dez por cento) da arrecadação geral do Impôsto
de Renda e proventos de qualquer natureza, a tôdas
as Municipalidades do País, excluídas as capitais.
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Parágrafo único. No ano de 1948, será
entregue apenas metade da cota prevista.
Art. 2º As importâncias de que trata o artigo
anterior deverão ser, na forma do Código da
Contabilidade Pública, distribuídas em duodécimos
às exatórias federais, a fim de que estas efetuem
mensalmente o pagamento do que fôr devido às
Prefeituras.
Art. 3º A entrega será feita às Prefeituras de
cada Município, pela Coletoria nêle instalada, ou,
mediante ordem da Delegacia Fiscal do Tesouro
Nacional, no respectivo Estado, pela que tiver
jurisdição no dito Município.
Art. 4º A fixação e apuração da importância
relativa à cota devida aos Municípios, para o
exercício de 1948, e seguintes, far-se-ão de acôrdo
com os totais consignados nos balanços da
Contadoria Geral da República a título de Impôsto de
Renda.
Parágrafo único. A fixação da cotaparte
correspondente a cada Município será feita pela
Diretoria da Receita Pública, e terá por base os
Municípios existentes a 31 de dezembro do ano
anterior.
Art. 5º No segundo ano depois de entregue a
respectiva cota, os Municípios enviarão ao
Congresso Nacional e ao Ministério da Fazenda um
relato informativo a respeito da aplicação dos
recursos recebidos no ano anterior, para
comprovação do cumprimento da parte final do
parágrafo 4º do artigo 15 da Constituição Federal, e
assim procederão nos exercícios seguintes.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.
E' sem debate aprovado, em discussão única,
o seguinte:

riados civis e religiosos, de acôrdo com a tradição
local".
E' também solicitada, na mensagem, a
publicação no Diário do Congresso do sul subsídio
apresentado na Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria.
Muitas das sugestões constantes na
mensagem são de real valor e, a meu ver, dignas de
serem tomadas em consideração, por isso que dão
uma amplitude maior aos direitos assegurados no
projeto aprovado na Câmara dos Deputados.
O referido projeto ainda não transitou pela
Comissão de Trabalho e Previdência Social, e estou
certo de que o relator, no momento oportuno, não
deixará de consultar o estudo apresentado e que
deve ser publicado no Diário do Congresso, para que
todos os congressistas tomem conhecimento. Desta
maneira será atendida a solicitação da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria.
Em 9 de junho de 1948. – Marcondes Filho,
Presidente. – Hamilton Nogueira, Relator. – Filinto
Müller. – Pedro Ludovico. – Lúcio Corrêa.
O SR. PRESIDENTE: – Será feita a
publicação a que refere o parecer que acaba de ser
aprovado.
Está esgotada a matéria da ordem do dia.
Nada mais havendo que tratar vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã a seguinte:

PARECER

Na sessão de hoje:
Projeto de Lei da Câmara número 115, de
1948, que concede isenção de diretos de importação
e demais taxas aduaneiras para material importado
pela E. F. Sorocabana:
Projeto de Lei da Câmara número 114, de
1948, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras para material destinado à
Companhia Luz e Fôrça "Santa Cruz".
Projeto de Lei da Câmara número 116, 1948,
que dispõe sôbre o pagamento de diferença de
vantagens aos

Nº 367, de 1948
(Da Comissão de Trabalho e Previdência
Social).
A Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria, enviou ao Senado uma mensagem
apresentando considerações sôbre o projeto que
regula o artigo 157 da Constituição no tocante ao
inciso
VI:
"Repouso
semanal
remunerado,
preferentemente aos domingos e, no limite das
exigências técnicas das emprésas, nos fe-

ORDEM DO DIA
Trabalho de comissões.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 40
minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
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professôres civis, vitalícios, com honras militares,
nos estabelecimentos de ensino do Exército:
Projeto de Lei da Câmara número 118, de
1948, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras, inclusive a de
previdência social, para três aviões, dez toneladas
de material accessório e duas mil ditas de gazolina;
Projeto de Lei da Câmara número 119, de
1948, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras, inclusive a de
previdência social, para 128 caixas de papelão que
contêm equipamento necessário ao preparo de
sangue;
Projeto de Lei da Câmara número 120, de
1948, que altera, sem aumento de despesa, o
quadro suplementar do Ministério da Agricultura;
Projeto de Lei da Câmara número 121, de
1948, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
74.518.985,50, para pagamento de materiais
destinados à Estrada de Ferro Santos-Jundiaí;
Projeto de Lei da Câmara número 117, de
1948, que autoriza a abertura, pelo crédito especial
de Cr$ 7.200;00 para pagamento de gratificação de
magistério.
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

República Dominicana, República de El Salvador,
Equador, Estados Unidos da América, Guatemala,
Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Estiveram
também presentes representantes das Bahamas e
de Terra Nova e um observador pelas Colônias
Britânicas nas Antilhas.
Os
Govêrnos
acima
mencionados
reconhecendo as vantagens da cooperação e mútuo
entendimento que resultam do intercâmbio de
pareceres em relação às telecomunicações,
designaram os plenipotenciários abaixo assinados,
reunidos na cidade do Rio de Janeiro, Estados
Unidos do Brasil, os quais de comum acôrdo, e sob
reserva de ratificação, celebraram a seguinte
Convenção, que se ajusta ás estipulações da
Convenção Internacional de Telecomunicações
(Madrid 1932).
CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIÃO
INTER-AMERICANA DE TELECOMUNICAÇÕES
ARTIGO 1º
Constituição de União

(*) DECRETO LEGISLATIVO

Os Govêrnos da Região Americana,
participantes da presente Convenção, constituem
uma União Interamericana de Telecomunicações.

Nº 7, de 1948

ARTIGO 2º

Artigo único. Fica aprovada a Convenção
Definição da região americana de
Interamericana de Telecomunicações firmada no Rio
telecomunicações
de Janeiro aos 27 de setembro de 1945, ao correr da
III
Conferência
Interamericana
de
Para os fins das telecomunicações, a Região
Radiocomunicação; revogadas as disposições em Americana fica delimitada da seguinte forma:
contrário.
1 Do Polo Norte, aproximadamente pelo
Senado Federal, em 18 de junho de 1948.
meridiano 169º oeste até o paralelo 65º30' de latitude
norte, em coincidência com a linha internacional de
NEREU RAMOS limites do Estreito de Behring;
Presidente do Senado Federal
2º Daí, ao longo de um círculo máximo em
direção sudoeste, até um ponto situado sôbre o
CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE
paralelo 50º de latitude norte e 165º de longitude
TELECOMUNICAÇÕES
leste;
3 Daí, ao longo de um círculo máximo em
Firmada no Rio de Janeiro, Estados Unidos do direção sudoeste, até um ponto situado a 10º de
Brasil, em 27 de setembro de 1945, entre os latitude norte e 120º de longitude oeste;
Govêrnos dos Estados abaixo mencionados:
4 Daí, diretamente para o sul, ao longo do
Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, meridiano 120º de longitude oeste, até chegar ao
Costa Rica, Chile, Cuba,
Polo Sul;
5 Daí, para o norte, sôbre o meridiano de
__________________
20º de longitude oeste, até o ponto de
(*) Republicado por ter saído com incorreções.
intercessão com o paralelo 10º de latitude sul;

– 508 –
6 Dai, pelo círculo máximo na direção
noroeste, até o ponto situado no paralelo 40º de
latitude norte e o meridiano 50º de longitude oeste;
7 Daí, pelo círculo máximo na direção
nordeste, até o ponto situado no paralelo 72º de
latitude norte e o meridiano 10º de longitude oeste;
8 Daí, diretamente para o norte, sôbre o
meridiano 10º de longitude oeste, até chegar ao Polo
Norte.
ARTIGO 3º

Estas comunicações deverão ser feitas, em
todos os casos, independentemente das que, de
ordinário, se destinam à Secretaria da União
Internacional de Telecomunicações.
4º Informar à Secretaria Interamericana de
Telecomunicações (O. I. T.) a respeito de tôdas as
conferências multilaterais que se projetem para o
intercâmbio de opiniões ou para celebração de
acordos relativos a telecomunicações, que afetem a
Região Americana, assim como sôbre os resultados
de tais reuniões.

Regulamentos

ARTIGO 5

Esta Convenção poderá ser complementada
Atribuições e obrigações
por meio de regulamentos que estejam dentro de
seus Iimites e que tenham por meio a solução, por
São atribuições e obrigações da Secretaria
mútuo acôrdo, dos problemas administrativos que Interamericana de Telecomunicações (O. I. T.):
surjam no campo das telecomunicações na Região
1º Fazer recomendações no sentido de
Americana.
harmonizar a utilização das radiofreqüências
nas diversas faixas do espectro quando forem
CAPITULO II
previstas interferências entre as emissões de
determinados países, e, para êste fim, organizar a
centralização e distribuição das informações
Secretaria Interamericana de Telecomunicações
necessárias.
(O.I.T.)
2º Receber e distribuir os documentos
ARTIGO
fornecidos
pelos
govêrnos
contratantes,
inclusive:
a)
Informações
técnicas,
tais
como:
Organização
dados referentes à precisão e estabilidade
Os Governos contratantes concordam em:
das freqüências, às interferências ou outras
1º Manter uma Secretaria Interamericana de pertubações que se observem no território
Telecomunicações (O. I. T.) como organização dos países contratantes, assim como outros
interamericana, com as funções prescritas no art. 5º. estudos que possa, levar a efeito sôbre a
2º Fornecer; sem demora, à Secretaria propagação das ondas e características gerais das
Interamericana de Telecomunicações (O. I. T.), antenas;
cópias de tôdas as disposições legislativas sôbre
b) os tratados, leis, decretos, regulamentos e
telecomunicações, os regulamentos vigentes em demais medidas legislativas ou administrativas;
suas respectivas jurisdições e as alterações que se
c) os dados estatísticos pertinentes à matéria
lhes introduzem, assim como os informes desta Convenção;
apropriados de ordem estatística, técnica e
d) outras informações sôbre a matéria, que
administrativa sôbre a matéria.
possam ser fornecidas pelos governos contratantes,
3º Fornecer à Secretaria Interamericana de conforme o art. 4º desta Convenção.
Telecomunicações (O. I. T.) cada seis meses, uma
3º Manter um Departamento especializado em
lista oficial das freqüências atribuídas às estações assuntos de rádio-difusão em geral, a fim de
radiodifusoras de seus respectivos países, e notificá- contribuir para o seu maior desenvolvimento,
la, mensalmente, de tôdas as modificações e adições recolher e difundir informações que lhe sejam
efetuadas naquela.
concernentes, facilitar a realização dos propósitos
As referidas listas e notificações deverão estabelecidos no artigo 25 desta Convenção, e
obedecer ao critério adotado pelo Regulamento sugerir aos Governos contratantes as medidas
Geral de Rádiocomunicação vigente, e incluirão necessárias para melhorar e proteger a radiodifusão
também:
na Região Americana.
a) a potência em uso;
4º Publicar recomendações de normas
b) a potência máxima que se pretende usar;
técnicas
tendentes
a
obter
o
mais
c) o horário das transmissões.
eficiente
uso
das
rediofreqüências,
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com o objetivo de reduzir ao mínimo as
interferências.
5º Publicar um boletim trimestre que contenha
breves notícias de interêsse geral, referentes a
mudança
no
pessoal,
reorganizações
administrativas, promulgação de leis e expedição de
regulamentos, negociação de tratados e outros
convênios internacionais, documentos de atualidade
no domínio das telecomunicações, bem assim
escritos de caráter técnico que lhe remetam os
Govêrnos interessados ou seus representantes,
sôbre problemas que afetem o progresso da ciência
respectiva.
6º Traduzir os documentos que deva distribuir.
7º Distribuir cópias da agência e de todas as
proposições
apresentadas
às
conferências
interamericanas sôbre telecomunicações, bem como
os documentos resultantes das mesmas.
8º Assessorar e auxiliar o Govêrno
Organizador, no que diz respeito à preparação
da Secretaria Geral para cada uma das
conferências plenipotenciárias ou administrativas
interamericanas.
9º Por solicitação dos Governos que o
desejarem (art. 10), fazer os preparativos para as
conferências administrativas limitadas, inclusive
instalar a Secretaria Geral, bem como por solicitação
do Govêrno Organizador, auxiliar os preparativos
para as conferências multilaterais, regionais e
subregionais, para intercâmbio de opiniões ou para
celebração de acôrdos relativos a assuntos, de
telecomunicações. Em todos os casos, a Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O. I. T.),
notificará os Governos da Região Americana acêrca
dessas reuniões e difundirá tôdas as informações
relativas às mesmas com o objetivo de fomentar a
colaboração interamericana.
10. Servir de intermediária para a difusão
de informações relativas aos trabalhos das
conferências interamericanas em outros campos
conexos, quando os acordos que adotem
as
referidas
conferências
afetarem
as
telecomunicações.
11. Servir como depositária do texto autêntico
dos
acordos
multilaterais
interamericanos
relacionados com as telecomunicações.
12. Preparar um relatório anual de suas
atividades e submetê-lo a todos os governos
contratantes.
13.
Estudar
e
submeter
à
consitenciárias
e
administrativas
as
re-

comendações e modificações atinentes ao
Regulamento Interno da Secretaria Interamericana
de Telecomunicações (O. I. T.) (artigo 8).
14. Desempenhar quaisquer outras funções
que lhe sejam pertinentes ou atribuídas pelas
conferências.
ARTIGO 6
Manutenção da Secretaria Interamericana de
Telecomunicações. (O. I. T.)
§ 1º 1) As despesas gerais da Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O. I. T.), serão
cobertas pelos Governos participantes desta
Convenção, de acôrdo com o dispôsto no parágrafo
VI dêste artigo.
2) A União Panamericana exercerá a
supervisão geral da administração e das finanças da
Secretaria Interamericana de Telecomunicações (O.
I. T.) assim como do orçamento autorizado pelos
Governos.
§ 2º 1) As despesas gerais acima
mencionadas serão reguladas por um orçamento
prèviamente aprovado em cada conferência
plenipotenciária ou administrativa, o qual se manterá
em vigor até a conferência seguinte:
2) Com antecipação suficiente à realização de
uma conferência plenipotenciária ou administrativa, o
diretor
da
Secretaria
Interamericana
de
Telecomunicações (O. I. T.) organizará um anteprojeto de orçamento que será encaminhado por
intermédio da União Panamericana, ao estudo dos
respectivos governos. A União Panamericana
anexará a êsse ante-projeto as observações que
considere oportunas, as quais servirão de base à
Conferência para a determinação do orçamento.
3) O diretor apresentará anualmente à União
Panamericana, com suficiente antecipação, as
modificações do orçamento que a experiência
aconselhe e que considere necessárias para o ano
seguinte.
A União Panamericana obterá dos Governos a
aprovação dessas modificações.
§ 3º O diretor se dirigirá à União
Panamericana solicitando os fundos necessários
para cobrir as despesas União Panamericana
solicitará dos Governos participantes o pagamento
das respectivas quantias, de acôrdo com as cotas
fixadas no parágrafo 6 dêste artigo.
§
4º
As
despesas
da
Secretaria
Interamericana
de
Telecomunicações
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(O. I. T.) provenientes dos trabalhos das
conferencias não serão incluídas nas despesas
mencionadas nos parágrafos 2 e 3 precedentes e
serão custeadas pelos Governos participantes de
acôrdo com as cotas estabelecidas no parágrafo 6
dêste artigo.
§ 5º Os balanços e contas da Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O. I. T.) serão
remetidos anualmente pelo diretor à União
Panamericana para sua verificação, a qual, com seu
comentário, os submeterá à aprovação da, próxima
conferência plenipotenciária ou administrativa.
§ 6º 1) Para atender às despesas previstas
nos precedentes parágrafos 2, 3 e 4, cada Govêrno
da Região Americana concorda em contribuir
proporcionalmente com certo número de unidades
correspondentes à categoria que escolher para sua
classificação.
2) Com êsse fim estabelecem-se seis
categorias, as quais corresponderão às seguintes
unidades.
Categorias ......................... I II III IV V VI
Unidades .........................
25 20 15 10 53
3) Cada Govêrno contratante poderá trocar a
categoria que houver escolhido, porém a troca só se
tornará efetiva no ano fiscal seguinte aquêle em que
fôr feita a respectiva notificação ao diretor da
Secertaria Interamericana de Telecomunicações (O.
I. T.)
§ 7º) 1) Os Governos contratantes pagarão
suas cotas por semestres adiantados.
2) Se algum país estiver atrasado em seus
pagamentos, a União Panamericana, por solicitação
do diretor da Secertaria Interamericana de
Telecomunicações, fará as necessárias gestões para
a pagamento da cota devida.
§ 8º) O diretor prestará uma fiança à União
Panamericana que a conferência julgue satisfatória
para
garantir
suas
responsabilidades
na
administração da Secretaria Interamericana de
Telecomunicações (O. I. T.)
§ 2º Quando estiver especificado que as
comunicações entre os Governos contratantes
devam realizar-se por intermédio da União
Panamericana, fica compreendido que em relação a
estados ou colônias que não sejam membros
daquela
União,
o
diretor
da
Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O. I. T.)

poderá comunicar-se diretamente com os referidos
Governos.
ARTIGO 7
Sede e pessoal da Secretaria Interamericana de
Telecomunicações (O. I. T.)
§ 1º A sede da Secretaria Interamericana de
Telecomunicações (O. I. T.) será na cidade de
Havana, República de Cuba.
§ 2º 1) O diretor da Secretariai Interamericana
de Telecomunicações (O. I. T.) será eleito em cada
conferência Interamericana de Telecomunicações
entre candidatos que figuram na lista preparada pela
Conferência.
2) Quando, por qualquer circunstância, vagar o
cargo de diretor, a União Panamericana designará o
sucessor entre os candidatos que houverem
integrado a lista preparada pela última conferência
plenipotenciária ou administrativa.
3) Nos casos de ausência temporária do
diretor, assumirá suas funções, interinamente, o
funcionário que o seguir na ordem hierárquica da
Secretaria Interamericana de Telecomunicações (O.
I. T.).
§ 3º Os funcionários técnicos e administrativos
serão designados pelo diretor da Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O. I. T.) entre
os candidatos que figurem nas listas com êsse fim
preparadas nas conferências.
§ 4º O resto do pessoal que se torne
necessário à manutenção dos serviços da Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O. I. T.) será
designado pelo diretor.
§ 5º Na seleção do pessoal da Secretaria
Interamericana de Teelcomunicações (O. I. T.),
procurar-se-á incluir, tanto quanto possível, cidadãos
de todos os países cujos governos sejam partes
desta convenção.
§ 6º 1) Os candidatos propostos para o cargo
de diretor, ou para os cargos técnicos e
administrativos, serão designados tendo em vista os
seus conhecimentos técnicos e tirocínio em matéria
de telecomunicações.
2) Os funcionários e empregados da
Secertaria Interamericana de Telecomunicações (O.
I. T.) exercerão suas funções, não como
representantes dos respectivos Governos, mas como
depositário de um fideicomisso público internacional.
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ARTIGO 8
Regulamento interno da Secretaria Interamericana
de Telecomunicações (O.I.T.)
As atividades da Secretaria Interamericana de
Telecomunicações (O.I.T.) serão regidas por um
reguIamento interno. Êsse regulamento será
promulgado
pela
primeira
conferência
plenipotenciária ou administrativa que se celebrar.
Compete
ao
diretor
da
Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O.I.T.)
organizar o ante projeto de regulamento interno. O
regulamento interno da Secretaria lnteramericana de
Telecomunicações (O.I.T.) poderá ser modificado por
qualquer
conferência
plenipotenciária
ou
administrativa.
CAPÍTULO III
Conferências
ARTIGO 9
Conferências Interamericanas de Telecomunicações

cinco ou mais Governos participantes desta
Convenção.
2) Não obstante, a pedido de cinco ou
mais Governos que sejam parte desta Convenção
e quando devam ser consideradas questões
de urgência, poder-se-ão convocar com um
aviso prévio não inferior a seis meses, conferências
administrativas de caráter limitado à revisão
de qualquer das partes dos regulamentos. Em
tais casos, a agenda proposta deverá acompanhar
o convite. Estas conferências administrativas
limitadas,
a
convocar-se
nos
intervalos
das conferências periódicas, reunir-se-ão na sede
e sob a direção da Secretaria Interamericana
de Telecomunicações (O.I.T.). Nêstes casos se
aplicará o dispôsto no inciso 1) c) do presente
parágrafo.
§ 3º Lugar e data das conferências:
O Govêrno do país onde deva reunir-se uma
conferência de plenipotenciários au administrativos,
o qual se denominará Govêrno Organizador, fixará o
lugar e data exata da reunião e expedirá os convites
correspondentes, por via diplomática, com a
antecipação mínima de seis meses.

ARTIGO 11
Os Governos contratantes concordam em
reunir-se periòdicamente em conferências de
Constituição das conferências
plenipotenciários ou em conferências administrativas,
com o fim de resolver, por mútuo acôrdo, os
§ 1º As conferências serão constituídas, nos
problemas
que
surjam
no
campo
das têrmos estabelecidos pelo Regulamento Interno das
Telecomunicações da Região Americana.
Conferências Interamericanas de Telecomunicações
(Anexo desta Convenção). pelos delegados de todos
ARTIGO 10
os Governos da Região Americana que delas
desejem participar.
§ 2º Além disso, a elas poderão assistir, com
Conferências de Plenipotenciários e Conferências
o caráter de observadores, representantes
Administrativas
de
instituições
e
organismos
interessados
§ 1º Conferências de Plenipotenciários:
nas
telecomunicações,
de
emprêsas
ou
1) Esta convenção só poderá ser modificada agrupamentos de emprêsas e de entidades ou
por uma conferência de plenipotenciários.
pessoas
que
explorem
serviços
de
2) A referida conferência será convocada, se a telecomunicações, desde que sejam autorizados por
maioria dos países que sejam partes desta seus respectivos governos.
Convenção considerarem-na necessária e o
solicitarem.
ARTIGO 12
§ 2º Conferências Administrativas:
1) As conferências administrativas para adotar
Voto nas conferências
e rever regulamentos sôbre assuntos técnicos e
administrativos relacionados com esta Convenção
§ 1º Cada Estado só terá um voto nas
serão realizadas com intervalos máximos de três conferências, devendo êsse Estado reunir os
anos. O país e a data aproximada da realização de seguintes requisitos:
cada conferência serão fixados pela conferência
a) População permanente;
precedente.
b) Território determinado;
b)
A
data
fixada
para
uma
c) Govêrno próprio;
reunião poderá ser antecipada ou adiada pele
d) Capacidade de estabelecer relações com
Govêrno
Organizador,
a
pedido
de outros Estados.
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§ 2º Os Estados, colônias ou territórios que
não reúnam êsses requisitos poderão ter voz, mas
não voto, nas conferências; entretanto, os acordos
resultados das conferências estarão abertos à sua
adesão, por intermédio das respectivos Governos
metropolitanos.
ARTIGO 13
Idiomas

convenções internacionais de telecomunicações
vigentes sôbre distribuição e utilização de
freqüências, à que hajam aderido ditos Governos,
complementadas por esta Convenção e seus
regulamentos.
ARTIGO 16
Acôrdos especiais

Os idiomas autorizados para as deliberações e
para os documentos das conferências serão
solicitados pelas delegações presentes, que tenham
direito a voto. Os idiomas oficiais do texto autêntico
dos documentos definitivos serão: espanhol, francês,
inglês e português.

Os Governos contratantes se reservam o
direito de efetuar acôrdos especiais, bilaterais ou
multilaterais, regionais ou sub-regionais, para
solucionar as questões que não interessem a todos
os Governos contratantes. Entretanto, êsses acordos
não deverão colidir com as disposições desta
Convenção ou de seus regulamentos.

ARTIGO 14

ARTIGO 17

Regulamento interno das conferências

A telecomunicação com o serviço de utilidade pública

O funcionamento das conferências se regerá
por
seu
Regulamento
Interno
(Anexo).
Qualquer conferência poderá modificá-lo e adotar
os
regulamentos
complementares
que
sejam necessários para a realização dos seus
trabalhos.

Os Governos contratantes concordam em
reconhecer ao público o direito de utilizar os serviços
públicos de telecomunicações. O serviço, as taxas e
as garantias serão iguais para todos os usuários em
cada categoria das telecomunicações sem prioridade
ou preferência alguma.

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

Princípios Gerais

Tarifas

ARTIGO 15

ARTIGO 18

Princípios gerais para a utilização de
radiofreqüências
§ 1º Os Governos contratantes reconhecem
o direito soberano de tôdas as nações ao uso
de qualquer radiofreqüência. Ditos Governos
podem atribuir qualquer freqüência e tipo de emissão
a qualquer estação radioelétrica, dentro de
suas respectivas jurisdições sob a única condição de
não causarem interferência aos serviços de outro
país.
§ 2º Até que o progresso técnico permita
eliminar as interferências de caráter internacional, os
Governos contratantes reconhecem que os acordos
regionais ou sub-regionais para satisfazer as
necessidades básicas dentro das condições
peculiares de cada país, são essenciais para reduzir
ao mínimo as interferências e fomentar sua
normalização.
§ 3º Quando as características de
uma estação radioelétrica, forem tais que
possam causar interferência aos serviços de
outro país contratante, os Governos atribuirão a
freqüência
de
conformidade
com
as

Princípios gerais sôbre tarifas
As tarifas nos serviços internacionais de
telecomunicações serão justas, razoáveis e
equitativas
e
corresponderão
aos
serviços
efetivamente prestados. Os mesmos princípios se
aplicarão aos encargos por serviço terminal ou de
trânsito, ou a qualquer outro elemento que entre na
determinação das ditas tarifas, sem prejuízo da taxa
terminal
uniforme
que
as
administrações
governamentais estabeleçam para todos os
telegramas internacionais, como contribuição à
manutenção geral dos serviços telegráficos
prestados
pelas
referidas
administrações,
intervenham ou não na execução do serviço
telegráfico internacional.
ARTIGO 19
Igualdade de tratamento tarifário
Os Governos contratantes concordam em
assegurar igualdade de tratamento, na fixação
e aprovação de tarifas a tôdas as emprêsas de tele-
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comunicações legalmente constituídas, de modo que
qualquer emprêsa possa ser autorizada a cobrar
tarifas não reduzidas, entre dois países quaisquer,
quanto às cobradas por qualquer outra emprêsa ou
administração do país que opere entre os mesmos
países.

tôdas as providências necessárias a fim de incentivar
o uso do rádio para segurança da vida humana no
mar e no ar, na conformidade dos objetivos e da
estrutura de tais instrumentos.

CAPÍTULO Vl

Facilidades para a transmissão de informações
meteorológicas

Disposições especiais

ARTIGO 23

ARTIGO 22

Os Governos contratantes, reconhecendo que
a pronta coleta e a divulgação de informações
meteorológicas são essenciais para um serviço
meteorológico adequado, concordam em tomar as
medidas necessárias para o uso das atuais
instalações de telecomunicações e, se fôr
necessário, estabelecerão novas instalações de
telecomunicação, ou tomarão providências para isto,
com o fim de transmitir e receber mensagens
meteorológicas, na conformidade de acordos
continentais, regionais ou bilaterais entre os serviços
meteorológicos oficiais dos países interessados.
Essas informações meteorológicas em geral
compreendem:
a) Os dados meteorológicos comuns,
que são coligados a bordo e em terra e que
se baseiam nas observações sinóticas e
suplementares da superfície, observações das
camadas superiores da atmosfera, sondagens dos
níveis superiores e mensagens meteorológicas dos
aviões;
b)
Prognósticos
das
condições
meteorológicas, destinados a beneficiar a aviação, a
navegação marítima e outras atividades.

Segurança para a vida humana, no mar e no ar

ARTIGO 24

§ 1º Para segurança da navegação marítima e
aérea, os Governos contratantes tomarão as
medidas necessárias ao estabelecimento e
manutenção de serviços radioelétricos adequados,
explorados ou autorizados pelo Govêrno de cada
estado.
§ 2º Para melhor promover a segurança da
vida no mar e no ar, os Governos contratantes que
participem da Convenção Internacional para a
Segurança da Vida Humana no Mar, da Convenção
Internacional de Telecomunicações vigentes e da
Organização Internacional de Aviação Civil, ou de
uma ou mais das mesmas, se comprometem a dar
cumprimento às respectivas disposições sôbre rádio
e a expedir todos os regulamentos conexos, que se
tornem necessários para dar pleno e absoluto
cumprimento a essas disposições.
§ 3º Os Governos contratantes que não
sejam signatários de nenhum dos instrumentos
internacionais
mencionados
no
parágrafo
precedente se comprometem, na medida do
possível, a expedir regulamentos e a tomar

Estações clandestinas e serviços não
autorizados

ARTIGO 20
Estações de verificação de freqüências
Os Governos contratantes concordam em
tornar as providências necessárias para a
manutenção de estações de verificação de
freqüências.
ARTIGO 21
Comunicações de emergências
Qualquer estação radioemissora poderá,
respeitando as leis do seu país, efetuar
comunicações de emergência com outros pontos,
diversos dos normalmente autorizados, durante um
período excepcional em que se haja interrompido o
funcionamento regular das comunicações, em
conseqüência de furacões, terremotos e sinistros
semelhantes.

Os Governos contratantes concordam em:
1) prestar auxílio mútuo, para descoberta e
localização de estações clandestinas e outras que
executem serviços não autorizados.
2) suprimir quaisquer estações clandestinas e
aplicar às que executam serviços não autorizados,
as medidas punitivas que convenham, nas suas
respectivas jurisdições.
ARTIGO 25
Intercâmbio de programas culturais de
radiodifusão
Com o fim de promover a maior aproximação
possível entre os povos da Região Americana,
os Governos contratantes tomarão, na medida
de suas respectivas possibilidades, as pro-
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vidências necessárias para facilitar e ampliar a
retransmissão e o constante intercâmbio de
programas culturais de radiodifusão de caráter
artístico, educativo, científico e histórico. As
informações relativas a êsses programas serão
fornecidas com a maior antecipação possível, para
assegurar a máxima publicidade e divulgação.
ARTIGO 26

parte, a países americanos, todos os países
serão considerados como um só destino, qualquer
que seja o número de países a que se destinem as
emissões.
§ 5º Deverão estimular-se o uso e
o aperfeiçoamento de dispositivos e métodos
para
impedir
a
interpretação
ilegal
de
radiotransmissões de imprensa com múltiplos
destinos.

Direitos sôbre as emissões

CAPÍTULO VII

Os Governos contratantes tomarão as
medidas convenientes para evitar que os programas
transmitidos por uma estação radiodifusora sejam
retransmitidos ou utilizados por qualquer outra, no
todo ou em parte, sem prévia autorização da estação
de origem.

Arbitragem

ARTIGO 27
Intercâmbio de notícias e informações
Os Governos contratantes estimularão
rápida e econômica transmissão, divulgação
intercâmbio de notícias e informações entre
nações da Região Americana, por todos os meios
telecomunicações.

a
e
as
de

ARTIGO 28
Radiocomunicações a múltiplos destinos
§ 1º Os Governos contratantes concordam em
facilitar o funcionamento do radiotelégrafo,
radioimpressor,
radiofacsimile,
radiotelefone,
radiofotógrafo e outras classes de serviços para a
transmissão e recepção de radiocomunicações de
imprensa dirigidas a múltiplos destinos.
§ 2º Essas comunicações poderão ser
transmitidas e recebidas por agências de notícias,
jornais, publicações periódicas, estações de
radiodifusão e outras organizações idôneas, mas só
deverão ser destinadas aos pontos autorizados.
§ 3º Os Governos contratantes concederão às
agências de informações acima aludidas o uso e
gôzo
das
vantagens
do
serviço
de
radiocomunicações
para
múltiplos
destinos,
procurando aplicar-lhes as tarifas mais reduzidas
possíveis. Para êsse fim, as tarifas poderão basearse em unidades de tempo dedicado às transmissões,
ou outro sistema de tarifas que seja igualmente
econômico.
§
4º
Na
aplicação
de
taxas,
as
radiocomunicações de imprensa com múltiplos
destinos entre países, emitidas por uma estação
radioelétrica americana e destinadas, no todo em

ARTIGO 29
Normas
§ 1º Se surgir controvérsia entre dois ou
mais Governos contratantes relativa à execução
da presente Convenção, que não possa
resolver-se por via diplomática, será submetido à
arbitragem, a pedido de um dos Governos em
desacôrdo.
§ 2º A menos que as partes em controvérsia
concordem em usar processo estabelecido por
tratados bilaterais ou multilaterais, celebrados entre
elas para a solução de controvérsias internacionais,
ou o processo estabelecido no parágrafo 6º do
presente artigo, os árbitros serão designados na
forma seguinte:
a) As partes decidirão, de mútuo acôrdo, se a
arbitragem deverá ser confiada a indivíduos ou a
Governos; na falta de acôrdo, se recorrerá a
Governos;
b) Se fôr confiada a arbitragem a indivíduos,
os árbitros não poderão ser de nacionalidade
de nenhuma das partes interessadas na
controvérsia;
c) Se fôr confiada a governos, êstes deverão
ser escolhidos entre as partes aderentes ao
acôrdo cuja aplicação tenha provocado a
controvérsia.
§ 3º A parte que apele para a arbitragem será
denominada demandante. Êste designará um árbitro
e comunicará a escolha à parte contrária A
demandada deverá então designar um segundo
árbitro dentro de um prazo de dois meses, a contar
da data em que receba a notificação da demandante.
§ 4º Se se tratar de mais de duas partes, cada
grupo de demandantes ou demandados designará
um árbitro de acôrdo com o processo previsto no
parágrafo 3º.
§ 5º Os dois árbitros assim designados
devem se pôr de acôrdo para nomear um terceiro
árbitro, o qual se os árbitros são os indivíduos,
em vez de Governos, não poderá ser de
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nacionalidade de nenhuma dos árbitros nem de
nenhuma das partes. Se os árbitros não podem
chegar a um acôrdo quanto à designação do terceiro
árbitro, cada árbitro deverá propôr um que não esteja
interessado na controvérsia.
Em seguida serão sorteados os terceiros
árbitros propostos. O rperesentente de um Govêrno
Americano, não interessado na controvérsia,
escolhido pelos dois árbitros, efetuará o sorteio.
§ 6º Finalmente, as partes em desacôrdo terão
a opção de submeter sua controvérsia a um só
árbitro.
Nêsse caso, ou chegarão a um acôrdo relativo
à eleição do árbitro ou êle será nomeado de acôrdo
com o método indicado no parágrafo 5º.
§ 7º Os árbitros escolherão livremente o
processo a ser adotado.
§ 8º Cada uma das partes pagará as
despesas que lhe ocasione a instrução do juízo
arbitral.
As despesas de arbitragem serão repartidas
igualmente pelas partes interessadas.
§ 9º Não obstante, quando entrar em vigor um
acôrdo internacional de aplicação geral para a
arbitragem da controvérsias entre governos, as
disposições de tal acôrdo prevalecerão, em lugar do
disposto nos parágrafos 2º e 8º dêste artigo, quando
sejam aplicáveis nos países interessados na Região
Americana.
CAPITULO VIII
Disposições finais
ARTIGO 30
Gratificação e vigência da Convenção
§ 1º A presente Convenção será ratificada
pelos Governos contratantes, de acôrdo com as
normas constitucionais de cada um.
§ 2º Esta Convenção entrará em vigor no dia 1
de julho de 1946, se até essa data tiverem sido
depositadas na Secretaria Interamericana de
Telecomunicações, (O. I. T.) pelo menos cinco
ratificações ou adesões.
Se, até essa data, não tiverem sido
depositadas cinco ratificações ou adesões, a
Convenção entrará em vigor 30 dias depois
de
depositada
a
quinta
ratificação
ou
adesão.
§ 3º A Secretaria Interamericana de
Telecomunicações
(O.I.T.)
como
órgão
depositário, nos têrmos do artigo 5º desta
Convenção, notificará a todos os Governos dos
Estados da Região Americana, com a maior
brevidade possível, das ratificações e adesões que
tenham sido recebidas.

ARTIGO 31
Adesões
Poderão aderir a esta Convenção os Estados,
colônias e territórios da Região Americana que dela
tenham sido signatárias.
ARTIGO 32
Informações sôbre ratificações e adesões
Do dia 1 de julho de 1946 e desta em diante,
com intervalos de seis meses, a Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O.I.T.)
solicitará aos Governos da Região Americana, que
porventura não tenham ratificado ou aderido a esta
Convenção, que prestem informações referentes à
ratificação ou adesão. Essas informações serão
comunicadas a todos os outros governos da Região
Americana.
ARTIGO 33
Denúncia
Esta Convenção poderá ser denunciada por
qualquer Govêrno signatário, mediante notificação
dirigida
à
Secretaria
Interamericana
de
Telecomunicações
(O.I.T.).
Essa
notificação
produzirá efeitos em relação ao Govêrno
denunciante, um ano depois da data de seus
recebimento por aquela Secretaria. A Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O.I.T.)
remeterá cópias autênticas aos demais Governos
contratantes das denúncias que tenham recebido.
ARTIGO 34
Abrogação da Convenção de Havana
As estipulações desta Convenção revogam e
substituem para os governos delas signatários e
aderentes
as
disposições
da
Convenção
Interamericana de Radiocomunicações assinada em
Havana, em 13 de dezembro de 1937, e seus
Anexos 1, 2 e 3.
Em firmeza do que, os respectivos
Plenipotenciários assinaram êste instrumento, que
será depositado nos arquivos da Secretaria
Interamericana de Telecomunicações, devendo esta
remeter cópias autênticas aos demais governos
contratantes.
Firmada na Cidade do Rio de Janeiro, Estados
Unidos do Brasil em 27 de setembro de 1945.
Argentina.
Gallegos Luque.
Bolívia:
F. Gutierrez Granier.
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Brasil:
João de Mendonça Lima.
Canadá:
F. H. Soward. – Walter A. Rush
Chile:
Raul Carmona.
Colômbia:
Luís Guíllermo Echevorri.
Costa Rica:
Libero Osvaldo de Miranda.
Cuba:
Carlos Maristany – L. Machado – Nicolás G.
Bendoza – M. Durland – A. Saenz de Calahorra.
República Dominicana:
A. Despradel.
El Salvador:
Carlos Mejia Osório.
Equador:
Rafael Alvarado.
Estados U. da América:
Adolfo A. Berle Júnior – J. Howard Dellinger –
Hervey B. Otterman.
Guatemala:
L. Arturo Peralta – Flávio Herrera – Oscar
Putzeys.
Haiti:
E. Cameau.
Honduras:
Manuel Soto de Pontes Câmara.
México:
M. E. Rodrigues.
Nicarágua:
J. Rodrigues.
Panamá:
Ofilio Hazera.
Paraguai:
J. S. Guanes – J. Benitez.
Peru:
C. A. Tudela.
Uruguai:
Juan J. Miller.
Venezuela:
J. B. Garcia Medina.

a – "Governos Americanos" – Os Governos
dos Estados, Colônias e Territórios da Região
Americana;
b – "Delegados" – As pessoas designadas
oficialmente pelos governos participantes, com
poderes suficientes para atuar em seu nome;
c – "Representantes" – Os membros de
instituições ou organismos públicos ou privados, ou
os indivíduos ligados ao ramo das telecomunicações
ou as pessoas que representem emprêsas ou grupos
de emprêsas, e os organismos ou pessoas que se
dediquem
a
execução
de
serviços
de
telecomunicações e que estejam autorizados por
seus respectivos governos a observar os trabalhos
da conferência, os quais não terão voz nem voto nas
sessões plenárias e só poderão expressar, seus
pontos de vista nas referidas sessões por intermédio
da delegação de seu respectivo país. Entretanto,
quando expressamente autorizados por suas
delegações, os representantes terão voz mas não
voto nas Comissões.

REGULAMENTO INTERNO DAS CONFERÊNCIAS
INTERAMERICANAS ANEXO À CONVENÇÃO
INTERAMERICANA DE TELECOMUNICAÇÕES

ARTIGO 3

ARTIGO 1
Governos Americanos, Delegados e Representantes
Quando, na Convenção Interamericana de
Telecomunicações, de que faz parte êste
Regulamento Interno, se mencionem as expressões
"Governos", "Delegados" e "Representantes" as
mesmas
deverão
ser
entendidas
como:

ARTIGO 2
Funcionários das Conferências
§ 1º Presidente provisório: o governo
organizador deverá nomear o presidente provisório,
que presidirá a sessão inaugural, continuando em
suas funções até que a Conferência eleja o seu
presidente permanente.
§ 2º Presidente permanente: o presidente
permanente será eleito por maioria de votos das
delegações presentes à Conferência.
§ 3º Vice-Presidente: na primeira sessão
serão designados três vice-presidentes para
substituírem
o
presidente,
quando
necessário.
A ordem de precedência dos vice–presidentes
será sorteada.
§ 4º Secretário Geral: o secretário geral das
conferências deverá ser designado pelo govêrno
organizador.

Atribuições dos funcionários
§ 1º Presidente: o presidente dirigirá os
trabalhos da Conferência; abrirá, suspenderá e
levantará as sessões; concederá a palavra, na
ordem em que haja sido solicitadas; declarará
encerradas as discussões; submeterá os assuntos
à
votação;
anunciará
o
resultado
dos
escrutínios; fará cumprir o regulamento e exercerá
quaisquer outras funções que incumbam à
Presidência.
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§ 2º Vice-Presidente: no caso de ausência do
presidente, os vice-presidentes, na ordem de
precedência estabelecida no artigo 2, parágrafo (3)
deverão assumir e exercer suas funções.
§ 3º Secretário Geral: o secretário geral terá
as seguintes atribuições:
a – organizar, dirigir e coordenar o trabalho do
pessoal da Secretaria inclusive o pessoal fornecido
pela Secretaria Interamericana de Telecomunicações
(O.I.T.) que, durante a conferência, ficará sob suas
ordens;
b – receber a correspondência oficial das
conferências e dar-lhe curso;
c – ser o intermediário entre as delegações e o
govêrno organizador, em todos os assuntos
administrativos relacionados com as conferências;
d – preparar e distribuir as atas das sessões,
assim como a informação e documentos da
Conferência, e, de acôrdo com as instruções do
Presidente, redigir as ordens do dia.
§ 4º Secretaria: o govêrno organizador
designará o pessoal da Secretaria da Conferência,
que trabalhará sob a direção do secretário geral.

ções feitas pelos presidentes de suas respectivas
delegações e de conformidade com o artigo 1-c.
§ 4º As comissões poderão convidar para
participar de seus trabalhos as pessoas cujos
conselhos ou exposições possam ser consideradas
de valor.

ARTIGO 4

§ 1º A Comissão de Iniciativas coordenará os
trabalhos da Conferência e criará as comissões que
julgue necessárias; resolverá as questões de ordem
interna que se relacionem com a Conferência, assim
como os assuntos oriundos de outras comissões ou
da Secretaria; decidirá, por dois têrços dos votos
emitidos em suas reuniões, a respeito da
conveniência de que a Conferência trate de novos
temas apresentados pelas delegações e assessorará
o presidente permanente nos assuntos não
compreendidos nêste Regulamento Interno.
§ 2º A Comissão de Credenciais examinará as
credenciais apresentadas pelos membros das
delegações, certificando-se de que estejam em boa e
devida forma, informando sem demora à
Conferência.
§ 3º A Comissão de Redação ficará
encarregada da coordenação e redação definitiva
dos acordos da Conferência sem alterar o sentido
dos mesmos, e procurará evitar repetições
desnecessárias.
§ 4º As funções de quaisquer outras
comissões que se estabeleçam serão determinadas
de acôrdo com o alcanse dos itens da agenda que
lhes sejam atribuídos pela Comissão de Iniciativas.

Comissões
A fim de dar maior eficiência ao funcionamento
da Conferência, organizar-se-ão comissões para
o estudo adequado dos assuntos do seu
programa assim como para simplificação de seus
trabalhos. As comissões submeterão o resultado
de seus trabalhos à aprovação das sessões
plenárias. Entre essas comissões deverão figurar
as de Iniciativas, de Credenciais e de
Redação.
ARTIGO 5
Membros das Comissões

ARTIGO 6
Organização das Comissões
§ 1º A Comissão de Iniciativas designará os
presidentes das diversas comissões e, cada
comissão, ao constituir-se, elegerá seu vicepresidente e um ou mais secretários.
§ 2º Cada comissão estudará e formulará as
recomendações que julgar oportunas a respeito das
matérias que lhe tenham sido distribuídas pela
Comissão de Iniciativas.
ARTIGO 7
Atribuições das Comissões

§ 1º A Comissão de Iniciativas será composta
pelos presidentes das delegações ou seus
substitutos e deverá ser presidida pelo presidente da
Conferência.
§ 2º Na primeira sessão plenária, a
Conferência, por proposta do Presidente, elegerá
uma Comissão de Credenciais, composta de cinco
membros.
§
3º
As
demais
comissões
serão
ARTIGO 8
compostas de delegados, de acôrdo com as
designações
feitas
pelos
presidentes
das
Idiomas Oficiais
respectivas delegações e comunicadas ao
presidente
permanente.
Os
representantes
Os idiomas autorizados para as discussões e
poderão assistir e participar das sessões documentos das Conferências serão os que
das Comissões, de acôrdo com as designa- determinam o artigo 13 da Convenção.
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ARTIGO 9
Quorum
Para que haja quorum nas sessões plenárias
da Conferência, deve estar presente a maioria das
delegações participantes com direito a voto.
ARTIGO 10
Votação
A votação se processará como determina o
artigo 12 da Convenção e de acôrdo com as
seguintes normas:
a) O voto de cada delegação nas sessões
plenárias e nas comissões deverá ser emitido pelo
presidente da delegação ou outro membro que atue
em seu nome.
b) Os delegados poderão emitir seus votos
levantando-se de seus assentos ou por maneira
convencionada. Por solicitação de qualquer
delegação ou por determinação do Presidente, a
votação deverá efetuar-se pela chamada dos nomes
de seus respectivos Estados, na ordem alfabética,
estabelecida pelo idioma espanhol.
c) As proposições e modificações serão
adotadas somente quando obtenham a maioria dos
votos emitidos. No caso de empate, consideram-se
como não aprovadas.
ARTIGO 11
Sessões Plenárias
§ 1º A sessão inaugural da Conferência se
celebrará na data e no local designados pelo
govêrno organizador e as demais sessões se
efetuarão nas datas que forem determinadas pela
Conferência.
§ 2º Ao reunir-se uma sessão plenária,
excetuada a inaugural, serão lidas e submetidas à
aprovação as atas das sessões anteriores, a menos
que as delegações concordem unânimemente em
prescindir de sua leitura.
§ 3º As atas das sessões plenárias serão
redigidas pelo pessoal da Secretaria. Somente
figurarão nas atas, em forma breve, as opiniões e
preposições, com seus fundamentos, conjuntamente
com um relatório sumário dos debates e o texto
completo dos acôrdos. Não obstante, qualquer
delegado poderá solicitar a inserção nas atas, por
extenso, de suas declarações: nêste caso, porém,
deverá fornecer à Secretaria, imediatamente depois
de terminada a sessão plenária, o texto
correspondente.
§ 4º Os delegados poderão apresentar
à
Conferência,
por
escrito,
suas

opiniões sôbre assuntos sujeitos a discussão, e
solicitar sua inserção nas atas da sessão em que
hajam sido formuladas.
§ 5º As sessões plenárias da Conferência
serão de caráter público. Por moção de qualquer
delegado as sessões poderão declara-se privadas,
por maioria de votos. Esta moção terá precedência e
não estará sujeita a debate.
§ 5º A Conferência poderá deixar de observar
o processo usual e passar a conisderar um
assunto pelo voto de dois terços das delegações
presentes com direito a voto, exceto no caso de
questão nova em que serão observadas, em tôda a
plenitude, as regras de processo prescritas no artigo
13.
§ 7º As emendas serão submetidas à
discussão e votadas antes do projeto que se
pretenda emendar.
§ 8º As atas das sessões plenárias deverão
ser assinadas pelo presidente e pelo secretário geral.
§ 9º Na sessão plenária de encerramento
serão assinadas os acôrdos e resoluções adotadas
pelas várias comissões da Conferência.
§ 10. Na sessão plenária de encerramento
deverão ser designados o país e a data aproximada
em que se realizará a conferência administrativa
seguinte. Isso não se aplicará, porém, às
conferências administrativas de agenda limitada,
que poderão ser convocadas em qualquer
ocasião, conforme estabelece o art. 10 da
Convenção.
ARTIGO 12
Sessões das Comissões
§ 1º O processo prescrito para as sessões
plenárias
deverá
ser
também
observado,
tanto
quanto
possível,
nas
sessões
das
comissões.
§ 2º As atas das sessões das comissões
deverão ser assinadas pelo presidente e pelo
secretário.
§ 3º Os relatórios das comissões deverão ser
assinadas
pelos
respectivos
presidentes
e
secretários.
ARTIGO 13
Processo para as Conferências Administrativas
sôbre assuntos específicos
Uma conferência administrativa reunida para
tratar de assuntos específicos poderá se considerar
a conveniência de adotar um processo sumário que
simplifique as normas prescritas nos arts. 2 a 12
dêste Regulamento, utilizando com guia as
disposições dos mencionados artigos.
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ARTIGO 14
Agenda
A fim de assegurar o devido preparo das
futuras
conferências
plenipotenciárias
e
administrativas
interamericanas
de
telecomunicações, o govêrno organizador deverá
formular a agenda, tomando por base as sugestões
que lhe forem apresentadas pelos govêrnos
interessados. Com êsse fim, pelo menos seis meses
antes da data fixada pelo govêrno organizador para a
realização da Conferência, o referido govêrno deverá
comunicar-se com os govêrnos interessados e
solicitar suas sugestões, as quais lhe deverão ser
apresentadas, pelo menos, três meses antes da
abertura da Conferência. A agenda assim formulada
deverá ser transmitida imediatamente à Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O.I.T.), que a
preparará em forma de livro e a enviará aos
governos interessados pelas vias mais rápidas. As
proposições que os aludidos governos apresentarem
sôbre os itens da agenda, assim como quaisquer
outras que desejarem apresentar, deverão ser
transmitidas à Secretaria Interamericana de
Telecomunicações (O.I.T.), pelo menos quarenta e
cinco dias antes da data da abertura. Ao receber as
mencionadas
proposições,
a
Secretaria
Interamericana de Telecomunicações (O.I.T.), deverá
encaminhá-las imediatamente a todos os governos
da Região Americana.
ARTIGO 15
Normas de Processo
Se
alguma
delegação
propuser
à
conisderação da Conferência um tema não incluído
na agenda, êste novo tema passará ao estudo da
Comissão de Iniciativas e será por ela distribuído às
respectivas comissões da Conferência, nos
seguintes casos:
a) Se a citada proposição tiver relação direta
com a agenda;
b) Se a citada proposição houver surgido em
conseqüência dos trabalhos ou estudos realizados
pela própria Conferência.

nam com as facilidades concedidas pelas
convenções internacionais de radiocomunicações
aos serviços aeronáuticos, das que se referem
ao
melhor
aproveitamento
na
aplicação
dessas facilidades sob o ponto de vista
aeronáutico.
2) Que é conveniente e necessário
uniformizar as normas relativas à aplicação
do
rádio
sob
o
ponto
de
vista
aeronáutico.
3) Que as questões citadas na parte
final do primeiro considerando e no segundo
considerando
devem
ser
resolvidas
pelos
organismos
aeronáuticos
internacionais
ou
regionais
competentes,
ou
por
ambos.
Resolve:
Convidar os países da América e aceitar os
seguintes princípios:
1º Que as questões que se refiram à utilização
das facilidades concedidas pelas convenções
internacionais de radiocomunicações aos serviços
aeronáuticos sejam resolvidas pelos organismos
aeronáuticos
internacionais
ou
regionais
competentes, ou por ambos.
2º Que os países que não sejam parte
dos organismos aeronáuticos citados anteriormente
se comprometam, de acôrdo com suas leis, a fazer
o máximo esfôrço no sentido de cumprir as
resoluções
desses
organismos,
visando
a
padronização e uniformidade das radiocomunicações
aéreas.
II
Liberdade de informação nas Radiocomunicações

Considerando:
1º Que a Conferência Interamericana realizada
no México, em 1945, recomendou aos Governos
americanos:
a) reconhecerem a obrigação fundamental que
lhes cabe de assegurar aos povos de seus países
livres e imparcial acesso às fontes de
informações;
b) adotarem, separada e conjuntamente,
medidas destinadas a intensificar o livre intercâmbio
de informações entre os povos de seus respectivos
SEGUNDA PARTE
países.
2º Que um dos meios eficazes de
RESOLUÇÕES
ampliar o intercâmbio de informações entre
os diversos povos é tornar mais liberais todos
I
os
regulamentos
oficiais
que
tratem
da
transmissão e recepção de radiocomunicações
imprensa
para
múltiplos
Declarações de princípios sôbre comunicações de de
destinos.
aviação
3º Que a liberdade de pensamento é uma das
Considerando:
conquistas mais valiosas da civilização e a
1) Que é conveniente separar claramente verdadeira base dos sistemas democráticos de
as
questões
que
se
relacio- govêrno.
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4º Que o rádio constitui um eficaz e
comparável à imprensa para a expressão do
pensamento humano
1º Recomendar que os novos regulamentos
interamericano e internacional sejam elaborados de
forma a dispor o seguinte:
a) essas radiocomunicações podem consistir
de informações e notícias destinadas à publicação,
reprodução ou difusão, e de um serviço de
mensagens de imprensa referentes à coleta e
distribuição
de
noticias,
ficando
porém
expressamente proibidas as mensagens de caráter
particular. Qualquer parte dessas comunicações
poderá ser dirigida especialmente à atenção de um
ou mais destinatário autorizados;
b) o órgão de notícias que mandar essas
comunicações informará ao órgão transmissor os
nomes e endereços de todos os destinatários
autorizados no seu território;
c) a administração de cada país de recepção,
depois de verificar que os destinatários autorizados
pelo remetente são idôneos, permitirá que os
mesmos tomem providências para recepção, por
meio de radioreceptores próprios ou pertencentes a
particulares.
2º Recomendar aos Governos americanos a
expedição das medidas necessárias para assegurar
à expressão de pensamento, pelo rádio, as mesmas
garantias reais de liberdade do que goza a imprensa.
3º Recomendar aos Governos americanos a
adoção das medidas necessárias para reduzir o
custo dos serviços para as estações radiodifusoras e
dos aparelhos e equipamentos de rádio destinados à
transmissão e recepção principalmente no que diz
respeito à eliminação dos encargos fiscais que
dificultam o desenvolvimento e o uso dos referidos
órgãos de expressão do pensamento.

2) Que essa situação decorre principalmente
da incompreensão sôbre a verdadeira finalidade
dêsse serviço incompreensão essa que determina
estabelecimento de estações em número superior às
necessidades reais de cada país;
3) Que a ampliação de faixas levada a efeito
pela Conferência do Cairo foi prontamente absorvida
pelo grande número de estações que então já
existiam fora das faixas, e por outras mais que se
instalaram posteriormente;
4) Que uma nova ampliação de faixas
resultaria igualmente inútil e além disso não seria
possível, em face das necessidades sempre
crescentes dos demais serviços;
Recomenda:
Que por ocasião da próxima Conferência
Internacional de Telecomunicações, seja convocada
uma reunião internacional, no mesmo local, para
realizar-se imediatamente depois daquela, destinada
a procurar, especialmente uma solução satisfatória
para o problema da radiodifusão em altas
freqüências (HF).
RECOMENDAÇÃO Nº 2

Radiodifusão com modulação de freqüência nas
faixas de freqüências muito altas. (VHF)
Considerando:
1) Que alguns países americanos das zonas
tropicais têm achado que a radiodifusão na faixa de
550 a 1.600 Kc/s. não presta serviços satisfatórios,
aos respectivos países por causa do alto nível de
ruído.
2) Que as faixas de alta freqüência para a
radiodifusão entre 6 a 30 Mc/s, também não têm sido
satisfatórias por causa do alto nível do ruído das
zonas de silêncio e das características de
interferência a grandes distâncias.
TERCEIRA PARTE
3) Que a Primeira Conferência Internacional
de Rádio recomendou e a Conferência Internacional
RECOMENDAÇÕES
de Telecomunicações (El Cairo 1938) designou
certas faixas de freqüências entre 2 e 6 Mc/s., para
RECOMENDAÇÃO Nº 1
radiodifusão tropical.
4) Que êsses países americanos da zona
Reunião de uma Conferência Internacional Especial tropical desejam manter algumas dessas faixas
de freqüências para radiodifusão tropical e
para o estudo dos problemas de radiodifusão em
desejam também outras faixas para o mesmo
altas freqüência (HF)
Considerando:
propósito.
1) Que o serviço de radiodifusão em ondas
5) Que a necessidade que têm outros serviços
curtas atingiu a um estado quase caótico, em de usar freqüências nas partes de alta freqüência do
conseqüência do numero elevado de estações e do espectro é tal que não se pode dar faixas
uso desordenado de freqüência ;
exclusivamente para radiodifusão tropical.
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6) Que o uso de freqüências nessas faixas de
radiodifusão
tropical,
divididas
entre
a
radiodifusão e os serviços fixos e móveis, têm
redundado mútua interferência prejudicial.
7) Que as freqüências nas gamas entre
3 e 6 Mc/s, não são inteiramente satisfatórias
para a radiodifusão pelas razões expostas
no § 2º.
8) Que a radiodifusão com modulação de
freqüência já está bem desenvolvida com
freqüência do espectro VHF (freqüências muito
altas), provendo-se dêsse modo um serviço livre
de interferência, que deverá ser especialmente útil
nas zonas tropicais.
Recomenda:
1º Que os países americanos, particularmente
os situados nas zonas tropicais, iniciem sem
demora
as
experiências
necessárias
para
determinar até que ponto a radiodifusão nas faixas
de freqüências que se propõe atribuir a êste
serviço, na parte do espectro de freqüências muito
alta, pode prover um serviço mais satisfatório.
2º Que as informações que se obtenham
como resultado de tais experiências sejam
trocadas entre todos os países americanos, antes
da
próxima
Conferência
Internacional
de
Telecomunicações.
3º Que os países americanos quando
prapararem suas proposições para a próxima
Conferência Internacional de Telecomunicações,
levem em conta os resultados das referidas
experiências.

Recomenda:
Que tôda a documentação desta Conferência
que interesse à aeronáutica civil seja ou não matéria
resolvida, seja remetida pela Secretaria Geral
da
Conferência,
depois
de
devidamente
complicada, ao referido organismo, para seu
conhecimento, estudo e eventual deliberação.
RECOMENDAÇÃO Nº 4
Reuniões conjuntas das Comissões Regionais
III e IV da O.M.I.

RECOMENDAÇÃO Nº 3

Considerando
a
necessidade
de
complementar as disposições do art. 23, da
Convenção Interamericana de Telecomunicações.
Recomenda:
1º Que dentro do menor prazo possível, seja
convocada uma reunião conjunta das Comissões
Regionais
III
e
IV
da
Organização
Meteorológica internacional, tendo como um dos
seus objetivos a determinação das necessidades
gerais para os serviços meteorológicos e das
facilidades de telecomunicações para atender aos
referidos serviços;
2º Que, para assegurar a necessária
coordenação, se encareça aos presidentes
das Comissões Regionais III e IV (O.M.I.) que, ao se
incumbirem dos preparativos nêsse sentido,
tomem as providêncais necessárias junto às
autoridades dos países americanos, a fim de
obterem a presença de representantes que sejam
técnicos em telecomunicações.

Envio de documentos sôbre aeronáutica civil

RECOMENDAÇÃO Nº 5

Considerando:
1) O elevado número de proposições
apresentadas a esta Conferência constando de
assuntos
relativos
à
aeronáutica
e
o
interêsse com que foram tratadas tôdas questões de
comunicações para fins de aplicações pela
aeronáutica.
2) A existência reconhecida por grande
número de países americanos presentes a esta
Conferência, de um organismo incumbido do
estudo e regulamentação de todos os assuntos
concernentes à aeronáutica civil.
3) E, por fim, que muitas das proposições
e
assuntos
tratados
nesta
Conferência
deixaram
de
ser
deliberados
por
terem
sido julgados da alçada do mencionado organismo;

Expressão "Telecomunicações Meteorológica"
Considerando:
1) que a ciência meteorológica apresenta
vários aspectos, como o técnico, o climatológico, o
de investigações etc.. que não dependem
necessàriamente do emprêgo das telecomunicações;
2) que o aspecto da meteorologia que diz
respeito a comunicações é a meteorologia sinótica; e
3) que é necessário adotar uma terminologia
que
impossibilite
qualquer
confusão,
de
vez que a expressão "Radiometeorologia" é
atualmente demasiado restrita.
Recomenda:
1º Que, sempre que se trate de
meteorologia
sinótica
na
projetada
Con-

– 522 –

venção Internacional de Telecomunicações, ou em
outros documentos resultantes de Conferências
Interamericanas
de
Telecomunicações,
seja
empregada
a
expressão
"telecomunicações
meteorológicas";
2º Que os Governos americanos ao tratarem
de
problemas
de
meteorologia
sinótica,
empreguem
a
expressão
"telecomunicações
meteorológicas", nas proposições que devem ser
apresentadas à próxima Conferência Internacional
de Telecomunicações.
RECOMENDAÇÃO Nº 6
Rêde Interamericana de Estações para verificação
de Emissões Radioelétricas
Recomenda:
O estabelecimento de uma rêde continental de
postos
de
observação
e
verificação
de
emissões radioelétricas, situados nos lugares
tècnicanente indicados. Êsses postos seriam
instalados de acôrdo com as normas e para
as funções que de comum acôrdo se
determinassem. Estariam a cargo exclusivo de
cada país e coordenariam suas atividades
mediante um regime de intercâmbio de observações
e vinculação direta.
Os postos a que se refere esta recomunicação
registrariam
as
emissões
radioelétricas
do
espectro, audíveis no lugar de observação, e
consignariam no mínimo, os seguintes dados:
a) data e hora de transmissão.
b) freqüência média.
c) freqüência atribuída ou registrada.
d) indicativo de chamada.
e) tipo de emissão (A1, A2, A3,etc.).
f) Código Frame.
g) espécie de serviço.
h) País.
i) administração ou companhia.
j) observações (se a emissão é feita ta
dentro da faixa atribuída, se está dentro da
tolerância permitida, se obedece ao horário
designado, etc).

missões efetuadas na faixa normal de radiodifusão
projetada (535 a 1.605 Kc/s.).
RECOMENDAÇÃO Nº 8
Fusos horários
Que todos os países americanos que
ainda não o hajam feito, adotem o sistema de fusos
horários
(Standard
Zone
Time),
usando
sòmente o tempo de meridianos que sejam
múltiplos de 15º, a partir do Meridiano de Grenwich.
RECOMENDAÇÃO Nº 9
Redução de tarifas dos Serviços de
Telecomunicações

Recomenda:
1º Reduzir, tanto quanto seja razoàvelmente
possível, a "taxa máxima terrestre", e a "taxa máxima
de
bordo"
estipuladas
no
Regulamento
Adicional de Radiocomunicações (Revisão do Cairo,
1938,
alínea
nº
810),
para
todos
os
radiotelegramas permutados entre estações móveis
de matrícula americana e estações terrestres
dos países americanos, assim como para
os
radiotelegramas
permutados
diretamente
entre estações móveis de matrícula americana.
2º Reduzir, tanto quanto seja razoàvelmente
possível,
a
taxa
máxima
aplicável
às
radiocomunicações de imprensa, permutadas
diretamente entre estações móveis de matrícula
americana e estações terrestres de países
americanos.
3º Reduzir, tanto quanto seja razoàvelmente
possível, a tarifa aplicável aos telegramas
de imprensa permutados, exclusivamente, entre
países americanos.
4º Reduzir, tanto quanto seja razoàvelmente
possível, a taxa dos telegramas urgentes
permutados,
exclusivamente,
entre
países
americanos a fim de que a maior taxa percebida
comparada
com
a
dos
telegramas
ordinários da mesma categoria, corresponda
ao serviço extraordinário efetivamente prestado.
RECOMENDAÇÃO Nº 7
5º
Permitir
e
estimular
o
estabelecimento
de
um
serviço
para
a
transmissão,
entre
países
americanos,
Receptores para a faixa de 535 a 1.605 Kc/s.
de telegramas, com texto fixo, de felicitações
Recomenda:
e
de
pêsames,
fixando-se
os
textos,
tarifas
e
outras
condições
relativas
Aos fabricantes dos países americanos que os à aceitação, transmissão e entrega pertinentes
receptores que venham a ser construídos estejam ao caso e que sejam estabelecidas de
em condições de receber satisfatòriamente as trans- mútuo acôrdo, entre as administrações e emprêsas
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privadas participantes. O referido serviço de texto
fixo poderá ser utilizado em qualquer época do ano.
6º Que até se conseguir a adoção de
disposições internacionais relativas à unidade
monetária internacional empreguem todo o esfôrço
para que as tarifas aplicadas a telecomunicações
permutadas entre dois países americanos quaisquer,
sejam iguais em ambos os sentidos pela mesma via
em relação à moeda nacional dos respectivos países
(art.
26
(2)
do
Regulamento
Telegráfico
Internacional, Cairo 1938), e sem que isso importe
cercear a faculdade de cada país para fixar suas
taxas, terminais e de trânsito de conformidade com
seu custa de exploração.
7º Que as taxas terminais, em cada extremo
de um circuito e para os telegramas permutados
exclusivamente entre países americanos, sejam
iguais, exceto quando se prestar em um extremo do
circuito um serviço muito mais amplo do que no
outro, ou quando a diferença de custo do serviço o
justificar.
RECOMENDAÇÃO Nº 10
Supressão de impostos nas telecomunicações
A Terceira Conferência Interamericana de
Radiocomunicações considera conveniente a
eliminação de todos os impostos especiais que
afetem as telecomunicações internacionais, de
maneira que não perturbem a economia dos países e
assim
Recomenda:
1º Que às telecomunicações de imprensa e de
Estado não se aplique impôsto especial algum que
não corresponda a serviços efetivamente prestados.
2º Que, nas demais telecomunicações, tais
impostos sejam reduzidos gradativamente, até
eliminação total. Em qualquer caso, os mencionados
impostos
se
aplicarão
ùnicamente
às
telecomunicações expedidas.
RECOMENDAÇÃO Nº 11
Serviços de imprensa
Recomenda:
Que as administrações e emprêsas de
telecomunicações prestem especial atenção aos
telegramas e radiotelegramas de imprensa, a fim de
acelerar, no máximo, sua transmissão, recepção e
entrega.

RECOMENDAÇÃO Nº 12
Estudos sôbre as tarifas de telecomunicações
Considerando:
1) Que é desejo de todos os Governos
americanos aqui representados por suas delegações
uniformizar as normas e processos na fixação das
taxas
aplicáveis
aos serviços telegráficos e radotelegráficos
internacionais.
2) Que, igualmente, é desejo unânime
o
estabelecimento
de
uma
distribuição
justa, razoável e equitativa do ilegível_ das
referidas taxas, conforme a extensão, importância e
emprêsas intervenientes.
3) Que, para satisfazer a tais aspirações
e desejos e ficar em condições de os considerar nas
próximas
conferências
internacionais,
é
indispensável realizar estudos prévios e permutar,
entre os países americanos, todos os elementos que
tenham sido considerados, bem como as conclusões
alcançadas.
Recomenda:
1º a) Que sejam efetuados estudos
simultâneos tão profundos e amplos quanto sejam
necessários, a fim de determinar com critério
técnicoeconômico e mediante investigações reais na
exploração
dos
serviços
telegráficos
e
radiotelegráficos internacionais, quais os elementos
e fatores que devem constituir a tarifa aplicável aos
telegramas
e radiotelegramas internacionais, assim como
as distintas taxas que a integram. Por exemplo: taxa
de
origem,
taxa
de
trânsito
ou
taxa
de rádio ou cabo, taxa de trânsito internacional, taxa
terminal
de
destino,
etc.,
taxa
básica
fixa,
coeficiente
quilométrico,
relação
com
o volume do tráfego, coeficiente de utilização
do circuito, manutenção dos equipamentos, etc.,
assim como qualquer outro elemento ou fator que
pudesse constituí-la.
b) Considerar, também, com relação
a tais estudos, a possibilidade e vantagem
de
estabelecer
tarifas
uniformes
entre
áreas relativamente grandes, sem ter especialmente
em conta o custo da exploração de cada zona ou
localidade,
sempre
que a receita total em cada país seja suficiente
para
custear
os
serviços
telegráficos
e
radiotelegráficos
sôbre
uma
base
permanente,
incluindo
uma
retribuição
razoável do capital invertido.
c)
Considerar
ainda
a
probabilidade
de
estimular
o
tráfego
mediante
a
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aplicação de tarifes baixas e sua provável
repercussão na receita e despesa da exploração.
2º Efetuar idênticos estudos a fim
de estabelecer qual é a distribuição e divisão
mais justa e equitativa das taxas e tarifas, em
concordâncias com a extensão, importância
e custo dos serviços prestados por cada
uma das administrações ou emprêsas intervenientes.
3º Estudar a possibilidade de estabelecer, nos
circuitos diretor, a compensação de palavras,
limitando
as
liquidações
às
diferenças entre palavras transmitidas e recebidas.
4º Que cada administração remeta a tôdas as
demais os antecedentes estatísticos e todos os
outros elementos de valor incorporados ao estudo
realizado, assim como as conclusões a que haja
chegado, com uma, antecipação não menor de três
meses com relação à data em que deva realizar se a
próxima
Conferência
Interamericana
de
Telecomunicações.
5º Que estudem as questões relativas à
unidade monetária internacional e à fixação dos
equivalentes na moeda nacional de cada país,
aplicáveis às telecomunicações internacionais,
a fim de que possam adotar, na próxima Conferência
Internacional de Telecomunicações, disposições
uniformes e sem reservas sôbre esta matéria.
Igualmente, que efetuem o intercâmbio prévio dos
pontos de vista, estudos e relatórios entre os países
americanos, a êste respeito, e que êste intercâmbio
se realize com três meses de antecipação, pelo
menos, com relação à data da reunião da próxima
Conferência Internacional de Telecomunicações.
6º A fim de que, na próxima Conferência
Internacional de Telecomunicações, se possa
considerar
a
questão
de
taxas
de
telegramas urgentes, com caráter universal,
recomenda-se aos países americanos que procedam
aos necessários estudos no sentido de determinar
qual
a
taxa
razoável,
justa e equitativa a aplicar, levando em conta o
serviço extraordinário efetivamente prestado.

uniformizar os planos básicos de ensino para a
formação
de
técnicos
e
operações
de
radiocomunicações.
2º Que os Governos sugiram as universidades
americanas a conveniência de estabelecer cursos
especiais e intensificar os estudos sôbre
radiocomunicações.
3º Que os Governos da Região Americana
fomentem o intercâmbio de engenheiros, técnicos e
operadores
de
radiocomunicações,
mediante
instituição de bolsas e facilidades para realizar
estudos de aperfeiçoamento e de adestramento.
QUARTA PARTE
MEMORANDUM
Memorandum de sugestões, votos, etc., da III
Conferência Interamericana de Radiocomunicações,
para informação e estudo.

A
III
Conferência
Interamericana
de
Radiocomunicações considera que as proposições
apresentadas pelos diversos Governos participantes,
a iminência de uma Conferência Internacional de
Telecomunicações e o projeto de convocar-se uma
nova Conferência Interamericana anãs a Conferência
Internacional
de
Telecomunicações,
tornam
inoportuno rever formalmente agora o Acôrdo
Interamericano (revisão de 1940, Santiago, Chile).
Êste Merorandum, que é resultado das
opiniões trocadas nesta Conferência representa,
portanto, apenas um entendimento provisório sôbre
os assuntos de que trata. Não importa, assim, em
medidas ou compromissos formais, exprimindo antes
a harmonia geral de ideias que prevalece entre as
delegações participantes desta Conferência.
Considera-se que as seguintes sugestões
poderão ser de utilidade aos diversos Governos,
para estudo dos assuntos a que se referem, bem
como para a preparação das proposições dos países
americanos à próxima Conferência Internacional de
Telecomunicações, à subsequente Conferência
RECOMENDAÇÃO Nº 13
Interamericana
de
Telecomunicações
e
à
Organização Provisória Internacional de Aviação
Uniformização do ensino de técnicos e operadores Civil.
1. Artigo 3º – Acôrdo "Interamericano de
de rádio
Radiocomunicações – Santiago, 1940.
Recomenda:
Deve ser reafirmado o principio expresso
1º Que os Governos da Região Americana nêste artigo, sôbre o uso da freqüência de 500 Kc/s.
realizem
estudos
visando
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2. Artigos 4º, 5º e 6º do Acôrdo Interamericano
(Santiago do Chile. 1940).
Sugere-se a conveniência de manter os
artigos 4º, 5º e 6º do Acôrdo Interamericano de
Santiago do Chile 1940, que se relacionam,
respectivamente, a "Tolerâncias de freqüencias",
"Irradiações não esenciais" e "Supressões de
interferências causadas por aparelhos elétricos".
3.
Recomendação
VI
do
Acôrdo
de
Santiago
(Intercâmbio
de
Informação
Meteorológica).
Não será mantida a Recomendação VI do
Acôrdo Interamericano de Santiago do Chile 1940, à,
vista do novo artigo 23, que se incorpora à
Convenção.
4. Recomendação VII do Acôrdo de Santiago.
(Freqüências de Rota previstas pela Regulamento
Geral de Radiocomunicações).
Declara-se:
a) que se consideram cumpridas as
recomendações dos parágrafos a);
b) que a recomendação do parágrafo b)
incumbe mais pròpriamente à Organização
Internacional de Aviação Civil do que a uma
Conferência Internacional de Telecomunicações.
5. Recomendação VII do Acôrdo de Santiago.
(Freqüências adicionais inferiores a 6.000 Kc/s.,
necessárias para Rotas Aéreas Intercontinentais).
Sugere-se:
a) que os princípios do parágrafo a sejam
esclarecidos e expressos na forma abaixo:
"Na medida de suas possibilidades técnicas,
tôdas as administrações americanas devem escolher
a mesma série de freqüências para serem utilizadas
em cada um dos setores em que se divida uma
determinada rota interamericana".
b) que sejam reiterados os princípios
expressos nos parágrafos b e c;
c) que, compreendendo êste assunto a
distribuição de freqüências seja tratado no quadro de
distribuição e no regulamento que o acompanha.
6. Recomendação IX do Acôrdo de Santiago.
(Comunicações entre Aeronaves e Terra)
Sugere-se a reiteração
expressos nesta Recomendação.

dos

princípios

7. Recomendação X do Acôrdo de Santiago.
(Comunicação do Serviço Aeronáutico entre
Pontos Fixos)
Sugere-se
que
os
princípios
desta
Recomendação sejam esclarecidos e expressos pela
forma abaixo:
Comunicações do Serviço Aeronáutico entre
Pontos Fixos.
Conisderando:
1. Que o estabelecimento de setores de
contrôle requer o emprêgo de um serviço fixo
adequado e rápido para comunicações entre as
postos de contrôle;
2.
Que
o
Regulamento
Geral
de
Radiocomunicações não proibe ao serviço
aeronáutico usar freqüências nas faixas distribuídas
aos serviços fixos, para comunicações entre pontos
fixos;
3. Que, entre as freqüencias atribuídas às
rotas
pelo
Regulamento
Geral
de
Radiocomunicações do Cairo, 1933, não se
proporciona aos serviços fixos aeronáuticos
freqüências para o necessário volume de tráfego
entre pontos fixos, embora haja freqüências
atribuídas a comunicações essenciais entre
aeronaves e terra.
Recomenda-se:
1. Que seja estabelecido um serviço de
radiocomunicações rápido e eficiente entre postos de
contrôle da mesma área, quer entre estações
adjacentes, quer entre estações terminais.
2. Que cada Govêrno examine a possibilidade
de assegurar, para o uso de estações aeronáuticas
de serviço fixo, freqüências apropriadas dentro das
faixas atribuídas aos serviços fixos, de maneira a
permitir uma rápida transmissão do tráfego
necessário aos postos de contrôle com os quais se
imponha uma radiocomunicação direta. As
freqüências que se encontrem disponíveis depois
dêsse exame serão colocadas à disposição de todos.
É de prever que a contribuição de freqüências de
cada país seja em número proporcional interêsses
no serviço.
3. Que se realizem na mesma freqüência as
transmissões feitas por estações aeronáuticas
especiais e destinadas à recepção por outra ou mais
de uma dessas estações que sirvam longas rotas
aéreas transoceânicas e situadas a distâncias
apropriadas às características de propagação da fai-
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xa de freqüência utilizada em dado momento.
4. Que as freqüências selecionadas para
serviços aeronáuticos de alta velocidade possam ser
empregadas para o intercâmbio de informações
meteorológicas, a menos que tais informações
possam ser transmitidas com mais eficiência e
economia, por radiofusão ou outros meios.
Aconselha-se, por conseguinte, a supressão
dos incisos b e f da Recomendação original.
8. Recomendação XI do Acôrdo de Santiago.
(Estudos dos freqüencias necessárias para os
Serviços Aeronáuticos)
Para dar mais eficácia a esta Recomendação,
sugere-se que seja redigida na forma abaixo:
Considerando:
1. O desenvolvimento da aviação, com os
correspondentes problemas de comunicações,
inclusive a distribuição de faixas de freqüencias e a
atribuição de freqüencias.
2. A necessidade de uniformizar os sistemas e
normas de comunicações, que exige contínua
colaboração entre os órgãos competentes;
Recomenda-se:
1. Que se realizem estudos técnicos, em
constante colaboração;
2. Que, para a realização de tais estudos, se
promovam as reuniões necessárias, sob os
auspícios da Repartição Interamericana de
Radiocomunicações;
3. Que os resultados dessas reuniões sejam
publicadas pela Repartição Interamericana de
Radiocomunicações.
9. Recomendação XII e XVIII, inclusive, do
Acôrdo de Santiago.
Considera-se que essas recomendações
já não são aplicáveis, porque se referem a assuntos
que incumbem a outras organizações internacionais,
ou dizem respeito à distribuição de freqüencias e
ao regulamento que o acompanha.
10. Recomendação XVIII de Santiago.
(Radio amadores)
Sugere-se
que
o
texto
recomendação
nº
XVIII
de
Santiago
Chile (1940) se substitua pelo seguinte:

da
do

a) que os amadores que operam em
radiotelefonia nas faixas de 14.000 a 14.000 Kv/s.
tenham um período prévio de experiência e que
hajam sido aprovados em exames técnicos de
competência, a fim de assegurar uma capacidade
mínima indispensável e garantir o uso eficiente
das ditas faixas.
b) que as faixas de amadores, sejam
fixas ou móveis, na realização de serviço de
radiodifusão, fazendo com que se circunscrevam a
sua função especifica, sem invadir a esfera de ação
correspondente
a
outros
serviços
de
radiocomunicações.
11. Matérias para estudo da próxima
Conferência Internacional de Telecomunicações.
A Terceira Conferência Interamericana de
Radiocomunicações recomenda:
1. A conveniência de incluir-se no futuro
regulamento da Convenção o dispôsto no parágrafo
segundo do art. 21 da atual Convenção de Havana,
que diz:
"A estação que retransmita ou utilize qualquer
programa deverá anunciar a retransmissão e,
a intervalos convenientes, a natureza da emissão,
o local da emissão, o local da estação, de origem
e o indicativo de chamada, ou outra identificação".
2. Que a próxima Conferência Interamericana
de Telecomunicações, estude a incorporação
dos artigos que sejam necessários no regulamento,
no sentido de cumprir os propósitos expostos
na recomendação referente à taxa máxima terrestre,
a taxa máxima de bordo entre estações móveis
e entre estações móveis e terrestres de
países americanos (incluindo mensagens de
imprensa), a fim de reduzi-las tanto quanto seja
razoàvelmente possível.
3. Que os governos americanos interessados
estudem. a conveniência de considerar as
mensagens relacionadas com as indicações
especiais
do
serviço
de
transmissão
e
recepção de radiocomunicações de imprensa e
múltiplos destinos (mudança de freqüências,
repetições,
instruções
de
serviço,
etc.)
como
se
fôssem
mensagens
de
imprensa, aplicando-lhes, em conseqüência, a
tarifa pertinente.
4. Sugerir aos governos americanos
e
emprêsas
de
serviços
de
tele-
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comunicações a possibilidade de prestarem especial Freqüência, julgou-se necessário formular as
atenção as telecomunicações relacionadas com a seguintes definições:
aviação, a fim de acelerar seu intercâmbio.
1. Interferência prejudicial – É um sinal
que prejudica ou pode fazer malograr um serviço
de
segurança
ou
que,
repetidamente,
III – Conferência Interamericana de
obstrui ou interrompe o serviço normal de
Radiocomunicações
qualquer estação.
Distribuição interancional de freqüência e
Nota: Serviço de Segurança – Entende-se
regulamentos mundiais relativos ao assunto
por serviço de segurança aquêle que é destinado a
salvaguarda da vida humana, inclusive os
Espera-se que as sugestões feitas a seguir indispensáveis à navegação.
sejam úteis aos diversos Governos, no estudo dos
2. Serviço móvel marítimo – Um serviço
assuntos contidos nas mesmas, bem como no de
radiocomunicações
efetuado
entre
preparo de suas propostas para a próxima estações de navios e estações terrestres
Conferência Internacional de Telecomunicações.
e por estações de navios comunicando-se entre
4 – Prioridade:
si.
Fica adotada a seguinte ordem de prioridade,
3. Serviço móvel aeronáutico – Um serviço de
que servirá, apenas como guia na preparação do radiocomunicação efetuado entre estações de
Quadro de Distribuição de Freqüências:
aeronaves
e
estações
terestres,
e
por
1. Serviços radioelétricos que se relacionam estações de aeronaves comunicando-se entre
com a salvaguarda da vida humana e da si.
propriedade, quando não existam outros meios de
4. Serviço fixo aeronáutico – Um serviço
comunicação.
fixo de radiocomunicação que se destina
2. Serviços de comunicações essenciais que à transmissão de informações relacionadas
precisem de utilizar as radiocomunicações, por não com a navegação aérea, preparo e segurança
ser possível o uso de outros meios de comunicação. de vôo e regularidade do trânsito aéreo.
3. Radiodifusão, excluída a radiodifusão em
5. Serviço de navegação – Um. serviço
alta freqüência (HF).
que compreende a transmissão de sinais
4. Serviços de comunicações essenciais, radioelétricos especiais, destinados exclusivamente
quando seja pouco prático o uso de outros a determinar a posição e indicar obstáculos à
meios de comunicação. Fica incluída nesta navegação.
prioridade a radiodifusão em alta freqüência (HF).
6. Auxílio aos serviços meteorológicos –
5. Outros serviços radioelétricos.
Dispositivos eletrônicos usados para transmissão
2. – Definições:
de sinais radioelétricos especiais, destinados
Com o objetivo de facilitar o estudo às obsrevações e explorações meteorológicas
do
Quadro
de
Distribuição
de e hidrológicas.
Designação

Abreviaturas
Muito baixa
300 excl. Baixa
3.000 excl. Média
30.000 excl. Alta
300.000 excl. Muito alta
3.000.000 excl. Ultra alta
30.000.000 excl. Super alta

Abaixo de
IFDe..............................
MFDe............................
HFDe............................
VHFDe..........................
UHFDe..........................
SHFDe..........................

30 kc/s.
Limites em Quilociclos

30 kc/s a
300 kc/s a
3.000 kc/s a
30.000 kc/s a
300.000 kc/s a
3.000.000 kc/s a

4. DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS DE FREQÜÊNCIAS
Propostas de distribuição das Faixas de Freqüências
Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1

SERVIÇO
2

Até-100

Fixo.

100-160

a) Fixo.
b) Móvel Marítimo (Fixo)

4

Os serviços aeronáuticos fixos
devem ter prioridade nas regiões
a) Móvel Aeronáutico (comunicações de polares.
terra para aeronaveis).

280-320

b) Navegação Aérea, Navegação Marítima
(rádio-faróis)................................................

320-415

a) Móvel Aeronáutico (comunicações de
terra para aeronaves)..................................
b) Navegação aérea....................................

415-490
490-510

Móvel marítimo (telegrafia).
Móvel (socorro e chamada em 500
K/C-S.

528

200-280

OBSERVAÇÕES
3

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS DELEGAÇÕES

Canadá:Também para navegação aérea sempre
que não interfira com os rádio-faróis marítimos.
Canadá: Também para serviços rádiogoniométricos
em 375 Kc/s.
Argentina: Terminar esta faixa em 400 Kc/s. e
manter o canal de chamada para aeronaves em 333
Kc/s. de proteção para cada lado.

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.

SERVIÇO

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS DELEGAÇÕES

OBSERVAÇÕES
4

1
510-535

2
3
Móvel (telegrafia)......................................... Não aberto correspondência

535-1600

Radiodifusão............................................... Freqüencias mínimas e máximas
nesta faixas.e 1.600 Kc/5
a) Fixo
Ficarão disponíveis algumas
freqüencias para comunicações
em caso de desastre.................. Colômbia:Que esta faixa seja detinada aos serviços
de navegação aérea nos países da Zona Sul, com
potência máxima de 500w.
b) Móvel.......................................................
Argentina: Que a faixa de 1750-1800 seja destinada
aos amadores.
México: Que esta faixa seja destinada, na América
Latina, a auxilio omni-direcional para navegação
aérea, durante o dia.
Brasil: Que esta faixa se destinada à:
a)Fixo.
b)Móvel.
c) Navegação aérea.
A faixa de 1615-1715 fica destinada à navegação
aérea.
Navegação
a) Fixo......................................................... 500w
a
potência
máxima
instantânea para ambos.
b)Móvel.......................................................

1605-1800

2000-2050
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1800-2000

pública na região Americana

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.

SERVIÇO

OBSERVAÇÕES

1

2

3

Móvel marítimo............................................ Nota

2100-2250

Móvel.

2250-2300

a) Fixo.
b) Móvel

"G".
quadro).

2300-2350

Móvel marítimo......................................

2350-2495

a) Fixo........................................................
b) Móvel......................................................

(No

4

fim

do

2495-2505

Emissão de frequência padrão................ Freqüência padrão de 250 kc/s

2595-2700

Móvel.......................................................

2700-2850

a) Fixo.........................................................
b) Móvel.......................................................
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2050-2100

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS DELEGAÇÕES

Canadá: Deseja continuar com serviços municipais
tais como os de sua política municipal, nesta faixa,
desde que não causem interferência ao Serviços
Móvel Marítimo e até que seja possível tranferí-los
para a parte VHF do espectro.

Argentina: Que se atribua a Móvel, exceto
Aeronáutico.
Bahamas: Deseja outra faixa para serviços fixos
dentro de 2700-4500 Kc/s.

Plano apresentado pelos Estados da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC\S.

SERVIÇO

OBSERVAÇÕES

1

2

3

Comentários Das Outras Delegações

4

Móvel aeronáutico.....................

Nota: "A" (No fim do quadro). A organização
Internacional de Aeronáutica apropriada
para a chamada de aeronaves.

3125-3200

Fixo Aeronáutico...........................

Nota "C". (No fim do quadro).

3200-3330

Móvel
aeronáutico...................................

Nota "B". (No fim do quadro)......................... Venezuela: Vide abaixo.

3330-3450

Móvel
exceto
marítimo
e Potência máxima instância, 200 W.
aeronáutico........................................

3450-3500
3500-4000

a) Fixo.
b) Móvel exceto marítimo
Amadores.

4000-4100

Fixo exceto Fixo Aeronáutico.

4100-45000

Móvel Marítimo..............................

4500-4890

a) Fixo.

Venezuela: Deseja manter sua reserva que
aparece sob o n.º 13, no Protocolo final do
Reg. Geral de Radiocomunicações do Cairo.
relativa ao uso da faixa 3300-3500 Kc/5.
para a radiodifusão.
Venezuela: Vide acima.

Nota "G" (No fim do quadro).
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2850-3125

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S
1

SERVIÇO
2
b) Móvel exceto Aeronáutico...........

OBSERVAÇÕES
3

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4

Móvel
Marítimo,
ilimitado
a
estações
radiotelefônicas costeiras....................................... Haiti: Deseja usar esta faixa para
radiodifusão desde que não interfira com
serviços existentes. (Refere-se á faixa
4500-4600 Kc/s.

4890-4990

Móvel Aeronáutico..........................

Nota “B” (No fim do quadro).................................... Colômbia, Equador, Peru e Venezuela:
Desejam que subsista a faixa 4700-4965
Kc/s. para radiodifusão tropical.

4990-5010

Emissão de frequência padrão........

5010-5300

a) Fixo.

5300-5500

a) Fixo.............................................

5500-5800

b Móvel exceto Aeronáutico e
Marítimo.
Móvel Aeronáutico.......................... Nota “A” (No fim do quadro).

5800-6000

Fixo.

6000-6200

Radiodifusão...................................

Freqüência padrão de 5.000 Kc/s.
México: que a faixa 5400 Kc/s seja
atribuída ao serviço fixo aeronáutico.

México: Estender esta faixa até 6250 Kc/s.
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Potência instantânea limitada a 1 WK.,
empregando-se antenas dirigidas

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1

SERVIÇO
2

OBSERVAÇÕES
3

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4
Guatemala: em nome dos paises da
América
Central,
deseja
exclusividade para usar esta faixa
em substituição a de 2300-2400
Kc/s.

6200-6300

Móvel Martimo.

6300-6450

Fixo.

6450-6600

Móvel Aeronáutico....................

6600-6900

Fixo.

6900-7000

Móvel Aeronáutico....................

7000-7300

Amadores.

7300-8200

Fixo

8200-8700

Móvel Martimo.................................. Nota “G” (No fim do quadro).

8700-8900

Móvel Aeronáutico............................ Nota “A” ( No fim do quadro).

8900-9000

a)Fixo
b)Móvel Martimo............................... Móvel
Marítimo,
limitado
ás
estações radiotelefônicas costeiras Argentina: Acrescentar em b “de
preferência telefonia”.

9000-9500
9500-9700

Fixo.
Radiodifusão.

México: Estender a faixa até 9750
Kc/s.

9700-9900

Fixo

Vide acima.

Nota “A” (No fim do quadro).

Vide acima.
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Nota “B” (No fim do quadro).

Plano apresentação pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4

FAIXA KC/S.
1

SERVIÇO
2

OBSERVAÇÕES
3

9900-10010

Emissão de freqüência
Padrão..........................................

Freqüência padrão de 10000

10010-10200

Móvel Aeronáutico........................

Nota “B” (No fim do quadro).

10200-11300

Fixo.

11300-11500

Móvel Aeronáutico.......................

11500-11700

Fixo.

11700-11900

Radiodifusão.

México: Estender a faixa até 11950 Kcs.

11900-12300

Fixo.

Vide acima

12300-12650

Móvel Marítimo.............................

Nota “H” (No fim.do quadro).

12650-13050

Móvel Aeronáutico.......................

Nota “B” (No fim do quadro).

13050-13250

Fixo.

13250-13350

a) Fixo............................................ Móvel
Marítimo
limitado
radiotelefônicas costeiras.

Nota “A” (No fim do quadro).

estações

b) Móvel Marítimo.
13350-14000

Fixo................................................ Aplicações especiais (Vide nota “D” no fim do
quadro).
Todas as emissões devem manter-se dentro de
13652,5 e 13667,5 Kc/s.

Argentina:
Acrescentar
preferência telefonia”.

em

b
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a

“de

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1

SERVIÇO
2

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4

OBSERVAÇÕES
3

Amadores.

14400-14985

Fixo.

14985-15015

Emissão de freqüência padrão........ Freqüência padrão de 15000 Kc/s.

15015-15100

Móvel Aeronáutico........................... Nota “B” (No fim do quadro).

15100-15300

Radiodifusão.

México: Estender a faixa até 15350 Kc/s.

15300-16400
16400-17100
17100-17600

Fixo.
Móvel................................................ Nota “H” (No fim do quadro).
Fixo.

Vide acima

17600-17700

a) Fixo.

17700-17900

b) Móvel Marítimo
Radiodifusão.

Móvel Marítimo limitado
radiotelefônicas costeiras.

a

17900-19985

Fixo.

18985-20015

Emissão de freqüência padrão........ Freqüência padrão de 20000 Kc/s.

20015-20500
20500-21000

Fixo.
a) Fixo.

estações
México: Estender a faixa até 17950
Kc/s.
Vide acima
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14000-14400

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1

SERVIÇO
2

OBSERVAÇÕES
3

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4

b) Móvel.
21000-21500

Amadores.

21500-21700

Radiodifusão....................................

21700-24985

Fixo.

24985-25015

Emissão de frequência padrão........ Freqüência padrão de 25000 kc/s.

México: Estender a faixa até 21.750 kc/s.

25,015-27,185

27,185-27,455
27,455-27,000

a) Fixo.................................................. Potência máxima instantânea internacional
de 500W.
b)
Móvel
exceto
Marítimo
e
Aeronáutico.
Aplicações especiais........................ Nota "D" (No fim do quadro).
a) Fixo..................................................
b) Móvel exceto Marítimo.

28,000-29,700
29,700-30,000

Potência máxima, instantânea internacional
de 500W

Amadores.
a) Fixo.................................................. Potência máxima, instantânea internacional
de 500W
b) Móvel, exceto Marítimo.
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MCS.

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1
30,000-40,960

SERVIÇO
2

OBSERVAÇÕES
3

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4

a) Fixo.
b) Móvel, exceto Aeronáutico.

40,960-41,000
41-44

Aplicações especiais........................ Nota "D" (No fim do quadro).
a) Fixo.

44-50

a) Radiodifusão.
b) Fixo.
c) Móvel.

50-54
54-72

Amadores.
a) Radiodifusão.
b) Fixo.
c) Móvel.

72-76

a) Fixo.
b) Móvel, exceto Aeronáutico............... Enquanto fôr necessário ou até serem
removidos para outra faixa, os localizadores
aeronáuticos permanecerão em 75 mc/s,
com faixas de proteção adequadas.
Argentina – Brasil – Que continue a ser
permitido o uso de rádio-sondas nesta faixa.
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b) Móvel, exceto Aeronáutico.

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1
76-88

SERVIÇO
2

OBSERVAÇÕES
3

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4

a) Radiodifusão.
b) Fixo.
c) Móvel.
Radiodifusão.

108-112

Navegação aérea (localizadores).

112-118

Navegação aérea (Diretores).

118-122

Móvel Aeronáutico (Controle de
aeroportos).

122-132

Móvel Aeronáutico.

132-144

a) Móvel Aeronáutico.
b) Fixo.

144-148

Amadores.

148-152

a) Móvel Aeronáutico
b) Fixo.

152-162

a) Fixo.
b) Móvel exceto Aeronáutico
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88-108

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1
162-174

SERVIÇO
2

OBSERVAÇÕES
3

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4

a) Fixo.
b) Móvel.

174-216

a) Radiodifusão....................................

Canadá: Que a faixa 200-225 mc/s seja por
enquanto atribuída à Navegação Aérea.

b) Fixo.

216-220

a) Fixo..................................................
b) Móvel.

220-225

Amadores.

225,0-328,6

a) Fixo.
b) Móvel.

328,6-335,4

a) Fixo.
b) Móvel.

335,4-400,00

a) Fixo.
b) Móvel

400-420

a) Fixo.
b) Móvel (incluindo radio-sonda)

Vide acima.
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c) Móvel.

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1
420-450

SERVIÇO
2

OBSERVAÇÕES
3

a) Navegação Aérea (especial)............ Nota "E" (No fim do quadro).

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4

Canadá: Que esta faixa seja atribuída
exclusivamente à Navegação Aérea.

b) Amadores.
450-460

a) Fixo.
b) Móvel.

470-940

Radiodifusão.

940-960

a) Radiodifusão.
b) Fixo.

960-1145

Navegação.

1145-1245

Amadores.

1245-1325

a) Fixo.
b) Móvel, exceto Aeronáutico.

1325-1600

a) Fixo.
b) Móvel.

1600-1700

Navegação Aérea

Nota "F" (No fim do quadro).
Argentina: Começar esta faixa em 400 kc/s.
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460-470

Navegação Aérea (especial).

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1

SERVIÇO
2
Auxílio para Serviço Meteorológico.

1750-2100

a) Fixo.
b) Móvel, exceto Aeronáutico.

2100-2300

a) Fixo.
b) Móvel.

2300-2450

Amadores.

2450-2700

a) Fixo.
b) Móvel, exceto Aeronáutico.

2700-2900

Auxílio para a
Navegação Aérea.

2900-3700

Navegação.

3700-3900

Navegação Aérea.

3900-4400

a) Fixo.
b) Móvel, exceto Aeronáutico.

4400-5000

a) Fixo.
b) Móvel.

Meteorologia

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4
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1700.1750

OBSERVAÇÕES
3

e

Plano apresentado pelos Estados Unidos da América do Norte e aceito com alterações
FAIXA KC/S.
1

SERVIÇO
2

OBSERVAÇÕES
3

Navegação
Aérea
instrumentos.

5250-5650

Amadores.

5650-7050

a) Fixo.
b) Móvel, exceto Aeronáutica.

7050-8500

a) Fixo.
b) Móvel

8500-10000

Navegação.

10000-10500

Amadores.

Superiores a 10500

(pouso

por

Experimental

Nota: As designações na coluna "Serviço" precedidas por a) e b) não estabelecem qualquer prioridade.
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5000-5250

COMENTÁRIOS DAS OUTRAS
DELEGAÇÕES
4
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NOTAS

H: Dentro desta faixa deverá ser atribuída uma
freqüência adequada com as necessárias faixas de
A:
Reservadas
para
rotas
aéreas, proteção, para chamada, sòmente em telegrafia.
internacionais de grande distância e para outras
rotas sôbre água e terra, cujas características não
SUGESTÕES REFERENTES À CRIAÇÃO DE UM
permitam o estabelecimento ou a manutenção dos NOVO ÓRGÃO PARA REGISTRO INTERNACIONAL
postos de comunicações de rota a distâncias
DE FREQÜÊNCIAS
suficientemente curtas para permitir o uso de
freqüências superiores a 30 Mc-s. A Delegação do
ARTIGO I
México declara que a redação desta NOTA deveria
ser a seguinte:
COMISSÃO CENTRAL DE REGISTRO DE
"Para uso sòmente onde a utilização de
FREQÜÊNCIAS
freqüência superiores a 20 Mc-s. não seja prática".
B: Vedada à aeronáutica civil.
1. Será criada uma Comissão Central de Registro
C: As freqüências dentro desta faixa de Freqüências, que terá como encargos efetuar um
estão reservadas para serviços fixos relacionados registro ordenado das atribuições de freqüências feitas de
com rotas aéreas de grandes distâncias, e acôrdo com as disposições dêste regulamento, e auxiliar
para outros rotas sôbre água e terra que não os Governos contratantes com o fito de facilitar o
permitam o estabelecimento ou manutenção funcionamento do maior número de canais de
de comunicações de rotas a distâncias comunicações que seja prático operar nas partes do
suficientemente curtas para permitir o uso de espectro radioelétrico utilizáveis para comunicações
freqüências superiores a 30 Mc-s. A Delegação do internacionais.
México mantem que a redação desta NOTA
2. A Comissão Central de Registro de Freqüências
deveria ser a seguinte:
se comporá de cinco membros titulares e três suplentes,
"Para uso sòmente quando não haja outras todos de nacionalidades diferentes, que serão eleitos em
facilidades disponíveis ou que o seu emprego seja cada uma das Conferências Internacionais de
pouco prático".
Telecomunicações, dentre candidatos apresentados pelo
D: Aplicações Especiais: A expressão sdiversos Governos participantes da Convenção
"Aplicações Especiais", usada no quadro de Internacional de Telecomunicações. Os candidatos
distribuição de faixas de freqüências, se refere aos deverão ser pessoas qualificadas para as funções por
dispositivos especialmente construídos para gerar seus conhecimentos técnicos e sua experiência prática
radiofreqüências especificadas, e que são em matéria de rádio. Servirão na Comissão, não como
utilizados para fins alheios a Telecomunicações, representantes de seus respectivos Governos, mas como
mas que possam entretanto, causar interferências depositários de confiapnça pública internacional, e suas
prejudiciais.
conclusões sôbre os casos que lhes sejam submetidos se
E: Esta faixa será utilizada provisòriamente basearão exclusivamente na técnica e nos interêsses da
para serviço "especial" de navegação aérea. utilização mais eficiente e econômica do espectro
Quando não seja mais necessária para tal serviço, radioelétrico. Os suplentes serão convocados em rodísio,
será exclusivamente destinada aos amadores; até pelo presidente, para substituirem qualquer membro
então, a potência máxima instantânea para os efetivo que porventura se ache ausente; nos demais
amadores será limitada a 50W.
casos, tomarão parte nas reuniões da Comissão, mas
F: Esta faixa será utilizada provisòriamente sem direito a voto.
para serviço "especial" de navegação aérea,
sendo reservada para serviços fixos e móveis
ARTIGO II
quando for mais necessária para o mencionado
serviço.
Normas relativas à Comissão de Registro de
G: Dentro desta faixa deverá ser atribuída Freqüências.
uma freqüência adequada, com as necessárias
§ 1º 1) Cada govêrno, dentro de trinta
faixas de proteção para chamada geral e de dias, a contar da distribuição que faça de uma
socorro, sòmente para telegrafia.
freqüência a qualquer estação fixa, terrestre ou de ra-
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diodifusão sob sua jurisdição ou contrôle, ou quando
modificar a atribuição de uma freqüência ou qualquer
dos dados respectivos (especificados no número 2,
abaixo) notificará por escrito à Comissão Central de
Registro de Freqüência adotando para isso a forma
que seja mais apropriada.
2) Para que a Comissão possa atuar, essa
notificação deverá compreender pelo menos a
indicação do govêrno notificante, a freqüência, o tipo
da estação, sua localização, o tipo de emissão, o
serviço, a potência, o horário de operação, os pontos
de comunicação (quando seja aplicável e nos demais
casos a área a que se destinam as comunicações) e
ainda, no caso de ser a atribuição feita na
conformidade de um acôrdo regional, a identificação
de tal acôrdo. O govêrno notificante deverá concluir
também os dados suplementares estipulados nos
Anexo 1 e poderá acrescentar outras informações.
3) Será feita notificação semelhante no caso
de atribuição de uma freqüência a ser utilizada para
recepção, por estação terrestre empenhada em
determinado serviço com estações móveis que se
utilizem de transmissores com a estabilidade de
freqüência prevista para as estações terrestres.
4) Uma notificação preliminar telegráfica pode
ser enviada à Comissão, devendo, porém, incluir
pelo menos a freqüência, a localização e o tipo da
estação, com aviso de que dados completos estão
sendo remetidos.
5. A primeira data de recebimento de tal
notificação pela Comissão, seja em forma completa
ou preliminar, determinará a ordem de sua
consideração, desde que a data do recebimento de
uma notificação preliminar só seja válida no caso de
ser a notificação completa recebida pela Comissão,
dentro do prazo de dez dias.
6. Não será necessário notificar à Comissão
as freqüências especificadas previstas por êste
Regulamento, para uso comum pelas estações de
um determinado serviço (como a de 500 Kc/s., por
exemplo).
§ 2º Ao receber uma notificação completa, a
Comissão procederá da seguinte forma:
1.
Acusará
recebimento
ao
govêrno
notificante.
2.
Colocará
imediatamente
cópias
da notificação à disposição do público para exame,
e o representante técnico acreditado por qualquer
govêrno interessado (art. II, § 6º) terá dez
dias de prazo para apresentar objeções ou

observações, ou para manifestar sua intenção de
comparecer perante a Comissão.
3. Examinará cada notificação, verificando:
a) se está de acôrdo com o quadro, e as
normas para distribuição de freqüências;
b) se está de acôrdo com as outras
disposições da Convenção e com o Regulamento de
Radiocomunicações (excetuadas as disposições
referentes à probabilidade de interferências
prejudiciais);
c) se há probabilidade de interferência
prejudicial a qualquer serviço prestado por uma
estação para a qual já tenha sido registrada uma
atribuição de freqüência, com indicação de data na
coluna de registro da Lista Internacional Oficial de
Freqüência.
4. Ao examinar as notificações de atribuição
de freqüências as estações terrestres, a Comissão
levará em conta que tais estações podem, em muitos
casos, devido à natureza intermitentes do serviço,
partilhar o uso de uma freqüência.
5. Dependendo das conclusões a que chegue,
com referência ao número 3 antecedente, a
Comissão passará a proceder da seguinte forma:
a) Conclusões favoráveis com referência a a),
b) e c):
A atribuição será registrada na lista
Internacional Oficial de Freqüências, figurando na
coluna de registro a data em que a Comissão haja
recebido a primeira notificação.
b) Conclusões desfavoráveis com referência a
b):
A notificação será devolvida imediatamente ao
govêrno notificante, com as razões em que se
baseou a Comissão.
c) Conclusões favoráveis com referência a a) e
b), mas desfavoráveis com referência a c).
A notificação será devolvida imediatamente ao
govêrno notificante, com as razões em que se
baseou a Comissão e com as sugestões que
possa apresentar para a solução satisfatória do
problema.
Se o govêrno notificante enviar novamente
a notificação, com modificações que a Comissão
julgue aceitáveis a atribuição será registrada
na Lista, conforme as disposições do item
a antecedente, figurando na coluna de registro a
data em que a Comissão tenha recebido a
notificação modificada. Entretanto, no caso
do govêrno notificante insistir pela reconsidera-
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ção de notificação original, sem modificações, e se
as conclusões da Comissão continuarem as
mesmas, a atribuição será registrada na Lista
Internacional Oficial de Freqüências, figurando na
coluna de notificação a data em que a Comissão
tenha recebido a primeira notificação.
d) Conclusões favoráveis com referência a b)
e c), mas desfavoráveis com referência a a):
A atribuição será registrada na Lista
Internacional Oficial de Freqüências com a data do
recebimento pela Comissão da primeira notificação
na coluna de notificação.
§ 3º 1. A reconsideração das conclusões da
Comissão poderá ser solicitada:
a) pelo govêrno notificante;
b) por qualquer outro govêrno interessado,
mas nêste caso, só por motivo de interferência
prejudicial prevista ou verificada. Antes de
reconsiderar qualquer de suas conclusões, a
Comissão colocará a respectiva solicitação à
disposição do público, para exame, e o
representante técnico, acreditado por qualquer
govêrno interessado terá dez dias de prazo, a contar
dessa data, para apresentar uma exposição de seus
pontos de vista, ou manifestar sua intenção de
comparecer perante a Comissão. Levando em conta
todos os dados assim apresentados, a Comissão se
pronunciará de acôrdo com as circunstâncias.
2. Se, de acôrdo com as disposições do §
2º (5), item C, antecedente, houver sido inserida
uma atribuição na Lista Internacional Oficial
de Freqüências, com a indicação de data na coluna
de notificação, e se fôr solicitada a revisão
do assunto, pelo govêrno notificante, depois
do funcionamento da estação durante um período
razoável, a Comissão estudará novamente o caso,
dando antes ao govêrno interessado a oportunidade
de apresentar uma exposição de seus pontos
de vista, ou de ser ouvido a respeito. Se as
conclusões da Comissão forem então favoráveis, a
data será transferida da coluna de notificação para a
coluna de registro, sem modificação. Se as
conclusões relativas à interferência provável
continuarem desfavoráveis, a data continuará na
coluna de notificação. Se a Comissão chegar à
conclusão de que efetivamente existe interferência
prejudicial, sua opinião valerá como prova final, salvo
prova em contrário, de que a operação constitui
violação do artigo ... (distribuição e uso de freqüên-

cias). Se, porém, depois de decorridos seis anos de
funcionamento, a Comissão não tiver apurado que
existe interferência prejudicial, a data será transferida
para a coluna de registro, sem modificação.
§ 4º Quando tiver sido concluído um acôrdo
regional, na conformidade da Convenção, a
Comissão será informada dos detalhes dêsse
acôrdo. As normas a serem adotadas com relação às
atribuições de freqüências feitas na conformidade de
tais acôrdos regionais serão as especificadas no
parágrafo 2º dêste artigo, mas a Comissão não
apreciará questões de interferência entre os
signatários de tais acôrdos regionais.
§ 5º 1. A Comissão cancelará o registro de
atribuição de qualquer freqüência se, decorridos
dezoito meses da data de recebimento da primeira
notificação, verificar que não foi iniciada a operação
regular dessa freqüência. Se, porém, por solicitação
do govêrno notificante, a Comissão verificar que as
circunstâncias o permitem, poderá prorrogar o prazo
estipulado, nunca além de um ano.
2. No caso de ser suspensa a utilização de
uma freqüência registrada, o govêrno notificante
informará imediatamente a Comissão, que cancelará
o registro na Lista Internacional Oficial de
Freqüência.
3. Se a Comissão verificar que uma freqüência
registrada está inativa há muito tempo, fará
investigações junto ao govêrno notificante, para
apurar se o registro deve ser cancelado.
§ 6º 1) Se as circunstâncias parecerem
justificá-lo, ou se for solicitada por qualquer govêrno
contratante, a Comissão fará um estudo e expedirá
um relatório sôbre os seguintes problemas de
utilização de freqüência:
a) Nos casos pervistos no § 2º (5), item C
dêste artigo, quanto à possível alternativa na
atribuição de uma freqüência, para evitar prováveis
interferências;
b) No caso de surgir uma necessidade de
canais ou serviços adicionais dentro de uma parte
específica do espectro de freqüências.
2) Se um ou mais dos governos interessados
assim o solicitarem, ou se a Comissão o considerar
justificado, fará investigações sôbre qualquer
operação indevida, ou interferência prejudicial, e
expedirá um relatório contendo suas conclusões e
recomendações para solução do problema.
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3) Se a Comissão verificar que uma
modificação na freqüência de uma ou mais estações
permite a instalação de uma nova estação, facilite a
solução de um problema de interferência, ou propicie
por qualquer outro meio o uso mais eficiente de um
determinado setor do espectro radioelétrico, e, se tal
modificação for aceitável pelo govêrno ou governos
diretamente interessados, a modificação da
freqüência será registrada na Lista Internacional
Oficial de Freqüência, sem alteração da data original.
§ 7º A Comissão colocará à disposição das
partes interessadas, para seu conhecimento, e do
secretário da União, para publicação imediata, todos
os relatórios de suas conclusões e dos motivos em
que se baseou.
§ 8º Caso um govêrno se valha das
disposições da Convenção para a solução de algum
litígio, a Comissão colocará seus arquivos à
disposição da Côrte Internacional, de uma Junta de
Arbitramento, ou de qualquer órgão da mesma
natureza, cuja intervenção possa ser solicitada em
tais questões.
ARTIGO III
Regulamento Interno da Comissão Central de
Registro de Freqüências
A primeira sessão da Comissão se realizará
em... e daí por diante se realizarão sessões
ordinárias, pelo menos uma vez por semana. O
Presidente poderá convocar sessões extraordinárias
em qualquer ocasião e deverá convocá-las por
solicitação de maioria dos membros da Comissão.
§ 2º Na sua primeira sessão a Comissão
elegerá dentre os seus membros, um presidente e
um vice-presidente, devendo cada um ocupar o
cargo do um período de um ano ou até que seus
sucessores sejam devidamente eleitos. Daí em
diante, o vice-presidente sucederá anualmente ao
presidente e um novo vice-presidente será eleito.
§ 3º A Comissão manterá um registro
completo de todos os atos oficiais e das atas
de tôdas as sessões, e para tal fim o secretário
da União proverá o pessoal e tomará as demais
providências necessárias. As cópias de todos
os documentos e atas da Comissão serão
arquivadas pelo secretário da União e ficarão
à
disposição
de
quem
quiser
consultá-

las. Todos os documentos da Comissão serão
redigidos nos idiomas oficiais da União.
§ 4º Cada membro da Comissão, inclusive o
presidente, terá direito a um voto que, em qualquer
caso, só será dado na presença de outros votantes.
A não ser que as datas indiquem que houve
unânimidade, o voto de cada um dos membros
presentes, sôbre qualquer assunto submetido à
Comissão, será registrado nas atas. Nenhum ato da
Comissão que não tenha recebido pelo menos três
votos favoráveis será considerado válido.
§ 5º As notificações serão consideradas pela
Comissão, o mais tardar na segunda reunião regular
subseqüênte ao têrmo do prazo de inspeção de dez
dias (Artigo II, § 2º, (1); e esta consideração não
poderá ser adiada a não ser que a Comissão careça
de dados suficientes para se pronunciar a respeito.
Entretanto, a Comissão não poderá tomar nenhuma
resolução referente a qualquer notificação submetida
à sua consideração até que chegue a uma solução
relacionada com a notificação apresentada
anteriormente.
§ 6º Cada govêrno terá o direito de acreditar e
manter à sua própria custa, na sede da Comissão,
um representante técnico de sua nacionalidade. Tal
representante terá permissão de comparecer perante
a Comissão para aprovar ou opôr-se a qualquer
notificação ou outro assunto em consideração, nos
quais seu govêrno esteja relacionado com aquêles
assuntos. Tais comentários e dados, bem como a
exposição perante a Comissão, passarão a fazer
parte do arquivo oficial. Êsses representantes
estarão à disposição da Comissão, para consulta
sobre os assuntos apresentados.
ARTIGO IV
Lista Internacional Oficial de Freqüências
§ 1º O Secretário da União será encarregado
da Lista Internacional Oficial de Freqüências,
contendo todos os dados resultantes dos estudos
sôbre notificações submetidas à Comissão Central
de Registro de Freqüências, segundo o que foi
determinado no artigo II e de acôrdo com o anexo
dêste Regulamento.
§ 2º A data de cada registro de
distribuição
será
a
do
recebimento
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da primeira notificação por parte da Comissão
Central de Freqüências, e se aplicará:
1) ao local onde se acha o transmissor;
2) à área a que se destinam as comunicações;
3) à potência empregada;
4) ao tipo de emissão; e
5) ao horário de trabalho.
§ 3º Depois de haver a Comissão
estudado
uma
notificação
de
mudança
de funcionamento, afetando um ou mais cinco
fatores mencionados no parágrafo antecedente,
haverá uma lista adicional ou modificada, indicando
os detalhes da mudança. A data será aquela em que
a Comissão receber a notificação da mudança
de funcionamento. Quando a Comissão verificar
que a mudança não aumentará a probabili-

dade de interferências prejudiciais, a data do registro
original será conservada na lista modificada, caso
figure na coluna de registro.
§ 4º 1) Em quaisquer negociações entre os
governos contratantes ou em quaisquer questões
levadas à Côrte Internacional ou a uma Junta de
Arbitramento, surgidas em conseqüência da
Convenção ou dêste Regulamento uma data
registrada na coluna de registro da Lisa Inernacional
de Freqüências será considerada como prova final,
salvo prova em contrário, de que a Comissão chegou
à conclusão de que as estações cujas distribuições
de freqüências já estejam prèviamente registradas.
2) Não se considerará como prova final a
anotação que na data da coluna de notificação da
lista mencionar.

ANEXO 1
Formulário para notificação à Comissão Central de Registro de Freqüências, da atribuição de
frequências a estações fixas, terrestres e radiodifusoras.
.......................................................................
Govêrno notificante

..........................................................................
Data da preparação ou da remessa desta notificação

.......................................................................................
Referência à notificação telegráfica preliminar, se houver

1. Freqüência – Kc/s. (a).
2. Tipo de emissão (b).
3.Potência – KW (c).
4.Localização da antena.
A. País.
B. Localidade.
C. Latitude e Iongitude (d).
5. Direção da antena (e).
6. Indicativo de estação (f).
8. Natureza do serviço (g).
9. Pontos de comunicação.
10. Administração ou emprêsa exploradora.
...............
Sim
...............
Não

.......................................
Identifique o acôrdo

GCT.

11.

Horário

provável

do

serviço

–

Dezembro – Anos de baixa freqüência no ciclo
das manchas solares.
Junho – Anos de baixa freqüência no ciclo das
manchas solares.
Dezembro – Anos da alta freqüência no ciclo
das manchas solares.
Junho – Anos de alta freqüência no ciclo das
manchas solares.
12. Observações.
13. Obedece a acôrdo regional?
..............................................................
Assinatura
..............................................................
Título
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Sugestão
referente
a
indicativos
de
chamada.
Em virtude do aumento constante das
atividades radioelétricas, considera-se necessário
prestar atenção especial ao problema dos indicativos
e de chamadas indispensáveis para identificar as
estações radioelétricas.
Sugestão referente ao registro de freqüências:
Os Governos Americanos expressam a opinião
de que na próxima Conferência Internacional de
Telecomunicações sejam apresentadas sugestões,
de acôrdo com as seguintes linhas gerais.
Assim, sugere:
1º Que se realize uma revisão geral da lista de
freqüências, levando em conta a situação criada pela
guerra e outros futuros.
2º Que eliminem da lista de freqüências os
registros que não tenham sido utilizados durante certo
período de tempo depois de sua inscrição.
Reserva da delegação da República Argentina
relativa a Telecomunicações:
"A Delegação da Argentina faz ressalva sôbre
tôdas as questões que se relacionam com
telecomunicações,
exceção
feita
das
radiocomunicações, no sentido de que não
tem poderes suficientes para aprovar nem subscrever
resoluções
ou
recomendações
que
não sejam estritamente de radiocomunicações.
Acrescenta que, a seu juízo, a presente Conferência
não estaria habilitada a resolver sôbre assuntos
de telecomunicações em geral, pois tanto a
Convenção e o seu Acôrdo anexo, como a
convocação, foram feitas para tratar de assuntos de
radiocomunicações. Da mesma maneira, o art. 1º da
Convenção, que não sofreu modificações, limita os
trabalhos da Conferência a radiocomunicações.
Não obstante o expôsto, a Delegação Argentina põe
de relêvo que há de contribuir e tem contribuído
decididamente, ao estudo e debate de tôdas
as questões a considerar sôbre os demais ramos
de telecomunicações, como trabalho preliminar para
as próximas Conferências e como colaboração
ao estudo de questões intimamente vinculadas
às radiocomunicações".
Reserva da delegação da República
Argentina relativa a liberdade de informações:
"Senhor Presidente:
A
Delegação
Argentina
deseja
ratificar,
nesta
Assembléia,
os
fundamen-

tos que provocaram suas reservas à recomendação
que está sendo considerada, e manifestada na
subcomissão referida.
A recomendação proposta compreende três
assuntos diferentes, considerados conjuntamente
pela subcomissão.
A primeira refere-se às radio comunicações
com múltiplos destinos. As disposições que se
recomenda incorporar nas letras A) e B) estão em
vigência desde longa data.
Com efeito, o art. 12 do Regulamento Adicional
de Radiocomunicações (Revisão do Cairo, 1938)
estabelece, precisamente, os que podem ser
usurários e em que condições deve ser realizado o
serviço.
O art. 20 da Convenção Interamericana de
Radiocomunicações
(Havana, 1937)
também
determina as condições de serviço e obriga os
Governos contratantes a favorecer a difusão de
notícias pelos mesmos serviços, assim como fixar um
regime de tarifas excepcionalmente econômico.
A República. Argentina, de acôrdo com essas
disposições internacionais, estabeleceu o regime
referido na sua regulamentação interna, por Decreto
de maio de 1933.
Tudo isso leva a crêr que a indicação lógica no
que se refere às letras A) e B), seria a de ratificar
aquêles conceitos e sustentar os mesmos princípios
nos novos Regulamentos.
A letra C) projetada pela subcomissão,
incorpora um regime totalmente contrário às
disposições internacionais e às disposições internas
de países que como no caso da Argentina, cumpriram
fielmente
os
Convênios
e
Regulamentos
Internacionais, pondo em vigor leis e decretos
complementares.
A faculdade de cada Administração para
autorizar a instalação de estações de recepção de
Radiocomunicações para múltiplos destinos, foi
expressamente estabelecido pelo art. 12 do
Regulamento Adicional e é conseqüência da
responsabilidade assumida pelos Governos, de
conformidade com o art. 9º da Convenção
Internacional para a aplicação das prescrições
sancionadas.
Essa faculdade não implica necessàriamente
uma
diminuição
do
direito
de
instalar
estações de recepção desde que sejam
observadas as determinações regulamentares,
e, nesse sentido, a Delegação da Ar-
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gentina apoiará qualquer proposição tendente a
facilitar, apressar e reduzir o preço dos trâmites e
gestões.
Com isso não faz mais do que confiar uma série
de proposições apresentadas a esta Conferência, em
defesa e benefício positivo da livre e econômica
difusão de notícias, assim como manter a sua política,
reiteradamente praticada, de diminuir e eliminar
qualquer impôsto ou taxa capaz de prejudicar a sua
difusão.
E é por isso que não concorda com a
recomendação da letra C) porquanto ela contraria as
disposições Internacionais, compartilhando, porém,
de seu espírito, porque propõe a concessão de
facilidades para instalações das aludidas estações.
A segunda questão, número dois da
recomendação, é apoiada entusiàsticamente pela
Delegação da Argentina pôsto que ela se refere a um
princípio incorporado a nossa nacionalidade desde o
alvorecer da Independência da Argentina.
No que se refere à terceira questão, ponto
três da recomendação, insisto na conveniência
de que as medidas de redução do prêço e facilida-

de de difusão devem compreender tôdas as
telecomunicações de imprensa seja qual fôr o meio de
transmissão.
Feitos êsses esclarecimentos e reservas, devo
acrescentar mais alguma coisa, com o fim de explicar
o seu alcance. Não desejo nem permito que a
presente declaração mal interpretada, ou mesmo
deturpada. Declaro claramente, enfàticamente,
veementemente, que essa reserva não significa de
maneira nenhuma, seja qual fôr o ponto de vista sob o
qual fôr considerada a menor intenção de fazer
qualquer oposição a que seja concedida a mais ampla
liberdade de informações.
Nascemos para a liberdade dentre de uma
democracia; por ela tema lutado duramente, sob a
sua proteção assentamos nossa organização
outorgando-nos uma Constituição capaz de
assegurar com firmeza as liberdade essenciais e,
sejam quais forem as vicissitudes que possam surgir,
o nosso país há de viver com essas liberdades e por
essas liberdades essenciais para o homem, porque
sente, pensa e entende que sòmente assim a vida é
digna de ser vivida".

63ª SESSÃO, EM 23 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE E MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE
As 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro AdoIpho.
Augusto Meira.
Mathias OIympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Etelvino Lins.
Apolônio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Pereira Moacyr.
Attílio Vivacqua.
Henrique de Novais.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Rodolpho Miranda.
Camilo Mércio (42).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
42 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão Vai-se proceder à leitura da ata.

O Sr. 3º Secretário (Servindo de 2º) procede à
leitura da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
Do Sr. Ministro da Justiça e Negócios
Interiores, agradecendo a comunicação de haver sido
enviado à sanção o decreto legislativo que autoriza a
abertura, por aquêle Ministério do crédito especial de
Cr$ 150.000,00 destinado ao pagamento de abono
provisório e novas pensões do pessoal militar do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, apresentando
condolências peIo falecimento do Senador Roberto
Simonsen – Inteirado.
PARECER
Nº 401, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto de Lei da Câmara, nº 71, de 1948.
Relator: Sr. Filinto Müller.
Pela Mensagem nº 334, de 17 de julho de 1947,
o Sr. Presidente da República solicitou ao Congresso
Nacional a alteração da "Tarifa Geral do
Departamento dos Correios e Telégrafos" nos têrmos
e de acôrdo com a justificação feita pelo Sr. Ministro
da Viação através de minuciosa exposição de motivos
e farta documentação.
Submetido o assunto à Câmara dos Deputados
sofreu
ali
acurado
exame
por
parte
das Comissões de Transporte e Comunicações e
de Finanças tendo sido, afinal, aprovado e
remetido ao Senado o Projeto de Lei nú-
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mero 71, que consubstancia, com as alterações
julgadas necessárias por aquela Casa do
Congresso, as medidas solicitadas pela Poder
Executivo.
Chamada a manifestar-se sôbre êste Projeto a
Comissão de Constituição e Justiça só poderá
fazê-lo no que tange a sua constitucionalidade
visto como às Comissões de Viação e
Obras Públicas e de Finanças é que cabe
examiná-lo sob o aspecto técnico e da
conveniência.
Compete à União (Const. artigo 5º item
XI e XII) manter o serviço postal e explorar
os serviços de telégrafos, radiocomunicação,
etc.
Ao Congresso Nacional cabe legislar sôbre
tôdas
as
matérias
da
competência
da
União – Constituição Federal, artigo 65 item
IX.
O Projeto em exame, que reajusta as tarifas
postais e telegráficas não sofre eiva de
inconstitucionalidade.
Quanto às emendas que lhe foram
oferecidas
no
Senado,
entendemos,
da
mesma forma, que são claramente constitucionais,
inclusive
às
formuladas
por
esta
Comissão.
Nestas condições opinamos que o Projeto de
Lei da Câmara nº 71, de 1943, e as emendas do
Senado que o acompanham, – sob o aspecto
constitucional
–
merecem
aprovação
do
plenário.
Sala das Comissões, em 21 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Arthur Santos. – Lucio Corrêa. – Augusto
Meira. – Ferreira de Souza. – Vergniaud
Wanderley.

terreno necessária à construção em causa.
Sala das Sessões, em 19 de mais de 1948. –
Francisco Gallotti. – Ivo d'Aquino. – Lúcio Corrêa.

EMENDAS DE PLENÁRIO

Impõe-se essa providência por se tratar de
sédes municipais de grande importância, onde as
agências são visivelmente insuficientes para a
crescente expansão de seu movimento, com real
prejuízo para o bom desenvolvimento de seus
serviços.
Sala das Sessões, em 19 de maio ,de 1948. –
Jones dos Santos Neves. – Henrique Novaes.

Nº 1
Acrescente-se ao plano postal telegráfico
no art. 79, nº IV, letra "e" a construção e adaptação
de
prédios
destinados
as
agências
do
D. C. T. em Tijucas, Estado de Santa
Catarina.
Justificação
A
agência
postal-telegráfica
de
Tijucas, importante centro comercial e industrial
de Santa Catarina, funciona em velhíssimo
prédio
que,
em
absoluto,
não
satisfaz
às necessidades dos serviços. De há muito
que se cogita a construção de prédio
adequado. Ademais, a Prefeitura Municipal
de Tijucas já fêz doação da área de

Nº 2
Acrescente-se ao art. 79 – II:
f) Maceió.
Justificação
O edifício onde funciona o D. C. T. na capital
de Alagôas não está em condições de atender ao
serviço e só por um lapso deve ter sido omitido no
projeto de lei acima. Já em 1947, no estudo da lei
orçamentária para 1948, foi apresentada emenda a
pedido do próprio Diretor Geral dos Correios e
Telégrafos, apresentando verba para reforma e
ampliação do edifício do D. C. T. de Maceió e que foi
rejeitada como medida. de comprensão de
despesas. Não é justo por isso que, quando se
apresenta um plano postal nacional, deixe a capital
alagoana de figurar na parte referente à reforma e
ampliação dos edifícios onde funciona o D. C. T.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1948. –
Ismar de Góes. – Góes Monteiro. – Cícero de
Vasconcelos.
Nº 3
Ao art. 79 – III – letra l, acrescente-se:
7) CoIatina
8) Castelo
9) Calçado
todos no Estado do Espírito Santo.
Justificação

Nº 4
Acrescente-se ao plano postal telegráfico, no
art. 79, nº III, letra "e", a construção e adaptação de
prédio destinado às agências do D. C. T. em Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.
Justificação
se

A medida justifica-se inteiramente por
tratar
de
município
de
grande
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importância, com movimentação suficiente no serviço
postal, em constante desenvolvimento.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1948.–
Camilo Mércio. – Ernesto Dornelles. – Lúcio Corrêa.
– Aloysio de Carvalho. – Novaes Filho. – Pereira
Pinto.
Nº 5
Ao art. 51, letra "B", em vez de "três", diga-se,
"duas".
Justificação
A
correspondência
telegráfica
dos
congressistas, de ordinário sôbre interêsse público,
precisa comumente ser expedida com urgência. Não
há motivo para a elevação da sua taxa – que é
injusta. Deve continuar o dôbro da taxa simples.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1948. –
Olavo Oliveira.
Nº 6

de todo o material jornalístico e dos vencimentos do
pessoal respectivo.
O acréscimo da taxa em aprêço importaria na
elevação de preços das agências de informações,
tornando-se proibitivos e impossibilitando, sobretudo
aos jornais do interior, a captação dos serviços
noticiosos. Por outro lado, ficaria prejudicada a
divulgação intensiva do noticiário oficial, político,
parlamentar; econômico e social, nos Estados,
noticiário que merece, sem dúvida, o melhor
estímulo pelas suas reconhecidas vantagens e
benefícios.
Em relação ao parágrafo segundo do
artigo 57, há a considerar a necessidade de
uma taxa equitativa, de vez que o serviço
telegráfico exterior de múltiplos destinos transmitido
ou recebido em rádio-comunicações, fixa a
contribuição
mensal
de
mil
cruzeiros
(art. 63, nº 9) .
Sala das Sessões, em 18 de maio de 1948. –
Lúcio Correia. – Ivo d'Aquino. – Camilo Mércio. –
Ernesto Dornelles.

EMENDAS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
O artigo 53 passará a ser redigido da seguinte
JUSTIÇA
forma:
"Art. 53 – Os telegramas de imprensa,
Nº 8
expedidos pelos correspondentes de guerra, pelos
próprios jornais ou agências de informações, e
Ao projeto de lei da Câmara Federal nº 71, de
quando destinados à publicidade, desde que 1948.
redigidos em linguagem clara, pagarão sete centavos
Ao artigo 79, nº III, letra m após, 6 – Trajano
por palavra".
de Morais.
Nº 7

Justificação

Substitua-se o parágrafo único, do artigo 57,
pelos seguintes:
"Parágrafo 1º – A rádio-comunicação de
múltiplos destinos feita por intermédio do D. C. T.
pelas agências de informações jornalísticas pagarão
sete centavos por palavra transmitida".
"Parágrafo 2º – As agências de informações
que transmitirem o serviço de imprensa em rádiocomunicação de múltiplos destinos por seus próprios
transmissores, pagarão apenas a contribuição
mensal de mil cruzeiros".

A construção de um prédio onde deverá
funcionar a Agência Postal Telegráfica da sede do
Município de Trajano de Morais, no Estado do Rio de
Janeiro, justifica-se plenamente pelas seguintes
razões:
1º – Trata-se de um Município de população
superior a 22.000 habitantes, muito próspero,
situado numa zona de ótimo clima, com
altitude
média
superior
a
600
metros.
É
presentemente,
um
dos
principais
centros agrícolas e pastorís do Estado, sendo
as suas terras comprovadamente férteis e próprias
para as culturas de café, cereais e outras.
Além disso, é no Município de Trajano de Morais
que estão sendo ultimadas as gigantescas obras
da Usina Elétrica de Macabú cuja significação
na economia do Estado dispensa maiores
explicações.
2º – A casa onde se acha instalada a
Agência Postal Telegráfica daquêle Município, é um
imóvel de aluguel, para uso de residência
particular, velho sem o mínimo conforto, não
possuindo siquer, o espaço necessário ao

Justificação
O prêço de sete centavos por palavra
transmitida pelas agências de informações, dos
telegramas de imprensa, quer recebidos pelas
mesmas agências e jornais, como o de rádiocomunicação de múltiplos destinos, em vigor
atualmente, importa em evidente sacrifício para os
diários e periódicos das capitais e cidades do interior
do País, em face do volume do noticiário nacional,
levando-se em conta, ademais, o aumento do custo
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funcionamento dos serviços nêle instalados, de
condições higiênicas precárias, estando muito
aquem, por todos êsses motivos, dos fins a que se
destina, dada a importância qualitativa e quantitativa
da correspondência que por êle transita, isto é,
da que recebe, expede ou distribui diretamente
à população, quer da que coleta e remete a
duas outras Agências situadas, no mesmo
Município,
a
muitos
quilômetros
de
distância.
Pelos motivos expostos, e, considerando-se
por um lado, que o Departamento dos Correios e
Telégrafos tem naquêle Município uma de suas
maiores fontes de renda, no Estado do Rio, e, por
outro lado, que compete privativamente à União a
manutenção dos serviços postais-telegráficos
(Constituição Federal, incisos XI e XII do art. 5º),
nada mais justo que a aplicação de uma parte dessa
renda na melhoria das condições dêsses serviços,
construindo-se ali um prédio que corresponda às
suas reais necessidades, o que concorrerá,
certamente, para a sua maior eficiência. Não é só.
Tratando-se de um melhoramento local, os Poderes
Públicos Municipais querem colaborar na sua
realização, destinando para êsse fim, um terreno
situado no melhor ponto da cidade, do qual
farão doação ao Departamento dos Correios e
Telégrafos.
Filinto Müller. – Ferreira de Souza. – Arthur
Santos. – Lúcio Corrêa. – Vergniaud Wanderley. –
Augusto Meira. – Attilio Vivacqua.
Nº 9
Ao art. 79 – nº III, letra u, acrescente-se depois
de "Herculânea":
12 – Leverger.
13 – Gatinho.

notadamente da Bahia e dos Estado nordestinos.
Seu comércio é intenso, especialmente o de
diamante. Em 1946 o movimento de compra e venda
da preciosa gema atingia a uma média mensal de
dois milhões e quinhentos mil cruzeiros. Tôda esta
atividade comercial se faz – via de regra – por meio
de telegramas, dada a oscilação de preços do
mercado. Pois bem; não existe em Gatinho agência
postal-telegráfica e o servir é feito por intermédio de
Diamantino, entregue por mensageiros que
percorrem em condições difíceis, a pé ou a cavalo,
os 20 quilômetros da estrada, muitas vêzes
impraticável que liga o distrito à sede do município. E
quando sucede chover forte nas cabeceiras do
Paraguai, distante 7 léguas mais ou menos da séde
distrital, o que é, aliás, comum, ficam
irremediàvelmente interrompidas as ligações entre
Gatinho e o resto do mundo.
Em época não de todo desfavorável – a
estação das águas apenas havia começado – gastei
três horas e meia em caminhão, para ir de
Diamantino a Gatinho !
Não fossem a riqueza dos garimpos a
fertilidade da terra e, sobretudo, a inexcedível
bravura dos povoadores de Gatinho e esta futurosa
localidade teria que fenecer em face das dificuldades
que a cercam.
Justifica-se,
portanto,
a
emenda
ora
apresentada que visa a criação de uma agência
postal-telegráfica naquele portentoso garimpo.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1948. –
Filinto Müller. – Ferreiro de Souza. – Lúcio Corrêa. –
Vergniaud Wanderley. – Augusto Meira. – Arthur
Santos.
Nº 10

Ao artigo 79 – item 3, letra t, depois do nº 6 –
S. Mateus, acrescente-se:
Muniz Freire – Barra do São Francisco.
Justificação
Sala das Comissões, em 21 de junho de 1948.
A Agência de Leverger foi criada e instalada – Attilio Vivacqua. – Augusto Meira. – Lucio Corrêa. –
depois de remetida ao Congresso a Mensagem Vergniaud Wanderley. – Ferreira de Souza. – Arthur
presidencial nº 334 de 1947. Suas instalações são Santos. – Fil!nto Müller.
provisórias e precaríssimas sem embargo da
importância que tem Leverger como sede de
Nº 11
município rico em gado e em lavouras.
Quanto a Gatinho, Distrito do município
Ao art. 79 item q, letra p, depois de 10 Foz do
de Diamantino, da cuja séde dista 20 quilômetros; Iguassú, acrescente-se:
um centro de exploração e comércio de
11 – Guarapuava.
diamantes dos mais importantes do Estado de Mato
12 – Castro.
Grosso. Vivem na sua séde e nas "corrutelas" em
13 – Apucarana.
tôrno cêrca de dez mil pessoas quasi tôdas –
14 – Tibagí.
talvez 90% – oriunda do Norte do Brasil,
15 – Cerro Azul.
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Justificação
Trata-se de cidades das mais prósperas do
Estado do Paraná e cujas agências de C. e T. se
acham em péssimas condições.
Sala das Comissões, em 20 de junho de 1948.
– Arthur Santos. – Filinto Müller. – Vergniaud
Wanderley. – Ferreira de Souza. – Augusto Meira. –
Lucio Corrêa.
Nº 12
Ao art. 79, item 3, letra f, depois de "2 Caicó",
acrescente-se 3, Santa Cruz.
4 – Ceará Mirim.
Ao mesmo artigo e item, letra g, depois de "7
Tubarão", acrescente-se 8. Araguari.
Sala das Comissões, em 21 de junho de 1948.
– Ferreira de Souza. – Lucio Corrêa. – Vergniaud
Wanderley. – Augusto Meira. – Filinto Müller. –
Arthur Santos – AttilioVivacqua.
PARECER
Nº 402, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 44, de
1948.
A requerimento dos nobres Senadores
Joaquim Pires e Arthur Santos voltou à. Comissão de
Constituição e Justiça a Proposição nº 44, de 1948,
para o fim de serem examinadas sob o ponto de
vista da sua constitucionalidade as emendas pela
Comissão de Finanças.
Dando cumprimento à decisão do plenário
passamos a opinar sôbre aquelas referidas
emendas, cingindo nosso parecer exclusivamente ao
aspecto constitucional.
Emenda nº 1 – Parecer contrário.
Manda a emenda nº 1 da Comissão de
Finanças equiparar os vencimentos dos Juizes e
Procuradores do Tribunal Marítimo aos dos Juizes de
Direito do Distrito Federal e os Adjuntos de
Procuradores do mesmo Tribunal aos dos Adjuntos
de Procurador da República do Distrito Federal.
Em que peze o nosso acatamento à
Douta Comissão de Finanças e rendendo embora
nossa homenagem ao autor da justificação
que acompanha a emenda, somos de parecer

deva ser ela regeitada por inconstitucional.
O Projeto de Lei nº 1.018, de 1947 e
1948, oriundo da Mensagem presidencial nº 430,
de 2 de setembro de 1947, é relativo à fixação
de vencimentos da Magistratura e do Ministério
Público da União, isto é, dos Membros do
Poder Judiciário e do Ministério Público da
União.
No Capítulo IV do Título I da Constituição
estão enumerados com definição de seus
direitos, deveres, competência, jurisdição, etc.
os orgãos do Poder Judiciário. Entre eles não
se encontra o Tribunal Marítimo ao qual
faz referência a Lei Magna no artigo 17 das
Disposições
Constitucionais
Transitórias
que
reza:
"Art. 17 – O atual Tribunal Marítimo
continuará com a organização e competência
que lhe atribui a legislação vigente, até que
a
lei
federal
disponha
a
respeito,
de
acôrdo
com
as
normas
da
Constituição".
Quanto ao Ministério Público da União, traça
a Constituição no seu Título III, as linhas
mestras dentro das quais deve ser organizado.
Assim
é
que
o
art.
125
determina:
"Art.
125
–
A
lei
organizará
o
Ministério Público da União junto à Justiça
Comum, a militar, a eleitoral e a do
trabalho".
Convem acentuar aqui que por haver
sido a Justiça do Trabalho incluída entre os
orgãos do Poder Judiciário (Const. art. 94 item V) foi
o Ministério Público do Trabalho, por sua vez,
incluido no Título III que trata do Ministério Público
da União.
Nenhuma referência é feita no entanto, aos
Procuradores e Adjuntos de Procuradores do
Tribunal Marítimo.
Por mais importantes que sejam as atribuições
do Tribunal Marítimo, está fôra de dúvida, em
face dos claros textos constitucionais, que não
é êle um orgão do Poder Judiciário. Em
tais condições não pode o Congresso aumentar
os vencimentos de seus membros através
de emenda a um Projeto da iniciativa do
Poder Executivo que regula a matéria com
referência expressamente à Magistratura e ao
Ministério Público da União.
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Pelas
razões
expostas
consideramos derá-los Membros do Ministério Público da
inconstitucional a emenda nº 1 da Comissão de União.
Finanças que desatende ao disposto no art. 67 § 2º
Para que seus vencimentos sejam majorados
da Constituição. Opinamos pela sua rejeição .
mistér se faz a iniciativa de que cogita o artigo 67
parágrafo 2º da Constituição.
Opinamos, pois, contràriamente à emenda.
Emenda nº 2 – Parecer favorável
Trata-se de simples emenda de redação à 5ª
Emenda nº 6 – Parecer favorável
emenda da Comissão de Constituição e Justiça que
visa a suprimir, a partir da vigência da presente lei, a
Manda a emenda suprimir, no artigo 9º do
concessão de adicionais ao desembargadores.
Projeto, a expressão (e vantagens). Decorre da
A redação oferecida pela Comissão de extinção da gratificação adicional. Somos pela sua
Finanças é mais precisa e atende ao objetivo da de aceitação.
Constituição e Justiça sem prejudicar direitos
adquiridos – Somos pela sua aceitação.
Emenda nº 7 – Parecer contrário
Emenda nº 3 – Parecer favorável
Visa esta emenda a equiparar vencimentos
dos Procuradores da República ou dos Curadores,
Promotores e Promotores substitutos do Distrito
Federal e os dos adjuntos de procurador da
República aos de procuradores de 2ª categoria.
A emenda se enquadra perfeitamente nos
objetivos do Projeto e está de acôrdo com a iniciativa
do Poder Executivo que abrange a Magistratura e o
Ministério Público da União.
Este é organizado na carreira (Constituição –
Artigos 125, 127 e 128) e deve, por via de
conseqüência, existir uma correlação entre os
vencimentos das diversas categorias de seus
membros. Somos pela aceitação da emenda.
Emenda nº 4 – Parecer favorável sob o ponto de
vista Constitucional

De acôrdo com a vigente Lei de organização
da Justiça do Trabalho Consolidação das Leis do
Trabalho modificada pelo Decreto-lei nº 9.797, de
1946. Os suplentes de Juizes Presidentes da Junta
de Conciliação e Julgamento não fazem parte da
magistratura trabalhista de carreira. São nomeados
livremente pelo Presidente da República e sòmente
exercem a presidência da Junta quando os Titulares
efetivos destas se encontram impedidos.
Há grande diferença entre Suplentes e Juizes
Substitutos (1ª e 2ª regiões). Êstes ingressam na
Magistratura por concurso e têm direito a promoção.
Nas regiões em que há suplentes e não Juizes
substitutos, o ingresso na magistratura trabalhista é
feita por concurso, diretamente para o cargo de Juiz
Presidente da Junta.
Não vemos como enquadrar os atuais
suplentes de Juízes Presidentes de Junta de
Conciliação e Julgamento no quadro da Magistratura
do Trabalho. Somos de Parecer que a emenda deve
ser rejeitada.

No Projeto vindo da Câmara dos Deputados já
o assunto foi disciplinado. A emenda da Comissão
de Finanças alterou para mais os vencimentos
Emenda nº 8 – Parecer contrário
fixados para os auditores da Justiça Militar. A
Comissão de Constituição e Justiça ao examinar a
A Comissão de Finanças recusou aprovação à
emenda número 5 do Plenário já se manifestou no emenda que manda contar pela metade os prazos
mérito contràriamente à sua aceitação.
estabelecidos na lei nº 21 de 1947, para efeito de
concessão de adicionais a magistrados que tenham
pelo menos 8 filhos menores.
Emenda nº 5 – Parecer contrário
Concordamos com a Comissão de Finanças,
O Projeto em exame, não é de mais repetir, que, como a de Constituição e Justiça, já
trata da fixação de vencimentos da magistratura e do posteriormente tratou de suprimir as adicionais.
Ministério Público da União.
Somos pela rejeição da emenda número 8.
Por mais simpática que seja a Missão
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1948. –
desempenhada
com
reconhecida
eficiência Attilio Vivacqua, Presidente, vencido quanto
pelos
advogados
do
Ofício
da as emendas de números 1 e 7. Com relação à
Justiça
Militar
não
podemos
consi- de nº 5, reporto-me à declaração de voto cons-
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tante de ata. – Filinto .Müller, Relator. – Augusto
Aleira. – Etelvino Lins. – Vergniaud Wanderley. –
Ferreira de Souza, vencido quanto às emendas ns. 2
e 3 e com restrições quanto aos fundamentos do
parecer no tocante à emenda nº 4 – Lucio Corrêa. –
Com relação à emendas de nº 5, rejeito-a com os
fundamentos do voto do Senador Attilio Vivacqua,
que adoto. – Arthur Santos, vencido, de acôrdo com
minha declaração de voto.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
ARTHUR SANTOS
O voto do Sr. Senador Arthur Santos sôbre o
projeto relativo ao aumento dos vencimentos de
magistratura lido perante a Comissão de Constituição
e Justiça, na sua reunião de ontem, foi êste:
I – "Em mensagem de 2 de setembro de 1947,
dirigida à Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da República anexou uma exposição de motivos do
Ministro da Justiça e Negócios Interiores relativa à
fixação dos vencimentos dos Ministros do Supremo
Tribunal de Recursos, Ministros do Tribunal Federal
de Recursos, Ministros do Superior Tribunal Militar e
do Tribunal de Contas; Desembargadores do
Tribunal de Justiça Juízes de Direito Juizes
Substitutos, e Juízes do Registro Civil da Justiça do
Distrito Federal e dos membros do Ministério Público
junto aos Tribunais.
Fê-lo, com grandes cautelas, para dar
obediência ao disposto no art. 23, § 3º da
Constituição Federal. Seja dito, desde logo que, êsse
dispositivo justificaria, por si só, uma reforma
constitucional, pela anomalia, ou antes, pelo absurdo
que encerra qual seja o de atribuir ao Estado de São
Paulo a fixação de vencimentos da Magistratura
Nacional, dos Ministros do Tribunal de Contas e do
Ministério Público da União.
Dizia o Ministro da Justiça, naquela
mensagem que o cumprimento do preceito da lei
magna importava em pesadíssimo ônus para os
cofres públicos e que as tabelas de vencimentos,
organizadas pelo Govêrno, atendiam, com o
aumento mínimo possível da despesa orçamentária,
ao imperativo de não agravar a situação precária do
Tesouro Nacional.

II – A Câmara dos Deputados, tomando
conhecimento da matéria, aprovou o Projeto de Lei
nº 1.018-B, não só alterando para mais os padrões
constantes da proposta do Govêrno, como
extendendo o aumento de vencimentos para o
Tribunal Superior do Trabalho, os Auditores e
Promotores da Justiça Militar, os Auditores e
Adjuntos do Procurador Geral do Tribunal de Contas
e dos Tribunais Regionais do Trabalho os Juízes
Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento,
os Procuradores da Justiça do Trabalho, os
Procuradores
da
República,
os
Ministros
aposentados do Supremo Tribunal Federal e os
Magistrados aposentados da União. E no Senado,
navegando nas mesmas águas, pretende-se ampliar
o regime de aumento de vencimentos, largamente
majorados para os Promotores da Justiça Militar de
1ª e 2ª entrância e os Juízes de Direito do Distrito
Federal, extendendo-se as benesses da lei aos
membros do Tribunal Marítimo Administrativo e aos
Juízes classistas dos Tribunais do Trabalho.
Em resumo: aquêle aumento de despesas de
Cr$ 10.671.196,00, por ano, que já então
impressionava o govêrno, na sua mensagem, como
sendo "de proporções imprevisíveis e onerosíssimas
para os cofres públicos" atinge com o projeto a cifra
muitas vezes maior, bastando assinalar que as
despesas da Justiça do Trabalho, que eram de Cr$
7.259.000,00, anuais, vão se elevar com as tabelas
da Câmara dos Deputados, a Cr$ 20.257.228.00, por
ano.
Tomando, ao acaso, uma das tabelas, a
da Justiça do Trabalho, por exemplo, verifica-se
que um Juiz do Tribunal Superior do Trabalho
que vence atualmente Cr$ 8.250,00, por mês
irá receber dos cofres públicos Cr$ 16.800,00. E
um juiz Presidente de Tribunal Regional subirá, de
Cr$ 6.750,00 a Cr$ 13.440,00 por mês. Não é só.
Um auditor do Tribunal de Contas de vencimentos
atuais correspondentes a Cr$ 5.250,00 passará a
ganhar Cr$ 11.200,00. Os vencimentos da Justiça
Militar, em regra, foram majorados, em quase cem
por cento. E assim, sucessivamente, em tôdas as
tabelas.
Para
concluir
esta
crítica,
sem
mais outro comentário, basta assinalar que
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além do aumento de Cr$ 10.671.196,00 por ano,
decorrente da proposta do Govêrno, as alterações da
Câmara e do Senado custarão ao Tesouro Nacional
Cr$ 21.000.000,00, mais ou seja, o total de Cr$
32.000.000,00 anuais em números redondos.
III – Preliminarmente é manifesta a
inconstitucionalidade do projeto. O art. 67, § 2º da
carta constitucional dispõe, com claridade solar:
"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
criam emprêgos em serviços existentes, aumentam
vencimentos ou modifiquem, nó decurso de cada
legislatura de fixação das fôrças armadas."
Ora, na espécie o Presidente da República, no
uso de sua exclusiva competência, teve a iniciativa
de uma lei propondo o aumento dos vencimentos de
determinados funcionários da União. Cabia, pois, ao
Poder Legislativo examinar essa proposta, para
aceitá-la ou não. O que, porém, escapa de sua
competência é o aumento dos vencimentos, além da
proposta e, menos ainda, estendê-lo a outras
categorias de servidores da Nação.
interpretatio cessat in claris, reza o brocardo
jurídico. E' pretender que a competência do
Presidente da República está sómente na iniciativa
da lei, reservando-se ao Poder Legislativo a
faculdade de majorar os aumentos além da proposta,
ou ampliar os aumentos a outros funcionários, seria
desconhecer a mens legis do preceito constitucional,
dando-lhe interpretação violadora de sua finalidade.
Ninguém contestará a autoridade de João
Barbalho. Pois bem. Respondendo a pergunta se o
Senado tem o direito de emendar as leis de impostos
e outras de iniciativa da Câmara, assim ensina o
douto intérprete da nossa primeira Constituição
republicana:
"Mas é bem de ver que as emendas
do Senado, em tais casos, não deverão ser
no sentido de aumentar ou trazer novos
gravames aos cidadãos, nem de cercear-lhes
direitos de que já estejam de posse com relação

ao objeto legislado. Obstam a isso os intuitos e
motivos fundamentais da iniciativa privativa da
Câmara dos Deputados. Seria realmente irrisório que
o Senado, não podendo iniciar lei de impostos,
tivesse entretanto o direito de agravar as imposições
propostas pela Câmara ou adicionando-lhes mais
outros impostos".
Como se não bastasse lição assim
incontestável, vem de molde a transcrição do que se
lê no "Direito Público Brasileiro", de Pimenta Bueno,
página 110:
"Por unia conseqüência lógica e rigorosa (do
direito de iniciativa) o Senado não pode mesmo
emendar tais projetos a fim de aumentar por forma
alguma o sacrifício do impôsto ou do recrutamento
ou de substituir a contribuição, por outra mais
onerosa, pois que seria exercer uma iniciativa nessa
parte. Seu direito limita-se a aprovar, rejeitar ou
emendar sòmente no sentido de diminuir o pêso ou a
duração do gravame".
Seria, de fato, irrisório que o Poder Legislativo
não tendo a iniciativa das leis que aumentem
vencimentos de funcionários públicos, tivesse o
direito de aumentá-los, além da proposta do
Presidente da República e de se valer da mesma
proposta, para majorar vencimentos de servidores
alheios ao caso!
Lamentàvelmente foi o que fêz a Câmara dos
Deputados e o que pretende fazer o Senado. Não
será, porém, com o meu voto.
IV – Para justificar a liberalidade concedida à
justiça trabalhista alega-se a sua inclusão entre os
órgãos do Poder Judiciário, por fôrça do artigo 94 nº
V da Constituição Federal. O argumento é pobre.
Sempre que o legislador constituinte quis fixar
normas para vencimentos de magistrados, fê-lo
expressamente, como se verifica dos artigos 26,
parágrafo 3º: 126, parágrafo único; 124 item V e 16
das Disposições Transitórias da Constituição
Federal. E ao Tribunal de Contas, a cujos ministros
quis atribuir vencimentos certos, dispôs, a respeito,
no seu artigo 76, parágrafo 1º.
Quanto à Justiça do Trabalho nada
disse,
propositadamente,
porque
a
sua
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organização é matéria de legislação ordinária (artigo
122, parágrafo 5º).
Querer equiparar aos magistrados os
juizes trabalhistas, mormente os classistas, a
todos os quais
faltam os predicamentos
da magistratura, é violar flagrantemente à
lei fundamental. Nessa esteira, chegou-se, na
douta Comissão de Finanças do Senado, a admitir
o
Tribunal
Marítimo,
órgão
meramente
administrativo, como órgão do Poder Judiciário da
União para efeito de igualdade na percepção de
vencimentos.
O projeto reajusta, a seu modo, os proventos
dos magistrados aposentados, sob a invocação do
art. 193, da Constituição, que assim prescreve:
"Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que, por motivo de alteração do poder
aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos
dos funcionários em atividade".
É, porém, incontestável que a matéria
dêsse dispositivo só poderá ser regulada em
lei geral, abrangendo a situação de todos os
inativos que percebem dos cofres públicos, e
nunca com critério particularista, atendendo a uma
parcela mínima de funcionários afastados da
atividade.
V – A proposta orçamentária já foi
encaminhada à Câmara e não deixa dúvida quanto
ao vulto do deficit. Entretanto, a Nação não pode
prescindir de estradas, transportes, auxílio à lavoura,
verbas de incremento à produção, à educação e à
saúde.
Acresce que está em estudos na Câmara
projeto de aumento de vencimentos para civis e
militares. Aguarde-se, pois, a medida geral evitandose injustiças clamorosas e sacrifícios irremediáveis
para os cofres públicos.
O
meu
voto
é
contra
o
projeto.
Conseqüentemente, contra as emendas do Senado.
Fico com a Mensagem do Presidente da
República. Reitero o meu ponto de vista,
inabalàvelmente firmado, de que o Poder Legislativo
exorbita de suas atribuições quando se aproveita de
iniciativa do Poder Executivo para majorar
vencimentos
de
funcionários
públicos
e,
principalmente, quando se vale daquela proposta
para aumentar proventos de outros servidores que
não foram nela contemplados.
Sala das Comissões, em 21 de junho de 1948.
– Arthur Santos".

PARECER
Nº 104, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça
Redação para a 2º discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 1948.
Relator – Sr. Olavo Oliveira.
A Comissão de Constituição e Justiça, tendo
em vista o pronunciamento do plenário sôbre o
Projeto nº 17 de 1948, dá a seguinte redação ao
mesmo projeto:
Art. 1º "Cassado o registro de partido político
com fundamento no parágrafo 13 do art. 141 da
Constituição Federal e, em conseqüência extintos
mandatos nos diversos corpos legislativos da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, por fôrça de que estatui o art. 1º,
letra e, da Lei nº 211 de 7 de janeiro de 1948, as
vagas daí resultantes serão preenchidas nos termos
da presente lei.
§ 1º – No caso de representação proporcional,
far-se-á o preenchimento mediante alteração ou
manutenção do qüociente eleitoral, nos pleitos
respectivos.
§ 2º – Quando se tratar de eleição segundo o
princípio majoritário preencherá a vaga o candidato
que se seguir em votação àquêle cujo mandato
tenha sido declarado extinto.
Artigo 2º – Compete ao Tribunal Superior
Eleitoral determinar a alteração ou manutenção do
qüociente eleitoral, tendo em vista os fundamentos
da cassação do registro e a legislação em vigor.
Parágrafo único – Se fôr fixado novo
qüociente, será ressalvada a situação dos
representantes definitivamente diplomados e já no
exercício do mandato.
Art. 3º – Após a decisão a que se refere o
artigo anterior, os Tribunais Regionais Eleitorais
expedirão os necessários diplomas, no prazo de oito
(8) dias, aos candidatos que forem declarados
eleitos.
Artigo 4º – A presente lei entrará em vigor na
data da sua publicação.
Sala das Comissões, em 22 de junho de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente. – Olavo Oliveira, Relator. –
Etelvino Lins. – Arthur Santos. – Augusto Meira. – Lúcio
Correia. – Filinto Müller. – Waldemar Pedrosa.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
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Para
recebimento
de
emendas
nas
duas próximas sessões estão sôbre a mesa
os projetos de leis da Câmara ns. 122, 123 e 124,
de 1948, e os projetos de Decretos legislativos
ns. 11, 12, 13 e 14, também dêste ano. Já
foram distribuídos os avulsos de tôdas essas
proposições.
Terminado o prazo de emendas perante a
Mesa, vão às Comissões e competentes o Projeto de
Lei da Câmara nº 113 e o Projeto de Lei do Senado
nº 23, ambos do corrente ano. Ao segundo dêsses
projetos foram oferecidas emendas que vão ser
lidas.
São lidas e apoiadas as seguintes

EMENDA
Nº 3
Ao art. 73, alínea a, escreva-se:
a) permitir a infração de lei federal de ordem
pública.
Justificação

Se os atos que constituem crimes de
responsabilidade são praticados pelos governadores
de Estados e seus secretários, investidos da
autoridade legal, claro é que só poderão executá-los
oficialmente. O advérbio se tornará, portanto,
EMENDAS
redundância dispensável.
Por outro lado, será perigoso ter no silêncio, e,
Ao Projeto de Lei do Senado nº 23, de 1948 (oriundo muitas vêzes, na ignorância uma forma de
autorização, conivência ou consentimento.
da Comissão
A permissão só poderá ser concedida
Mista de Leis Complementares)
oficialmente, de modo expresso. É melhor não
EMENDA
qualificá-la.
Sala das Sessões, em 22 de junho de 1948. –
Nº 1
Ribeiro Gonçalves. – Joaquim Pires. – Mathias
Olympio. – Adalberto Ribeiro. – Vespasiano Martins.
Ao nº 6 do art. 6º acrescente-se depois da
palavra "violência" a palavra – "corrupção".
EMENDA
Justificação

Nº 4

A corrupção não pode ser omitida como forma
Ao art. 73, alínea b, escreve-se:
que é de se obter pronunciamento de juiz ou jurado
b) não tomar, nos prazos fixados, as
em determinado sentido para favorecer aos providências determinadas pelas leis federais ou
desígnios do Presidente da República ou seus tratos
internacionais
firmados
pela
União,
Ministros, ou ainda do Presidente do Supremo necessárias a dar-lhes execução e cumprimento.
Tribunal Federal ou do Procurador Geral da
República.
Justificação
Sala de Sessão do Senado Federal, em 22 de
junho de 1948. – João Villasbôas.
Parece que não há tratados federais. Há,
realmente, convênios e acôrdos de caráter
EMENDA
administrativos entre a União e os Estados. Mas,
dêsses não cogita o dispositivo em análise.
Nº 2
A emenda tem por fim, tão só, evitar possíveis
dúvidas futuras de interpretação.
Ao art. 9º.
S. S. em 22 de junho de 1948. – Ribeiro
Acrescente-se:
Gonçalves. – Joaquim Pires. – Mathias Olympio. –
"8 – Não prestar dentro de 90 dias e sem justo Adalberto Ribeiro. – Vespasiano Martins.
motivo, a qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional, as informações que ela lhe solicitar, ou
EMENDA
prestá-las com falsidade.
Nº 5
Justificação
Ao art. 75 suprima-se.
O Projeto cogitou dessa falta ùnicamente
em relação aos Ministros de Estado, silenciando
Justificação
quanto ao Presidente da República, que
também, presta informações às Casas do
É matéria processual de competência
Congresso.
legislativa do Estado.
Sala de Sessão do Senado Federal, em 22 de
S.S. do Senado Federal, em 22 de junho de
junho de 1948. – João Villasbôas.
1948. – João Villasbôas.
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EMENDA

conforme, relativamente ao Presidente da República, o
fêz a Constituição Federal no parágrafo único do seu
Nº 6
artigo 88. Ao Governador do Estado não se pode
extender, por analogia, suspensão do exercício
Ao art. 77:
quando recebida e declarada procedente a acusação,
Suprimam-se os §§ 1º e 2º.
que o citado preceito da Constituição Federal
prescreveu
em
relação
ao
Presidente
da
República.
Justificação
Sala das Sessões, em 22 de junho de 1948. –
Êsses parágrafos encerram matéria de competência João Villasbôas.
legislativa do Estado.
S.S. do Senado Federal em 22 de junho de 1948. –
EMENDA
João Villasbôas.
Nº 10
EMENDA
Ao artigo 80: – Suprima-se o parágrafo único.
Nº 7
Justificação
Ao art. 77 § 2º, redija-se:
§ 2º Em qualquer hipótese, a condenação só poderá
Êsse parágrafo procura dar um critério a
ser decretada pelo voto de dois têrços do número de compreensão do que seja maioria absoluta, diferente
membros de que se compuzer o Tribunal de julgamento, daquêle que é uniformemente considerado através de
excetuados os que, nas assembléias legislativas, estiverem todos os tempos.
impedidos na forma do artigo 35 desta lei.
Quando
a
lei
se
refere
a
maioria
absoluta, compreende-se sempre que se trata de
metade mais um do número dos membros da
Justificação
corporação,
esteja
ela
desfalcada
dêles
por
A emenda tem por objetivo estabelecer norma morte, ausência, impedimento ou qualquer outro
uniforme para a decretação da condenação seja conseqüente motivo.
ao voto de assembléia ou de tribunal de jurisdição mista; trataSala das Sessões do Senado Federal, em 22 de
se de julgamento do Presidente da República, de ministro de junho de 1948. – João Villasbôas.
Estado ou do Supremo Tribunal Federal, ou, ainda de
governadores e secretários de Estados.
EMENDA
Sala das Sessões, em 22 de junho de 1948. – Ribeiro
Gonçalves – Mathias Olympio. – Joaquim Pires. – Adalberto
Nº 11
Ribeiro. – Vespasiano Martins.
Ao artigo 82 – Suprima-se.
EMENDA
Justificação
Nº 8
Não há nenhuma urgência que justifique a
Ao art. 78:
entrada em vigor dessa Lei na data da sua
Suprima-se.
publicação. Está se tornando um mau sistema
Ao § 1º do art. 78. Conserva-se, numerando-se como legislativo o incluir-se em todos os projetos êsse
artigo.
dispositivo, forçando a execução imediata de uma lei
que deve ter larga divulgação para ser amplamente
conhecida.
Justificação
Sala das Sessões do Senado Federal,
O texto do artigo é matéria de legislação estadual, ao em
22
de
junho
de
1948.
–
João
passo que o do parágrafo único é pertinente à, especie do Villasbôas.
projeto.
Sala das Sessões, em 22 de junho de 1948. – João
EMENDA
Villasbôas.
Nº 12
Nº 9
Ao art. 80, parágrafo único
Ao art. 76:
Suprima-se:
Justificação
O art. 80 prescreve que "a declaração
da
procedência
da
acusação
nos
crimes
A matéria compete à Assembléia Legislativa do de responsabilidade só poderá ser decretada
Estado e viola da frente o artigo 135 da Constituição.
pela maioria absoluta da Câmara que o proferir".
A restrição de direito deve ser expressa na E o parágrafo único adianta que "a maioria
Constituição Estadual em relação ao Governador do Estado, absoluta,
a
que
se
refere
êste
artigo,
Justificação
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será calculada sôbre o número de representantes
que, efetivamente, estiverem em atividades no
exercício das suas funções".
O corpo do artigo está certo. O parágrafo
único
errado
e
ferido
do
vicio
de
inconstitucionalidade.
Estabelece a Constituição de 18 de setembro
de 1946:
"Art. 42. Em cada uma das Câmaras, salvo
disposição em contrário, as deliberações serão
tomadas por maioria de votos, presente maioria dos
seus membros".
O preceito transcrito mantém a invariável
tradição do nosso direito constitucional, seguindo
aliás o paradigma geral das cartas políticas dos
povos democráticos, de que o quorum – o mínimo
legal para as deliberações nos corpos legislativos
– é formado pela maioria absoluta, metade e mais
um, do número total dos seus membros:
Constituições o Império (Carta de Lei de 25 de
março de 1924), art. 25; Constituição de 24 de
fevereiro de 1891, art. 18; Constituição de 16 de
julho de 1934, art. 27; Constituição de 10 de
novembro de 1937, art. 40; Agenor de Roure, A
Constituinte Republicana, vol. 1, pág. 428; João
Barbalho,
Constituição
Federal
Brasileira,
Comentários, Pág. 89; Carlos Maximiliano,
Comentários à Constituição Brasileira, quarta
edição, vol. II, número 295; Pontes de Miranda,
Comentários à Constituição de 1946, vol. II, pág.
26, nota 2; Eduardo Espínola, A Nova Constituição
do Brasil, pág. 258; Aurelino Leal, Teoria e Prática da
Constituição Brasileira, pág. 252).
"Salvo disposição em contrário", resa o art. 42
da Constituição Federal.
No caso, não há exceção àquela norma básica
das nossas instituições.
Pelo contrário, no tocante ao impeachment, é
ela cautelosamente renovada e repetida nela nossa
Carta Política:
"Art. 83. O Presidente da República, depois
que a Câmara dos Deputados, pelo voto da maioria
absoluta dos seus membros, declarar procedente a
acusação, será submetido a julgamento, perante o
Supremo Tribunal Federal rios crimes comuns, eu
perante o Senado Federal nos de responsabilidade".
Nem a União, em leis complementares
ou
ordinárias
nem
aos
Estados,
na
sua
auto-organização,
ex-vi
do
artigo

13 da Constituição Federal, é dado legislar
contrariamente aos arts. 42 e 88 da Constituição
Federal, cujo conteúdo, encerrando matéria atinente
à independência e harmonia dos poderes, é um dos
princípios cardais do regime, (Constituição Federal,
art. 7, nº VII, B; acordão do Supremo Federal de 3 de
outubro de 1947 e 12 de novembro de 1947
(inarchivo Judiciário, vol. LXXXV, fasc. 1, págs. 77 a
194).
Sala das Sessões do Senado Federal, em 21
de junho de 1948. – Olavo Oliveira – Joaquim Pires –
Mathias Olimpio – João Villasbôas – Plínio Pompeu –
Euclydes Vieira.
À parte quarta, título único, capítulo II.
Suprima-se.
Justificação
1) – A matéria. é da competência dos poderes
constituintes dos Estados eis, que é inconstitucional
o capitulo II, do título único, da quarta parte do
Projeto.
Na sua desenvolvida justificação, confessa
lealmente o provecto relator do projeto – Senador
Waldemar Pedrosa – haver apreciado as
responsabilidades dos Governadores dos Estados...
Face a competência definida no art. 5, XV, alínea A,
do nosso Estatuto político.
Entende assim, S. Ex.ª compreender a matéria
direito penal e processual da competência legislativa
da União.
2 – Há da sua parte manifesto equívoco.
Como já reconheceu, por unanimidade, em
sessão de 18 de maio de 1900.
O Congresso Jurídico Americano, "o impeachment
é uma instituição de direito constitucional e não de direito
penal. Ao conjunto de providências meios elucidativos,
que o constituem dá-se o nome de processo, porque é
têrmo genérico com que se designa os atos de acusação,
defesa e julga-mento; mas é um processo sui generis que
não se confunde com o processo judiciário, porque deriva
de outros fundamentos e visa fins muito diversos".
(Viveiros de Castro. Estudos de Direito Público, pág. 445).
Perfilham os nossos autores essa conclusão
(João Barbalho, Constituição Brasileira, vol. segundo
pág. 380, Pontes de Miranda, Comentários a
Constituição de 1946, vol. II págs. 141 e 143, Carlos
Maximiliano,
Comentários
à
Constituição
Brasileira, 1946, vol. II págs. 105 e 257: Vivei-
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ros do Castro. Estudos de Direito Público, pág. 447).
Não participando da qualidade de pena, nem
sendo ato de direito judiciário, foge o impeachment
sôbre os Governadores dos Estados à. faculdade
legiferante da República, com assento no indicado
art. 5, XV alin.ea A da nossa Carta Maior.
"Instituicão
de
Direito
Constitucional"
encerando matéria atinente à composição e aos
limites dos poderes políticos dos Estados, cabe a
êstes inconcussa capacidade para legislar no
assunto, a seu respeito, dentro da prerrogativa
básica, conferida ao seu poder constituinte, pelo
artigo 13 da Constituição Federal, de traçar nas suas
próprias constituições a sua auto-organização,
respeitado o modêlo federal.
4. – Essa a interpretação pacífica dada ao
transcedente tema pelo Supremo Tribunal Federal, na
vigência tanto da Constituição de 24 de fevereiro de 1891
(acórdão de 8 de novembro de 1918. Revista do Supremo
Tribunal Federal pág. 8) como na atual, como passamos a
ver.
5) – Pelos acórdãos unânimes de 3 de outubro de
1947 é 12 de novembro de 1947, o Supremo Tribunal
Federal, julgou inconstitucionais, entre outros. os
dispositivos das constituições de São Paulo e do Piauí
sôbre o impeachment do Governador: (Arquivo Judiciário.
vol. LXXX, face 1 págs. 147 e 194) .
O segundo julgamento é consectário e
prolongamento do primeiro, transcedente pelo seu objeto
e destinado a ser um dos marcos do nosso direito
constitucional, em virtude do seu alcance.
Daí a necessidade de recorrermos nesta ocasião
aos votos dos insignes ministros prolatores da famosa
decisão, os quais firmam de maneira incontestável, a
doutrina de que o impeachment dos Governadores dos
Estados incide na sua auto-organização política, cercada
apenas pelas regras da Constituição Federal sôbre o
inscontestável, a doutrina de que o impeachment dos
Governadores dos Estados incide na sua autoorganização política, cerceada apenas pelas regras da
Constituição Federal sôbre o instituto.
Ministro Goulart de Andrade:
"Afigura-se-me um tanto desviada a
questão. Não se trata de recusar aos
constituintes do Estado de São Paulo o direito de

instituir, o impeachment, mas de indagar se com o
instituí-lo, estravassaram porventura, da formula
constitucional limitadora da atuação estadual ou
seja o que Pedro Dessa pondera no próximo voto
transcritos: "o que se deve exigir é que a
.Constituição do Estado não viole a Federal" (h.c.
n. 1.116, de 8 de novembro de 1918 – Rev. do
Sup. T. Federal, v. 19 fls. 11).
"A invocação de Eneas Gaivão não autoriza
a mais que tanto concluir. A seu ver falta aos
Estados
autoridade
para
decretarem
no
impeachment, além da destituição do cargo, a
incapacidade para o exercício de outras funções
públicas, visto que os casos dessa interdição só
podem ser regulados por lei federal de acordo
com o que a respeito estiver previsto em
dispositivos constitucionais da União (No mesmo
julgado e lugar).
E ainda no mesmo julgamento, com o
mesmo propósito, Guimarães Natal sustentou a
mesma possibilidade, desde que mantenha o
caráter judicial do, processo e os moldes
prescritos na Constituição Federal, então os do
seu artigo 63. E acrescentou:
"...o Estado no que concerne ao
impeachment tem de circunscrever a sua ação
legislativa ao estabelecimento das normas a
serem observadas no processo e à organização
do Tribunal, devendo ainda nessa organização
destacar como faz a Constituição Federal, o
Tribunal da instrução e da pronúncia, do Tribunal
de julgamento".
"Assim apreciada a matéria, cabe-nos agora
oferecer resposta às perquirições interrogativas do
eminente Procurador Geral da República.
1.ª – Deve a Constituição Federal cingir-se aos
têrmos da Constituição Federal, sem o que violará a.
prédica contida no artigo 18 dessa Carta que
condiciona a sua liberdade de organizar-se à
submissão aos princípios nela estabelecidos.
Ministro Hannemahn Guimarães:
Considero afinal, nesta mesma ordem de
idéias, inconstitucionais as disposições relativas
à
responsabilidade
do
governador.
A meu ver, são inconstitucionais tôdas as
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disposições dos artigos 44 e 45, com os seus
parágrafos.
Estou, nêste ponto, inteiramente de acôrdo
com a orientação a que obedeceram os Professores
Noé de Azevedo e Canuto Mendes de Almeida. Não
é possível ao legislador estadual, embora
constituinte, estabelecer crimes nem processo penal,
que, não estejam consignados na legislação federal.
Ministro Ribeiro da Costa:
Sr. Presidente, o estudo feito sobre a matéria
e constante da arguição apresentada ao Tribunal
pelo eminente Dr. Procurador Geral da República e
as questões de relêvo amplamente expostos no
brilhantíssimo e lucidissimo voto que proferiu o
eminente Sr. Ministro Relator, mostram que entre
todos avulta o problema relativo ao impeachment,
talvez a questão mais debatida na representação.
Ficou o problema esclarecido no sentido de
que tôda vez que se subordina o Governador do
Estado ao processo de responsabilidade, com as
restrições
que
foram
impostas
na
Carta
Constitucional de São Paulo, há ostensa ao preceito
da Constituição Federal. Esta autoriza tal medida em
relação ao Presidente da República, porém,
mediante formas de processo com a garantia do
direito de defesa e sem obrigá-lo ao afastamento de
seu cargo, liminarmente, pelo simples fato de
recebimento da. denúncia.
O argumento que sôbre todos avulta é o de
que o Presidente da República, bem como o
Governador do Estado, é investido em suas funções
em virtude de voto dos cidadãos e, como
conseqüência, se se não respeitasse a vontade do
eleitorado e se submetesse e representante do povo
ao processo sumário de responsabilidade, admitindo
o seu afastamento do cargo, mediante a simples
declaração do recebimento da denúncia, teria o
Parlamento, a Assembléia Estadual, um poder
superior i vontade do eleitorado.
Ministro Lafayette de Andrade:
Quanto ao impeachment não há dúvida de
que o Estado pode legislar a respeito tem
competência para tanto. O que não pode é estabelecer
um processo que, Ofenda às norma; fundamentais

da Constituição Federai, que dispõe na artigo 88
sobre o afasta-mento do Presidente após a
procedência da acusação.
Ministro Edgar Castro:
Processo, como ficou dito, de origem
constitucional e de natureza política, dizendo
respeito ao funcionamento regular dos poderes
governamentais, lícito é, sem dúvida, aos Estados
membros adotá-lo e inscrevê-lo em suas
Constituições, observados, porém, aqueles princípios
mínimos e regras básicas que o informam no modêlo
federal,
estatuídos
como
indispensáveis
e
asseguradores do indispensável equilíbrio do
principio de independência e harmonia entre aquêles
poderes, instituído, pela mesma Constituição, como
princípio maior".
Ministro Orozimbo Nonato:
"... estou em que, no "impeachment" vivem
substancialmente, princípios de direito penal e de
direito político; Não se pode negar ao Chefe do
Poder Executivo oportunidade de defesa. Os
princípios vitais do processo, no atinente à garantia
da defesa e outros não podem ser lançados a olvido,
mas não chego a concluir que, por ser da
competência do Poder Federal legislar sôbre direito
adjuntivo e substantivo, sôbre crime e sôbre pena,
não possa a Constituição Estadual dispor quanto ao
"impeachment". Trata-se sem dúvida, d.e imposição
de pena.; mas de pena de caráter político. Cuida-se
do exercício de função punitiva, mas de conteúdo
essencialmente político. Se não pode o legislador
constituinte estadual lançar ao olvido, as regras
fundamentais que se delineam na Constituição
Federal, cabe-lhe, todavia, o uso dêsse remédio cujo
caráter político é de nítido relêvo. Daí a opinião de
Watson, invocada pelo eminente Sr. Ministro Relator,
de que se trata de processo quase-penal e o
reconhecimento de que, ainda que possa o estado
legislar sobre a matéria, não pode extravasar fronteiras
que cintam a defesa de direitos fundamentais, de todos
os homens, de todos os acusados; logo,
também. daqueles que se acham na. cúpula do Po-
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der e que, nem por isto, dosem ter menos
garantias do que o intimo dos réus".
"O modelo, que se lhes apresenta, e
impõe, é o da Constituição Federal. Se esta
própria Constituição instituiu processo especial
para o "impeachment" nada impede que as
Constituições dos Estados também o façam,
urna vez, porém, que tomem das mesmas vias e
não posterguem normas irremovíveis de direito.
Tenho como inconstitucional o dispositivo,
que se discute, e tenho, também, corno
inconstitucional o que cria ou erige uma figura
de delito, um caso de "impeachment", porque, a
meu ver, a ação do constituinte estadual está
circunscrita e angustiada ao modêlo federal".

Ministro Anibal Freire:

Prescreve o art. 45 ela Constituição de São
Paulo:
"O Governador será processado e julgado nos
crimes comuns pelo Tribunal de Justiça e nos de
responsabilidade pela Assembléia".
O parágrafo 1° do mesmo artigo rosa:
"O recebimento da denúncia Dela maioria
absoluta da Assembléia importará afastamento do
Governador elo exercício do cargo até decisão final do
processo".
Êsse dispositivo, a meu vêr, atenta contra
preceitos elementares da razão política, cria uma
situação evidente do constrangimento para um dos
poderes do Estado, fere profundamente o principio da
Ministro Castro Nunes:
independência dos mesmos poderes".
A gravidade da medida impõe a maior reserva e
"A arguição mais séria é a relativa ao cautela na sua adoção. Tem-se sempre presente a
"impeachment".
assertiva de Bryce de ser o "impeachment" a "mais
"Há
duas
questões
preliminares pesada peça de artilharia do arsenal congressional".
suscitadas. Uma delas sôbre a possibilidade
mesma do "impeachment" na órbita estadual: e Ministro Barros Barreto:
outra sôbre a possibilidade de o admitir fora do
regime bicameral.
"Instituído, ante as imunidades e prerrogativas
Não é possível argumentar com as regras funcionais, o impeachment, como medida excepcional,
do direito penal e processual em se tratando de para o Presidente da República, no julgamento dos
uma instituição eminentemente política, por sua crimes de responsabildade. previamente definidos
natureza e fins, corno é o "impeachment".
em lei, por fôrça. dos artigos 88 e 89, e seu
Não importa que dela tenha cogitado a parágrafo único, da Carta Maior da União – eu me
Constituição no plano federal, como, por igual, só o inclinaria a recusar a ampliação dêsses preceitos aos
faz relativamente aos Poderes Legislativo e Governadores dos Estados, já que não ficaram
Executivo, os quais, nem por isso, deixam de estar derrogados os dispositivos do Código do Processo
pressupostos na órbita dós Estados.
Penal (artigo 87) e do Decreto-lei n° 5.511, de 21 de
Dêstes não cogita o Estatuto Federal, mas os maio de 1943 (artigos 6° e 70) , concernentes à
pressupõe como um imperativo do sistema competência originária desse Tribunais de Apelação
federativo, em que os Estados são organismos locais, isto é. do Poder Judiciário, para o processo e
políticos, que se organizam por si mesmos, como julgamento dos delitos. ali enumerados, de
miniaturas da União, com ambos aquêles Poderes e responsabilidade dos Governadores.
Mas, ainda, aplicado, segundo o modêlo da
atais o Judiciário,
Um dos requisitos exigidos é que se Constituição Federal, o impeachement aos
organizem em forma republicana e guardando o Governadores, porquanto se regerá, cada Estado,
principio dos poderes separados e independentes.
pela Constituição e pelas leis que adotar, observados
O "impeachment" está ligado à forma os princípios estabelecidas na Carta Federal,
republicana e ao mecanismo desses Poderes". ficando reservado aos Estados todos os poderes que
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não lhes sejam vedados, implícita ou explicitamente
(artigo 18 e parágrafo único) – deve o instituto,
obediente ao padrão federei e às regalias e cautelas
ali expressas, ater-se, rigorosamente. à harmonia
dos poderes, de que se afastou o constituinte
paulista, tornando, arbitrariamente, dependente da
Assembléia Legislativa o Chefe do Poder Executivo".
Ministro Laudo Camargo:
"... já decidiu o Supremo: "o processo do
impeachment deve se conformar com os preceitos
constitucionais da União, assegurando ao acusado a
mais ampla defesa, com todos os recursos e meios
essenciais a ela".
E ninguém melhor do que Clovis se
pronunciou a respeito, em poucas, mas incisivas
palavras: – "a medida única será a retirada do poder,
seja por suspensão, conseqüente à acusação,
julgada procedente, seja pela perda definitiva do
cargo, em virtude de sentença condenatória.
Não se pode, pois, alegar que a expressão
"procedente a acusação" seja equivalente a do
"recebimento da denúncia".
Por isso, as Constituições Estaduais
fizeram, em sua maioria, uso de expressões
como estas: "depois de decretada a acusação";
"depois de declarada a procedência da
acusação".
E o primeiro decreto, a primeira declaração,
que surge nêste particular e correspondente à
pronúncia. nos processos comuns. é justamente o
que acolhe a denúncia, em face dos elementos
probatórios colhidos, na primeira fase processual.
Vê-se de tudo não poder prevalecer, por
inconstitucional, o artigo 45 § 1º".
6) – Ante isso, depois disso, ninguém
ousará, negar a competência exclusiva dos
Estados para nas suas constituições regularem a
organização e o processo do impeachement dos
seus Governadores.
Os Estados usaram dessa faculdade nas suas
constituições.
E os seus dispositivos a respeito não podem
ser alterados por lei ordinária da União.
Os artigos das constituições estaduais
sôbre
o
impeachement
dos
seus

governadores. infringentes da Constituição Federal,
como os de São Paulo e Piaui, e como tais declarados
pelo Supremo Tribunal Federal parágrafo único), terão
a sua execução suspensa pelo Congresso Nacional
(Constituição Federal, art. 13) e depois serão revistos
ou corrigidos na conformidade do que prescreverem as
suas Constituições sôbre as reformas dos seus textos.
Senado Federal, 22 de junho 1948. – Olavo
Oliveira. – Euclydes Vieira. – Joaquim Pires. – João
Villasbôas. – Mathias Olympio, Plínio Pompeu.
EMENDA
Nº 14
Ao inciso 3º do art. 6º, acresce tese, depois da
palavra "Federal" seguinte: – e das Câmaras
Municipais.
Justificação
1. Na discussão no seio da Comissão Mista de
Leis Complementares atual projeto nº 23, de autoria
nosso eminente colega Senador Waldemar Pedrosa,
apresentei com ilustres Senadores Filinto Mülller e
Augusto Meira, a seguinte emenda ao art. 6° do referido
projeto, considerando crime de responsabilidade.
"Violar as imunidades asseguradas aos
membros do Congresso Nacional, das Assembléias
Legislativas dos Estados, da Câmara e Vereadores do
Distrito Federal das Câmaras Municipais".
A grande Comissão aceitou o dispositivo com a
supressão de sua parte final.
A
emenda,
cuja
justificação
fazemos
sucintamente, visa, apenas, dar explicitude e aplicação
a uma norma básica do nosso regime político a art. 45
da Constituição Federal. Não se trata, pois, de criar,
mediante federal, uma determinada imunidade eis que
ela já existe como concorrência de princípios
constitucionais.
2. As imunidades para o exercício do mandato
legislativo, têm, em primeiro lugar, seu fundamento
na origem popular da representação, com qualidade
essencial do govêrno republicano representativo.
(Joaquim V. Gonzalez Calderon, Manuel de
Constitucion Argentina, pág. 361 São garantia
primordial do preceito do art. 7º, nº
VII, letra b e art. da Carta Magna – a independên
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dos poderes que deverão ser organizados, nos
Estados e Municípios, tão independentes .como os
da União, por serem todas êles expressão da
soberania popular.
3. A Constituição de 1946, de fundo
acentuadamente municipalista, não se limitou a
assegurar, numa forma genérica, a autonomia
municipal. As normas reguladoras das instituições
municipais integram o Título I da Lei Suprema – Da
Organização Federal – imprimindo-lhes o cunho de
instituições orgânicas não só do regi-me
democrático, mas também do regime federativo.
Os Municípios tiram bases de sua organização
diretamente da Carta Magna, enquanto a _
Constituição Norte Americana não cogita dessa
entidade. cuja criação. alteração ou extinção ficam
dessa. forma e. ao menos em teoria, dentro da
inteira discrição do Poder do Estado. (Osvaldo
Trigueiro, o Regime dos Estados na União
Americana, pág. 240).
As disposições constitucionais sôbre o
Município compõem, conjuntamente com os
preceitos relativos aos Estados. a estrutura do nosso
sistema político e da própria Federarão. (Arts. 7°, VII,
alínea e, 15, n° III e 4.º, 20. 21, 22, 23. 27. 28, 29,
30, 31, 33, 139, III. 140, III, 151, 169, 195, 204,
parágrafo único) .
Cumpre ainda acrescentar que tendo em vista
os arts. 28, § 1° e 99, parágrafo único, a organização
dos Territórios não poderá deixar de ser estruturada
em base municipal.
Aos Estados cabe uma limitadíssima
competência residual para legislar sôbre a
organização do Município, a qual, modelada. na
própria Constituição Federal, reveste a natureza de
uma subdivisão federativa, como forma de
descentralização
necessária
considerada
a
Federação na vastidão do seu território e na
variedade das condições geo-econômicas e
administrativas do País.
Na esfera tributária operou-se uma verdadeira
revolução fiscal, também assinalada. por Aliomar
Baleeiro no sentido de uma neva distribuição de
rendas com o objetivo de assegurar aos Municípios
meios para exercer sua relevante função
governamental, econômica, política e social.
Instituímos um novo municipalismo. fortalecido
sob o aspecto democrático e financeiro, que não há
de ser interpretado a luz de precedentes fundados
em nossa infeliz tradição municipalista, e tão pouco,
exa.

minado à sombra de doutrinas exóticas
Os
constituintes de 1946 acolheram as reivindicações da
consciência nacional sôbre as franquias e
fortalecimento do governo local. Êsse é um dos
sentidos marcantes do pene não sarnento da
transformação inconstitucional operada com a
Constituição de 1946.
4. Os argumentos aos Vereadores da
municipais fundam-se no pressuposto Federal que
as Câmaras locais não exercem de Poder
Legislativo.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal,
divergindo do voto do Conspícuo Relator do Habeas
Corpus número 30.256, acompanhado pelos
eminentes Ministros Anibal Freire e Edgard Costa,
adotou a tese nesse sentido, do consagrado jurista
Sr. Ministro Castro Nunes.
Conforme reconhece S. Ex.ª a solução se
apresenta hoje mais complexa do que outrora
quando o Supremo na Tribunal declarava pelo
Acórdão de 28 de abril de 1915, que os Vereadores
só- e Prefeitos municipais não gozavam daquelas
imunidades.
Ante as próprias palavras do Relator e data
venia da Egrégia corte. o. cujo pronunciamento não
foi unânime, não se pode considerai definitiva a
solução de um caso judicial isolado, em torno da qual
se acendeu o mais vivo e amplo debate. não só no
seio das 1.625 Câmaras Municipais da República.,
mas também nas .Assembléias Estaduais, no
Parlamento Nacional, em todos os meios jurídicas do
país, com a mais profunda repercussão na opinião
pública.
Tomando as palavras do eminente a mestre
Carvalho de Mourão a respeito da Constituição de
1934, poder-se-ia dizer como ele, que a Constituição
de 1946. "fez do Município um dos membros da
trilogia União, Estados e Municípios. Isto constitui
uma as originalidade. É patente que foi abandonado,
nesse ponto, inteiramente o modêlo norte-americano.
O Município é conseqüentemente. uma das três
subdivisões das funções da soberania, em nosso
Estado composto e Entre nós não há nenhuma
dúvida. O Município tem funções verdadeiramente
legislativas, as quais são uma das expressões da
soberania. O Poder Legislativo Municipal é um poder
legislativo como o dos Estados, ou o da União. "As
leis municipais são leis não somente no sentido
formal,senão também, no material (pelo seu
conteúdo), porque, criam e regulam relações
jurídicas entre o poder municipal e os seus
administrados, e
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entre os próprios cidadãos do Município.
Nas leis de policia administrativa municipal são
reguladas verdadeiras relações jurídicas, repita. Têm
elas caráter verdadeiramente legislativo; não
consubstanciam medidas, providências meramente
administrativas.
No Município só não existe o Poder Judiciário,
como criação do município. Os Poderes Legislativos
e Executivo municipais, porém, estão em pé de
igualdade com os Poderes Legislativos e Executivos
dos Estados e da União". (Revista de Direito, número
126. 1937, pág. 275).
O Município tem Poder Legislativo e Poder
Executivo; não tem Poder Judiciário. Isso não quer
dizer que não possam as Constituições estaduais
deixar aos Municípios o provimento, ou a
organização judiciária e o provimento de certos
cargos judiciais, mas tal justiça tem de enquadrar-se
na justiça estadual, de que é parte integrante e
inseparável". (Pontes de Miranda, Comentários à
Constituição de 1946. vol. 1, pág. 481).
As
Câmaras
Municipais,
como
anteriormente se demonstrou. constituem Poder
Legislativo, são órgãos locais da soberania.
Trata-se de Poder Legislativo insusceptível de
controle pelo Estado, exercida numa vasta
esfera ,de interêsses coletivos e particulares –
no dilatado campo que, hoje, cabe ao Município,
no domínio tributário, no âmbito de serviços que
são essenciais, para a vida da coletividade –
água,
esgotos,
transportes,
energia
e
iluminação, urbanismo. providências sôbre
higiene pública. além de outros, e ainda na
organização
dos
seus
próprios
serviços
administrativos.
Não mais, seria possível, hoje, como sob a
Constituição de 1891 e ainda, como se fez
debaixo do regime da de 1934, outorgar-se às
Assembléias Legislativas estaduais competência
para suspender ou anular deliberações das
Câmaras Municipais. As leis emanadas das
Câmaras Municipais somente podem ser
invalidadas
pelos.
Tribunais
Judiciários,
suspensos pelo Senado, suando. pela Supremo
Tribunal
Federal
forem
declaradas
inconstitucionais, (art. 64 da Constituição
Federal) ou pelo Congresso Nacional, no caso
do parágrafo único do art. 8, combinado com o
art. 13.
As Câmaras Municipais, legislam, assim,
sabre numerosas relações de direito público e
privado, da maior importância para a sociedade e os

indivíduos, exercendo, pois, uma notável parcela da
soberania.
A Lei nº 211, de 7 de janeiro de 1948. Já
apreciada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal –
diploma que regula a extinção dos mandatos –
refere-se aos membros dos corpos legislativos da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, cujas Câmaras, são,
portanto, aí consideradas órgãos do Poder
Legislativo.
A Lei Orgânica do Distrito Federal reconheceu
aos membros da sua Câmara Legislativa, como
observaram em seus votos os Ministros Hahnemann
Guimarães
e
Aníbal
Freire,
imunidades
parlamentares, embora a autonomia do Município da
Capital tenha sido nessa Lei concebida com o
caráter da autonomia restrita.
Êsse
precedente
e
as
disposições
premencionadas da Lei nº 211. impõem ao
Congresso Nacional um indesviável rumo de
coerência, dentro dos princípios constitucionais
invocados.
Em conclusão, os Municípios são instituições
orgânica do nosso regime federativo democrático. As
Câmaras Municipais exercem Poder Legislativo
representando no âmbito local, a soberania.
nacional.
As
imunidades
reclamadas
para
os
legisladores da nossa edilidade, defluem da própria
Constituição da República, como garantia funcional
indispensável a independência do Poder Legislativo.
E. sobretudo no ambiente local, onde as paixões e
interesses políticos mais comprometem e abalam as
instituições, essa garantia se torna indispensável.
Sem ela os destinos do municipalismo brasileiro, tão
essencial à vida da democracia e à Federação,
correm sério risco.
Sala das Sessões, em 22 de junho de 1948. –
Atillio Vivacqua. – Salgado Filho. Fillinto Müller. –
Severiano Nunes. – Augusto Aleira. – Waldemar
Pedrosa. – Pereira Pinto. – Arthur Santos. –
Vespasiano Martins. – Adalberto Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Tem a palavra o Sr. Senador Andrade Ramos,
primeiro orador inscrito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor
Presidente, entre os problemas que, nêste
momento, tanto preocupam tôdas as Nações,
destaca-se, certa-mente, o alimentar. Nêste
sentido
no
Senado,
mais
de
uma
vez procuramos defender o abastecimento de
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carne às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e,
ao mesmo tempo, mostrar o quanto a nossa pecuária
havia sofrido pelo excesso de abate nos anos de
1939 e 1946.
Se é certo que, na questão alimentar, a carne
se destaca, não só pelo seu valor; mas também pela
aceitação e procura em todos os povos, não menos
certo, infelizmente, é o termos verificado, em 1947, a
baixa da nossa produção de determinados alimentos, conforme revelam as estatísticas do
Ministério da Agricultura. De fato, o referido
Ministério nos diz que, em 1947, a queda da
produção de arroz foi de 61.000 toneladas; de feijão,
14.000 toneladas; de farinha de mandioca, 124.000
toneladas; de batatas 47.000 toneladas; de algodão,

CARNES
FRIGORIFICADAS
Anos

23.000 toneladas; de cacau, de 10.000 toneladas; de
café, 17.000; de caroço de algodão, 54.000
toneladas.
Ora, se esta baixa de produção é estimável –
e devemos envidar todos os esfôrços para remediála, procurando não perturbar os produtores e sim
auxiliá-los, facilitando-lhes os adubos, a mão de
obra, os transportes, as ferramentas – o problema da
carne ainda assim sobreleva, a meu ver, todos os
outros, porque o nosso rebanho sofreu, como disse,
um abate fora do comum durante os anos de 1939 a
1946. Os frigoríficos, por seu turno, exportaram
grande parte dessa produção sob a forma de carnes
frigorificadas e em conservas.
Como se verifica do mapa seguinte os dados
oficiais:

CARNES EM
CONSERVAS

TOTAL

Pêso
(Ton)

Valor
Cr$ 1.000

Pêso
(Ton)

Valor
Cr$ 1.000

Pêso
(Ton.)

Valor
Cr$ 1.000

1939.............

45.019

100.335

38.969

121.625

38.988

221.960

1940.............

99.993

344.336

48.126

221.477

148.119

221.960

1941.............

44.149

147.238

64.228

301.762

108.317

449.000

1942..............

53.260

227.494

69.858

409.362

128.118

636.716

1943..............

15.821

86.386

49.633

327.293

86.454

393.679

1944..............

9.306

38.863

41.665

272.933

50.971

311.766

1945..............

2.067

9.353

29.411

189.278

31.472

198.630

1946..............

10.393

46.002

44.497

312.687

54.890

388.389

1947 (app).....

27.932

210.997

18.301

196.896

46.233

407.893

Podemos, assim, reconhecer que, nêstes anos de
1939 até 1947, foram exportadas, aproximadamente, 314
mil toneladas de carnes frigorificadas e 404 mil de carnes
industrializadas.
Dai porque, desde setembro de 1947, pedimos e
aconselhamos certa vigilância em relação à exportação.
Nêste sentido, o Govêrno tomou algumas providências
que lhe pareceram convenientes; contudo, haviamos
estabelecido diversas diretivas, que julgamos úteis,
não só à conservação e restauração dos rebanhos,
como também ao abastecimento interno, de não

sorte a que a exportação continuasse apenas com
aquilo que poderíamos chamar de sobras.
Semelhante procedimento se faz a tanto mais
necessário quanto, infelizmente, vimos realizando as
exportações sem nenhum obstáculo porque as
firmas do exterior, dispondo das moedas dólares e
libras, com poderes aquisitivos que lhes facilitam a
compra, provocam, ao mesmo tempo, o
encarecimento interno dessas mercadorias.
Em 5 de janeiro cio corrente ano, se
de não me falha a memória, em funda-
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mentado discurso, desta tribuna, insistimos
sôbre as precauções que deviamos tomar e
apresentamos requerimento de informações aos
Ministérios da Fazenda, Agricultura e do
Trabalho, o qual, sendo da maior objetividade e
para fins claros, estava assim redigido:
a) Quais os estoques e valor das carnes
industrializadas,
e,
separadamente,
as
frigorificadas, existentes em 31 de dezembro
último nos diversos frigoríficos funcionando nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, bem como as quantidades exportadas
durante o ano de 1947, até 30 de novembro;
b) Em que condições, atos públicos,
permissões se baseiam êsses frigoríficos para
intervir e comerciar no mercado interno de gado
e de carnes, e cópia dos contratos com o
Govêrno;
c) Havendo um membro da Comissão
Estadual de Pretos de São Paulo. o Sr. Álvaro de
Assis, Vice-Presidente da mesma, afirmado, na
sessão de 27 de dezembro, naquela Comissão,
estar ciente de que a carne industrializada
estava sendo contrabandeada e embarcada no
Pôrto de São Sebastião, com destino à
Inglaterra, por intermédio da Companhia
Brasileira de Frutas, subsidiária de um aos
frigoríficos ingleses de São Paulo, que se
incumbia do transporte do produto, em lanchas
próprias, até os navios ancorados nas
proximidades, quais as providências tomadas
sôbre o caso pelas autoridades competentes.
qual o estado do inquérito e que informações
podem ser enviadas ao Senado Federal,
relativas a tão importante assunto, no interêsse
da economia nacional e do abastecimento das
cidades, de São Paulo e do Distrito Federal".
A êste requerimento esperava resposta
completa. num tempo mais breve, porque não só
envolvia informações de interêsse para o problema
da pecuária e do abastecimento, como também
segundo já afirmei, era o momento azado de
esclarecer
a
nenhuma
procedência
dêsse
contrabando, provando que se tratava de falsa
informação.
Infelizmente,
Sr.
Presidente,
êsse
requerimento não teve resposta até hoje, motivo
porque pediria a Vossa Excelência o renovasse.

Na mesma ocasião referi-me, também, a.
questão do funcionamento dos matadouros em
capitais como o Rio de Janeiro, São Paulo e
Salvador.
Seria de grande vantagem, a meu ver que o
matadouro de Santa Cruz fôsse modernizado
recebendo melhoramento dentro de condições
técnicas as mais perfeitas, de abate e distribuição de
gado; e nêste sentido penso que alguma coisa foi
feita embora pouco, em relação ao que se poderia
fazer.
Ainda .em 22 de abril, o "Correio da Manhã"
publicava o seguinte tópico:
"Urge a ampliação do Matadouro de Santa Cruz.
Os que nêle trabalham pleiteam-na com insistência. Em
face das condições atuais a média do abate atinge ali a
mais ou menos quinhentas cabeças de gado por dia.
Torna-se preciso elevá-las para oitocentas ou mil, tendo
em vista o afluxo de reses. Só a Bolsa de Operações
Mercantis desta Capital, através de acôrdo firmado com
pecuaristas, levará, semelhante àquêle matadouro mais
trezentos ou quatrocentos bois para o corte. De Minas,
chegam rezes na mesma proporção.É fácil aquilatar,
portanto, o alcance da providência, que reforçará o
abastecimento de carne ao carioca".
Estamos, por enquanto, na época da safra,
mas nos aproximamos da entre-safra, e, por
conseqüência, do período da escassês. Em
setembro o gado não mais será encontrado com
facilidade. pois os criadores e invernistas procurarão
guardá-lo até atingir o pêlo conveniente e assim será
até fins de janeiro.
Nestas condições, acredito devem ser
tomadas providências, com antecedêência que seria
aconselhável, para não aumentarmos a escassês e
muito menos o preço no varejo.
Pediria permissão ao Sr. Prefeito desta cidade,
e, também ao meu amigo, o Sr. Vereador Caldeira
de Alvarenga, que se ocupou do assunto na Câmara
dos Vereadores, para lembrar-lhes as medidas que,
dentro em pouco, lerei desta tribuna.
É um apêlo que faço a SS. Ex.ª porque minha
intenção é servir à Capital da República de acôrdo
com a realidade do momento e colaborar com SS.
Ex.ª que tanto já se têm interessado em busca de
soluções.
Assim,
voltando
ao
problema
da
reconstrução
e
modernização
do
Mate-
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douro de Santa Cruz, devo sugo o seguinte:
a) abrir concorrência para seu arrendamento por
vinte anos com obrigação de tôdas as obras
imprescindíveis à sua remodelação e rendimento,
indicadas no edital, e as demais que forem
necessárias durante tempo do contrato.
b) construção de câmaras frigoríficas com a
capacidade mínima de estoque do consumo da
cidade de carne frigorificada por quatro meses.
c) acesso à livre matança por quaisquer
criadores, invernistas, ou possui dores de gado,
mediante o pagamento das taxas contratuais.
d) à base da concorrência seriam prazo de
conclusão das obras e o valor das taxas a serem
cobradas pelo diversos serviços prestados no
matadouro, no abate e accessórios.
e) organização do serviço de transporte e de
distribuição..."
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª me
permite um aparte? (Assentimento do orador) – A.
instalação de frigoríficos ou a sua remodelação não
resolve o complexo problema da carne, que se
encontra na fonte de producão, devido à escassêz
do produto. Antes da guerra, havia uma quota de
mais de vinte por cento destinada à exportação; hoje,
a escassês é tão grande que nem chega para cobrir
nosso consumo interno.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª Traz ele uma competente
colaboração ao que estou expondo e corrobora as
idéias que venho expendendo desde o primeiro
discurso que aqui fiz, em, setembro do ano passado.
Esta tem sido uma das razões porque havia
pedida ao Govêrno a restrição, quanto possível, da
exportação e proibição de tôda a industrialização.
V. Ex.ª sabe que a industrialização sacrifica o
dôbro de gado, para se obter o mesmo pêso. Quer.
dizer: se tivermos duzentas toneladas de carne
frigorificada, elas representam quase o dôbro de
rezes
abatidas
se
fossem
conservadas
frigorificadas. No entanto, vemos os frigoríficos
continuarem o abate como se tivessemos
abundância de gado, para a frigorificação e
industrialização da carne, e quando vêem os seus
estoques aumentados, começam a insistir junto ao
Govêrno para conseguir a autorização de exportá-los.

Acabo de ler uma noticia que gostaria de ver
desmentida no sentido de que não foi dada a licença para
esta exportação. Eis o telegrama:
"São Paulo – De regresso do Rio de Janeiro, o Sr.
Iris Meimberg, Presidente da Federação das Associações
Rurais de São Paulo, foi ouvido, pela imprensa, tendo
informado que em companhia do Sr. Sandoval Coimbra,
Presidente da Associação Rural do Vale do Rio Grande,
avistára-se com o Ministro da Agricultura, insistindo na
necessidade de ser liberada a exportação da carne
enlatada em poder dos frigoríficos, uma vez que alegando
os vultosos capitais empatados, só querem realizar
compras a prazo.
Salientou que o titular da Agricultura se
comprometeu a encaminhar pessoalmente o assunto,
cuja solução depende do General Dutra. Comprometeuse, ainda, o Ministro Daniel de Carvalho a examinar a
questão com o Presidente da República na primeira
oportunidade".
Faço questão de declarar ao Senado que é
perfeitamente compreensível a exportação de carne pelo
Rio Grande do Sul. Sou de opinião, porém, que deve ser
completamente restringida tôda aquela feita pelos portos
do Rio de Janeiro e Santos, porquanto o produto provém
dos matadouros dos Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro, e devemos restaurar os rebanhos do
Brasil Central e abastecer o Distrito Federal e São
Paulo.
Realmente a instalação de matadouros nas
grandes cidades é uma forma de defesa do
abastecimento que não devemos abandonar.
Conquanto o matadouro de Santa Cruz não possa
ser, atualmente, considerado obsoleto, tem
contudo defeitos e seu rendimento é baixo;
entretanto já conseguiu abater, durante anos
seguidos, mil a mil e quinhentas cabeças por dia.
A sua modernização, pois, se aconselha a fim de
pô-lo em condições de fazer o abate com técnica e
bom rendimento, até duas mil cabeças diárias,
facilitando, assim, a concorrência daqueles que
querem cooperar no abastecimento desta cidade.
Tenho um exemplo a citar a propósito de
matadouros. Quando em setembro proferi um discurso
sôbre esta matéria, um colega da Bahia, declarou-me
Que lá estavam modernizando os matadouros
com o fim de melhor servir á cidade do Salvador.
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Vejo agora êsse telegrama de 18 de abril
dêste ano:
"O Govêrno espera inaugurar no meiado de
maio próximo o matadouro Moderno de São Roque,
que proporcionará carne verde à população da
Capital a cinco cruzeiros o quilo, de acôrdo com o
contrato assinado entre o Estado concessionário e a
Estrada de Ferro-Nazaré. Acha-se aparelhado para o
transporte de 600 bois diários".
O SR. APOLÔNIO SALES: – Estou ouvindo a
V. Ex.ª, com muito prazer. Efetivamente o intuito do
discurso de V. Ex.ª é aclarar o intrincado problema
da carne no país.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Da alimentação
em geral.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Ouvi V. Ex.ª
dizer com aquela agudeza própria do seu espírito e
graças à sua experiência de longa data...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Aliás, pouca
experiência.
O SR. APOLONIO SALES: – ...que o
matadouro de Santa Cruz, em tempos idos,
conseguiu abater 1.000 rezes por dia. Porque não as
continua abatendo? Será que o Matadouro de Santa
Cruz está em ruínas, em condições diferentes das
daqueles tempos? Se êste Matadouro não se
arruinou, ainda poderá abater 1.500 cabeças de
gado por dia. Se não conseguiu manter a situação
anterior não foi porque lhe faltasse modernização
mas coisa muito mais importante: o boi. Assim,
quando se anuncia que vai ser inaugurado novo
matadouro para prover de carne qualquer cidade,
ocorre-me logo o desejo de saber se as invernadas
estão em condições de fornecer gado. Eram as
observações que desejava fazer a V. Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Devo dizer a V.
Ex.ª que realmente, o Matadouro abatia 1.500 rezes
e é capaz de fazê-lo, após remodelações, com maior
rendimento, de vez que esteve completamente fora
de uso durante anos e em setembro, quando
comecei a me ocupar dêsse problema, não abatia
mais de 25 rezes, mas em pouco, pela ação do
ilustre Sr. Prefeito passou a abater 400 a 600 rezes
diárias e tem sido de grande socorro ao
abastecimento da cidade.
Por que? Porque outros seus administradores
ficariam seguros, sujeitos só ao recebimento
mais cômodo da carne frigorificada. Os frigoríficos

instalados destinavam-se a atender o problema
da exportação; entretanto, também, intervieram
no problema do abastecimento das cidades,
entraram nos mercados de compra de gado pois
viram aqui a clientela permanente. Naquêle tempo,
quando o Matadouro de Santa Cruz deixava, pouco
a pouco, de funcionar não havia grande interêsse na
exportação e também não tinhamos a libra a
74 cruzeiros. Tudo isso concorreu para que
o Matadouro de Santa Cruz fôsse, pouco a pouco
abandonado. Desejo que êle volte às suas funções
em face do problema do abastecimento que aí
está.
Quanto à escassês do gado lembrada por V.
Ex.ª declarei, desde o início do meu discurso, foi ela
conseqüência da situação do excessivo abate em
sete anos seguidos; tinhamos que proteger nossa
pecuária preservar o gado. Pedi desta tribuna não só
a proibicão da exportação, como da industrialização
do gado tudo por um a dois anos. Entretanto, a
tabela que aqui tenho e acabei de ler mostra que, de
1940 a 1947 exportamos cêrca de 400.000 toneladas
de carne frigorificada e cêrca de 430.000 de carne
em conserva. Portanto, a escassez dos rebanhos,
que V. Ex.ª fêz ressaltar é justamente a causa
primordial da diminuição da carne para o
abastecimento interno.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A proibição
completa da exportação, a meu ver, não deixa de ser
um grande mal, porque desaparecida a concorrência
dos compradores estrangeiros o mercado da carne
cai fatalmente, acarretando grande prejuízo para os
Estados Unidos criadores. Ademais, a carne não
atingiu preço muito elevado, em comparação, às
demais mercadorias, no Brasil. A matança de vacas
devia ser proibida, porque concorre, grandemente
para a escassez do produto.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Na minha
sugestão de setembro pedi que se reduzisse essa
matança a 25%. Mas o que V. Ex.ª diz – e
compreendo bem – é que a exportação deve ser
realizada em têrmos. Eu a pedi por um ano a dois,
mas, naturalmente, a medida deve ser adotada tôdas
as vezes que se tornar necessária.
O SR. APOLONIO SALES: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Ouço sempre o
nobre colega com satisfação.
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O SR. APOLONIO SALES: – Afirmou V. Ex.ª,
com muita razão, concordando aliás, comigo, que o
problema da matança, em Santa Cruz, decorria da
falta de animais. Desejo, todavia explicar que, se há
escassez de gado para abate, naquêle matadouro, a
circunstância não é devida, simplesmente, à
ausência de rebanhos. V. Ex.ª deve convir que o
desenvolvimento da cidade e conseqüente aumento
do consumo, paralelamente ao das cidades
localizadas ao redor do Rio de Janeiro e ao
crescimento dos respectivos consumos, fazem com
que os criadores de gado encontrem mercados
locais ou colocação do produto em melhores
condições, inclusive exportando-o. Reafirmo, pois, a
V. Ex.ª, que a melhor maneira de fazer o gado afluir
ao Rio de Janeiro – necessidade defendida com
tanto brilho por V. Ex.ª – é tomar esta Cidade o
mercado ideal para a carne. Pode V. Ex.ª estar certo
de que se os produtores mandam a carne para o
estrangeiro não é pelo fato de terem preferência por
aquêles mercados e, sim, porque ali encontram
superiores
condições
de
venda.
Devemos
reconhecer-lhes direito de auferirem justo e merecido
proveito do seu árduo e dedicado trabalho.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Recebo, com
tôda deferência, o aparte do nobre colega. Devo
declarar, porém, que êle em nada contraria a tése
que estou desenvolvendo.
Com a queda da restauração dos nossos
rebanhos, devido à exportação de cêrca de 850 mil
toneladas de carne frigorificada e industrializada, em
cêrca de sete anos...
O SR. APOLONIO SALES: – Se fôr
conseguido melhor mercado, a carne não será
exportada.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Rio de
Janeiro já é ótimo mercado. Não pode, no entanto
revalizar com os mercados de Londres e Paris e
outros do exterior, famintos e com a libra aérea
valorizada a 74 cruzeiros, comprando aqui e
vendendo lá, quando há anos passados, era cotada
a 33 cruzeiros a libra ouro e agora podia essa libra
área estar a 40 cruzeiros! V. Ex.ª compreende
perfeitamente a capacidade que isso representa no
poder de compra do mercado externo.
Os frigoríficos são elementos de auxílio da
nossa pecuária, mas não devem deixar de cooperar
nas horas difíceis.

O SR. APOLONIO SALES: – Elementos
indispensáveis.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Facilitam aos
criadores a colocação dos seus rebanhos. Não tenho
qualquer animosidade contra êsses estabelecimentos.
Desejo apenas, que durante determinado lapso de
tempo – um ano ou dois, conforme venho propondo
reiteradamente, desde setembro de 1947 o que ainda
não chegou a principiar, pois a exportação de carne
industrializada tem continuado – seja proibida a saída
de carne para o exterior, até a restauração dos
rebanhos e o equilíbrio do consumo.
Em 1947 – segundo dados, em meu poder que
acabo de ler para conhecimento da Casa –
exportamos ainda cêrca de 27.932 toneladas de carne
frigorificada e mais 18.000 de carne em conserva,
num total pois de cêrca de 50.000 toneladas, em
época de proibição.
A não ser a zona do Rio Grande do Sul, que
ressalvei desde os meus primeiros discursos julgo que
os frigoríficos de São Paulo e do Rio de Janeiro
deviam suspender a preparação de carne
industrializada e enlatada, pelas razões há pouco
expostas.
Os frigoríficos acumulam estoques e depois
insistem junto ao Govêrno Federal para que lhes
libere a exportação, alegando que têm prejuízo, como
ainda agora me referi. Fazem ainda, mais do que isso.
Começam a criar dificuldades aos criadores que
desejam vender gado gordo.
A propósito da questão dos frigoríficos, julgo
que êles deviam ser mais humanos e mais gratos
para com os nossos criadores...
O SR. APOLONIO SALES: – Estou de acôrdo
com V. Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – ...nas
dificuldades que êles sentem e não devem ser os
primeiros a aumentá-las.
V. Ex.ª acaba de verificar, pelo telegrama que li,
a existência de ameaças. E por que? Peço que sejam
mais conciliadores visto que todos êles tem tido anos
ótimos, de grande prosperidade.
A ótima e noticiosa "Revista dos Criadores"
publicou, no seu número de março do corrente ano,
um transunto que passo a lêr.
"Os preços da carne e os lucros que tão
altos têm tido os frigoríficos, dêles bem
deviam merecer o govêrno e o povo, uma ati-
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tude menos acintosa e menos dramática".
Diz o redator:
"Pode-se mesmo afirmar que jamais em tôda
a sua vida comercial obtiveram tamanhos lucros. O
frigorífico norte-americano Armour aumentou o seu
capital
de
Cr$
16.000.000,00
para
Cr$
55.000.000,00".
É o caso do Brasil:
"O Swift, também norte-americano, passou de
Cr$ 25.094.000,00 para Cr$ 125.000.000,00.
O Cruzeiro, de propriedade de capitalistas,
nacionais, passou de Cr$ 10.000.000,00 para Cr$
15.000.000,00. O Frigorífico Swift registrou,
também, na sua casa Matriz da América do Norte,
grande aumento de capital, para o qual os
consumidores brasileiros concorreram bastantes,
comprando "vitela" a preços altos, ou fazendo
abstinência forçada de carne para tornar viáveis
exportações excessivas em face das nossas
possibilidades.
Essa cadeia de fortalezas econômicas
espalhadas por todo o Brasil registrou também,
considerável aumento nas suas reservas. O Armour
do Brasil passou de Cr$ 38.192.000,00, em 1944
para Cr$ 81.975.000,00, em 1945. Aliás, sòmente o
Armour do Rio Grande do Sul passou nas reservas
de Cr$ 8.448.000,00, em 1944 para o despropósito
de Cr$ 36.632.000,00 em 1945.
O Frigorífico Anglo, companhia ingleza,
também não ficou muito atráz, pois registrou um
aumento de reservas de Cr$ 79.674.000,00, em
1943 para Cr$ 84.593.000,00 em 1944.
Mais assombroso ainda, é que um país onde
o povo teve e tem a carne racionada, em escala tão
severa e tão cara, os estoques do produto crescem
vertiginosamente nos depósitos dos frigoríficos,
alimentando esta triste situação, não temos dados
modernos, mas pelos antigos se pode julgar.
Solicitei êsses estoques em requerimento de
5 de janeiro do ano corrente e até hoje não tive
resposta.
Vejamos: em 1943, o Frigorífico Armour tinha,
em estoque, 49.889 toneladas, mas em 1945 subiu
êsse estoque a cêrca de 80.000 toneladas.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª
refere-se
também
ao
Anglo,
no
Rio

Grande do Sul? V. Ex.ª sabe que o estoque do Rio
Grande do Sul não pode vir até o mercado do Rio de
Janeiro.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Isso não está em
dúvida.
V. Ex.ª sabe que tal, para mim, é matéria
pacífica.
O SR. SALGADO FILHO: – Agradeço. Nem era
de esperar outra coisa de V. Ex.ª. O certo, porém, é
que essa incerteza da política de exportação, mesmo
com referência ao Govêrno, acarreta graves prejuízos
aos criadores porque os frigoríficos não compram suas
rêzes. Quanto ao mercado do Rio de Janeiro, peço
licença a V. Ex.ª para trazer ao conhecimento do
Senado fato de grande significação, demonstrando que
o grande mal é a deficiência de transportes.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª sabe que
êsse é o grande mal de todo o Brasil.
O SR. SALGADO FILHO: – Nêste momento,
uma pequena companhia de transportes está trazendo
do frigorífico de Ipameri, em Goiás, para S. Paulo e Rio
de Janeiro, filet mignon...
O SR. ANDRADE RAMOS: – De avião.
O SR. SALGADO FILHO: – ...de avião. Pois
apesar de vir de avião, o prêço corresponde à metade
do que cobram os revendedores em S. Paulo e nesta
Capital.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – É verdade.
O SR. SALGADO FILHO: – O mais
interessante, ainda, é que a Comissão de Preços de
São Paulo quis proibir a venda dêsse filet mignon vindo
de avião, comprado a Cr$ 6,00 o quilo e vendido a Cr$
18,00 na capital paulista.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Todos sabemos
aqui que, infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro paga
o mesmo filet a Cr$ 21,00 e, depois do último arranjo
do eminente Sr. Prefeito, ainda foi permitido aos
açougueiros cobrarem a taxa de 10% para entrega da
carne a domicílio. Parece-me que isto não é razoável,
pois o negócio do açougueiro é comprar a carne,
revendê-la e entregá-la ao freguês e o prêço é melhor
que o anterior.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª me
permitirá concluir a narração do fato. Sobrando em
São Paulo, trouxe essa mesma companhia para o
Rio de Janeiro parece-me que 300 quilos de

– 574 –
filet mingnon, e o frigorífico daqui cobrou Cr$ 2,00
diários pelo depósito dessa carne.
O SR. ANDRADE RAMOS: – É o que êles
fazem. Sempre cobrar mais...
O SR. SALGADO FILHO: – Os intermediários
açambarcam e dificultam tudo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Devo resumir
minhas considerações, para não fatigar o Senado...
O SR. APOLONIO SALES: – V. Ex.ª nunca
fatiga o Senado.
O SR. ANDRADE RAMOS: – ...porque estou
fazendo esfôrço além do que permite minha já
precária saúde.
O problema que quiz focalizar foi da
alimentação em geral que, cada dia mais, preocupa
os govêrnos. Se alguma coisa quisermos fazer em
relação aos nossos problemas sociais e políticos,
conseguí-lo-emos pela solução ou melhoria da
questão alimentar, em cuja base ou raiz está a
carne. Se a carne fôr distribuída com regularidade,
se seu prêço melhorar concorre para baixa de outros
gêneros alimentícios, ovos, aves, gordura, etc.
Mantenho a mesma tese aqui defendida há
quase um ano; permitir a exportacão apenas pelo
pôrto do Rio Grande do Sul, enquanto não nos é
possível consentí-la de maneira ampla aos
frigoríficos do Rio de Janeiro e São Paulo. É preciso
que, antes de tudo, os nossos rebanhos, os grandes
rebanhos de Minas, Goiás, Mato Grosso, do Brasil
Central, enfim, se refaçam, êles que, durante sete
anos, sofreram um abate excessivo e indiscriminado.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª que fala
em questão alimentar, permita-me aduzir pequena
consideração.
O SR. ANDRADE RAMOS: – A colaboração
de V. Ex.ª me é sempre agradável.
O SR. SALGADO FILHO: – Não se deve
pensar em baratear a alimentação do povo,
sobrecarregando o produtor. Os impostos territoriais
e outros que incidem sôbre os lavradores dobraram
em proporção ao que dêles se cobrara antigamente.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª me fará
a justiça de reconhecer que não entrei nêsse detalhe
de preços. É matéria digna de outra oportunidade.
O SR. SALGADO FILHO: – É preciso
incentivar a produção ao envêz de sobrecarregar o
produtor.

O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª não ouviu
o princípio de meu discurso. Fiz, desde logo, essa
afirmação...
O SR. SALGADO FILHO: – Infelizmente não
ouvi.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Mostrei que,
infelizmente, os dados do Ministério da Agricultura
apontavam, em 1947 uma queda da produção e que
era necessário todo cuidado, adubo, ferramentas e
transportes. Agora, sustento a necessidade de que
devemos restaurar os rebanhos e remodelar os
matadouros, diminuir a exportação de carnes, pois
não é com prazer que vejo, através de um telegrama
de Londres, que o acôrdo anglobrasileiro estipula que
devemos exportar, em 1948, um milhão de libras de
carnes frescas e conservas.
Preferiria que o honrado Sr. Ministro da
Fazenda não tivesse sacrificado mais essas carnes
frigorificadas e de conservas para as quais temos,
certamente, escassez dos nossos rebanhos, como
muito bem disse o nobre Senador por Goiás, já
sofridos pelo muito que deram e temos mercado
interno ávido delas. Preferiria que S. Ex.ª substituísse
pela exportação de ferro guza, de que a Inglaterra
tanto necessita e que Minas Gerais, juntamente com
as novas instalações de Volta Redonda, poderá
fornecer, com vantagem, para a economia nacional.
Sr. Presidente, a fome é realmente o inimigo, à
vista, dos dias presentes, inimigo temeroso, que
espalha o desânimo e a tuberculose. Agora mesmo o
Presidente da Organização de Agricultura e
Alimentação das Nações Unidas, Sir John Boyd Orr,
voltando de uma viagem à Europa e Ásia declarou
aos jornalistas:
"A escassez de mantimentos representa
atualmente para a humanidade uma ameaça muito
maior que a bomba atômica.
A fome é fundamentalmente responsável pela
atual inquietação social e política na Europa. Os
povos famintos não vacilarão em seguir qualquer líder
que lhes prometa alimentos; e, em minha opinião, foi
por isso que a União Soviética pôde se assenhorear
da Tchocoslováquia".
Sr. Presidente, focalizando o problema
da alimentação, especialmente a tese sôbre a questão
das carnes e seus derivados, não quis mais
do que recordar ao Senado e ao Govêrno do
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meu país – ao qual presto tôda a homenagem do
meu
reconhecimento
ao
seu
patriotismo,
especialmente ao Sr. Presidente da República, pelo
interêsse demonstrado nêste problema – não quis
mais do que reafirmar a mesma tese que, apoiado
por outros, nobres Senadores, venho defendendo, de
que precisamos velar pela nossa economia, pela
nossa riqueza, pela nossa produção, procurando a
restauração dos nossos rebanhos, o progresso da
nossa pecuária e do abastecimento interno.
Precisamos velar, também, pela restauração do
poder aquisitivo da nossa moeda, no caso da nossa
produção, que mede o valor geral, porque é ela que
mede o valor do nosso trabalho e que faz o
intercâmbio interno e externo. E tem sido a
degradação dessa moeda que tem ajudado a essas
exportações de gêneros alimentícios, às vêzes
contrários aos interesses do País.
Sou adepto das exportações, mas feitas em
têrmos. Desejo ler ao Senado a conclusão de
pequeno comentário da Convenção de Comércio
Exterior, reunida em St. Louis, em outubro de 1947.
É a seguinte, digna de ser ponderada:
"Embora reconhecendo o papel que a
exportação desempenha na economia norteamericana, a convenção rejeitou a proposta de que
os empréstimos e créditos do govêrno devam ser
concedidos aos países estrangeiros com o único fim
de manter em alto nível a exportação e estimular a
produção e as condições de emprego nos Estados
Unidos.
Se não é compensada pela importação e
transações de serviços, ou se não contribui para a
consecução da meta visada pela política externa dos
Estados Unidos, a exportação constitui apenas uma
drenagem sem garantia no patrimônio e riquezas
nacionais".
Sr. Presidente, como se deve concluir dêstes
judiciosos conceitos, a exportação deve merecer o
nosso apôio, deve merecer todo o nosso cuidado
quando não é feita à custa da miséria da nossa
moeda, quando não é feita a preços menores do que
os preços do mercado interno, quando não é feita
com o sacrifício da restauração dos nossos valores e
das necessidades internas do nosso povo. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Apolonio Sales segundo orador inscrito.
O SR. APOLONIO SALES: – Senhor
Presidente, ontem um grupo de parlamentares teve
ensejo de visitar na Vila Militar, e na sede da Polícia
Especial a organização exemplar destas duas
instituições. De lá fomos nós parlamentares, até a
sede do Regimento Sampaio onde também
assistimos a algumas demonstrações militares.
Sr. Presidente, na verdade, não seria isto
motivo de discurso no Senado simplesmente para
dizer que haviamos assistido a uma parada militar, a
uma demonstração de educação física. Na verdade,
entretanto, algo mais pudemos pressentir naquelas
modelares organizações. Sentimos em meio
daquêles soldados valorosos extraordinária vibração
patriótica, nas demonstrações mais evidentes de
disciplina, de ordem de aproveitamento militar e,
sobretudo de uma consciência cívica absolutamente
demonstrável em todos os seus atos.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. APOLONIO SALES: – Com muito
prazer.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Também me
surpreendeu o quadro daquêle esfôrço silencioso,
obra talvez mais da disciplina do trabalho que da
disciplina militar.
O SR. APOLONIO SALES: – Como acaba de
frizar o nobre Senador José Américo, vi ali muito
mais que simples demonstração militar. Não há
dúvida nenhuma de que vi o esforço individual ao
esfôrço coletivo, demonstrando êxito absolutamente
extraordinário.
sr. Presidente, o Exército Brasileiro tem motivo
de se orgulhar pela atuação dos que honram as suas
fileiras. Quem vê aquêles pavilhões, alguns até
aproveitados, em demonstração de economia e
desejo de suprir as faltas dos nossos recursos,
observa que a disciplina e o aproveitamento militar
não estão sacrificados: há algo mais poderoso do
que o simples provimento de recurso, para se
conseguir o ideal.
Não posso Sr. Presidente, deixar de me referir
ao discurso do Sr. Ministro da Guerra. S. Ex.ª
demonstrou-nos ser um chefe, deixando, sobretudo
transvassar a sua alma militar, ao descrever um dos
episódios mais emocionantes de sua consagrada
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carreira de ministro e de militar. S. Ex.ª contou-nos:
certa vez, na fronteira da Colombia, visitando
pequena agremiação militar, surpreendeu-o a ordem,
o asseio e a disciplina mantidos pelo tenente que a
comandava e a sua limitada tropa. Depois de
recebido festivamente, encaminhou-se para um alto,
em meio de uma clareira moldurada por árvores
seculares, onde estavam os alojamentos dos
militares; branqueavam ao sol a casa do tenente os
alojamentos limpos e modestos dos soldados e ainda
um pequeno cemitério. Perguntando êle ao tenente
qual o motivo daquêle campo santo, se atendia a
algum povoado visinho recebeu a seguinte resposta:
"Aqui jazem os nossos companheiros, porque não há
aqui outra povoação".
Sr. Presidente é preciso realmente existir no
coração dos nossos militares algo mais do que
o simples amor à carreira militar. Deverá existir
o desejo imenso de servir ao país, ocultamente,
se preciso às encantaras. Servir ao país dez
vezes.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. APOLONIO SALES: – Com muito
gosto.
O SR. SALGADO FILHO: – Não era possível
que os nossos colegas parlamentares ao visitarem o
Regimento Sampaio, não tivessem a impressão
manifestada por V. Ex.ª. É o regimento que voltou
glorioso de guerra, experimentado na luta, no
sacrifício, a par de heroísmo, característico do
soldado brasileiro. Seus chefes devem sentir-se
orgulhosos com a bravura de seus patrícios nos
campos da luta. O Ministro da Guerra, digno oficial
do Exército Brasileiro, cuja atividade se circunscreve
ao bem da força militar que dirige, merece todos os
nossos aplausos.
O SR. APOLONIO SALES: – Agradeço o
aparte do ilustre colega.
Quero ainda ressaltar, Sr. Presidente, o trecho
do discurso em que o titular da Guerra, o Sr.
Ministro Canrobert afirma que êle se sente orgulhoso
em declarar que tem no seu pensamento como
o tem todos os seus comandados, como
a mais elevada missão do exército neste país
tão vasto e tão, unido, o espírito vivo da
Consttiuição; o respeito, quase religioso, à Carta
Magna.
Não podia, pois, Sr. Presidente, deixar
de
congratular-me
com
os
ilustres
companheiros
de
vista
e
com
os
que

não tiveram a sorte de ir conosco, dando-lhes
conhecimento de quão profunda foi a impressão que
trouxemos todos da visita memorável àquela
exemplar unidade do Exército Nacional. (Muito bem;
muito bem. Palmas prolongadas) .
O SR. PRESIDENTE: – Acaba de chegar à
Mesa ofício do Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados, a respeito de retificação de autógrafo, o
qual vai ser lido.
É lido e distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça o seguinte
OFÍCIO
Da Câmara dos Deputados
Nº 818 – Correção do autógrafo do Projeto n°
286-48.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência
a retificação, no autógrafo do projeto de lei nº 28648, transmitido ao Senado pelo ofício desta Câmara
sob nº 635, datado em 25 de maio próximo passado,
da alínea a do artigo 1º, dizendo-se:
a)Tarefeiros da Imprensa Nacional –
587.000,00.
Onde se diz:
b) Tarefeiros da Polícia Civil – 587.000,00.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa,
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio de Janeiro, em 22 de junho de 1948. –
Munhoz da Rocha – 1º Secretário.
São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres
PARECER
Nº 393, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final da entenda do
Senado à Proposição nº 293, de 1947.
Esta Comissão apresenta, em anexo, a,
redação da emenda substitutiva do Senado à
proposição da Câmara dos Deputados nº 293, de
1947.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 18
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcelos.
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ANEXO DO PARECER
Redação final da emenda substitutiva do
Senado Federal à proposição da Câmara dos
Deputados nº 293, de 1947.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em igualdade de classificação
nos concursos de títulos ou de provas ou de títulos
e provas, para os cargos federais, excetuados
os do magistério e os técnicos, serão nomeados
de preferência os candidatos que houverem
participado das fôrças expedicionárias brasileiras (F.
E. B., F. A. B., Marinha de Guerra e Marinha
Mercante).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 399, de 1948

Comparecem mais os Senhores Senadores:
Ferreira de Souza.
Pinto Aleixo.
Pereira Pinto.
Walter Franco.
Filinto Müller.
Durval Cruz.
Clodomir Cardoso (7).
Deixaram de comparecer os Senhores
Senadores:
Magalhães Barata.
José Neiva.
Victorino Freire.
Fernandes Távora.
Novais Filho.
Ismar de Góes.
Aloysio de Carvalho.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Marcondes Filho.
Alfredo Nasser.
Olavo Oliveira (12).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do
expediente, passa-se à

(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final do Projeto nº 164, de 1947.
A Comissão é de parecer seja aprovada a
redação da proposição da Câmara dos Deputados nº
164, de 1947, que apresenta em anexo.
ORDEM DO DIA
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 18
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente –
Consta de Trabalho de Comissão.
Waldemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro Gonçalves. –
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã a seguinte:
Cícero de Vasconcelos. – Augusto Meira.
ANEXO AO PARECER

ORDEM DO DIA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o Convênio Cultural
firmado pelos Governos da República dos Estados
Unidos do Brasil e República da China a 27 de
março de 1946.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Votação, em discussão única, da Proposição
nº 23, de 1948, que cria os quadros do Pessoal da
Justiça do Trabalho e dá outras providências. (Com
Parecer nº 391, da Comissão de Constituição e
Justiça, contra a emenda de plenário).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 85, de 1948 (substitutivo da Câmara ao Projeto nº
9, de 1947) que estende aos civis integrantes da
Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, as
vantagens do artigo 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Com Parecer nº 393, da
Comissão de Constituição e Justiça contrário ao
substitutivo).
Levanta-se à sessão às 15 horas e 45
minutos.

PARECER
Nº 400, de 1949
(Da Comissão de Redação de Leis)

Redação final da Proposição nº 149, de 1947.
A Comissão é de parecer seja aprovada a
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
redação com que a proposição nº 149, de 1947, foi
aprovada pelo Senado, e que apresenta em anexo.
Nas sessões de hoje e de amanhã.
Sala da Comissão de Redação de Leis, 21 de
Projeto
de
Lei
da
Câmara
nº
junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. – 122,
de
1948,
que
manda
erigir
na
Augusto Meira, Relator. – Ribeiro Gonçalves. – Capital
da
República
monumento
ao
ex-presidente
da
República,
Conselheiro
Cícero de Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
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Francisco de Paula Rodrigues Alves e dá outras
providências.
Projeto de Lei da Câmara nº 123 de 1948, que
autoriza a abertura, peIo Ministério da Agricultura, do
crédito especial de Cr$ 44.980,00, para pagamento
de gratificação de magistério aos professôres
catedráticos padrão M, Aluísio PaImeiro de Escobar
e Antônio Rodrigues Duart da Silva.
Projeto de Decreto Legislativo número 11, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes entre
o Brasil e o Reino dos Países Baixos;

Projeto de Decreto Legislativo número 12, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e a Dinamarca;
Projeto de Decreto Legislativo número 13, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e a Suécia, firmado a 14 de
novembro de 1947, no Rio de Janeiro;
Projeto de Decreto Legislativo número 14, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e a Noruega, firmado a 14 de
novembro de 1947, no Rio de Janeiro.

64ª SESSÃO, EM 23 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores do número legal, está aberta a sessão. Vai-se
Senadores:
proceder à leitura da ata.
Álvaro Maia.
O SR. 4º SECRETÁRIO (servindo de 2º): –
Waldemar Pedrosa.
Procede à leitura da ata da sessão anterior que,
Severiano Nunes.
posta em discussão, é sem debate aprovada.
Alvaro Adolpho.
O Sr. 3º Secretário (servindo de 1º) lê o
Augusto Meira.
seguinte:
Victorino Freire.
Mathias OIympio.
EXPEDIENTE
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Carta:
Plínio Pompeu.
– Da Sra. Rachel C. Simonsen, agradecendo,
Georgino Avelino.
em nome da família e no seu próprio, as
Ferreira de Souza.
manifestações de pesar do Senado pelo falecimento
Adalberto Ribeiro.
do Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
Vergniaud Wanderley.
Ofícios:
José Américo.
– Da Câmara Municipal de Novo Horizonte,
Novaes Filho.
São Paulo, enviando condolências pelo passamento
Etelvino Lins.
do Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
Apolonio Sales.
Da Câmara dos Deputados.
Cicero de Vasconcelos.
Senhor 1º Secretário:
Góes Monteiro.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Maynard Gomes.
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
Pinto Aleixo.
do Projeto de Lei número 106-A, de 1948, que
Pereira Moacyr.
aprova o protocolo relativo a uma emenda à
Henrique de Novaes.
Convenção de Aviação Civil Internacional.
Santos Neves.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Andrade Ramos.
Excelência os protestos de minha distinta
Alfredo Neves.
consideração.
Pereira Pinto.
Rio, em 22 de junho de 1948. – Munhoz da
Sá Tinoco.
Rocha, 1º Secretário.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Nº 16, de 1948
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Aprova o protocolo relativo a uma emenda à
Filinto Müller.
Convenção de Aviação Civil Internacional.
João Villasbôas.
O Congresso Nacional decreta:
Vespasiano Martins.
Art. 1º O Govêrno brasileiro, acórde
Flávio Guimarães.
com
a
alteração
à
Convenção
de
Roberto Glasser.
Aviação
Civil
Internacional,
concluída
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Rodolpho Miranda.
Camilo Márcio (46).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Acham-se
presentes
46
Srs.
Senadores.
Haven-
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em Chicago, a 7 de dezembro de 1944, aprova o
protocolo referente a essa alteração.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
promulgação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio, em 22 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 501, de 1948, que autoriza a
abertura pelo Ministério da Guerra, de crédito
especial de Cr$ 99.163.966,50 para ocorrer ao
pagamento de várias despesas realizadas em 1946.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 22 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 131, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Guerra,
do crédito especial de Cr$ 99.163.966,50, para
ocorrer ao pagamento de várias despesas realizadas
em 1946.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' autorizado o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial na
importância de noventa e nove milhões, cento e
sessenta e três mil, novecentos e sessenta e seis
cruzeiros e cinqüenta centavos (Cr$ 99.163.965,50),
para ocorrer ao pagamento de várias despesas de
pessoal e de material, realizadas em 1946, pela
Diretoria de Intendência, e assim discriminadas:
a) Gratificação adicional.................
b) Gratificação de Magistério..........
c) Indenização de diárias fôra da
sede da Repartição....................
d) Substituições..............................
e) Salário-família.............................
f) Pessoal em disponibilidade........
jubilados,
g) Aposentados,
reformados, inválidos, asilados
e pessoal da reserva..................
h) Abono provisório e novas
pensões......................................

Cr$
5.285,20
637.292,90
239.427,40
378.458,20
2.950.799,70
10.000,00
2.712.066,10
747.151,30

i)
j)
k)
l)

Etapas para alimentação.......
Auxílio para funeral................
Auxilio para fardamento.........
Serviços contratuais..............
Total................................

89.573.934,50
168.179,80
1.344.000,00
397.371,40
99.163.966,50

Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 497, de 1943, que concede
isenção de direitos de importação inclusive impôsto
de consumo, para material adquirido para o Estado
de São Paulo.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 22 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 132, de 1948
Concede isenção de direitos de importação,
inclusive impôsto de consumo, para material
adquirido para o 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 162 caixas com o pêso
legal de 2.148,670 quilos, as quais contêm peças de
vidro de laboratórios, estufas, porcelanas e outros
materiais, destinados à Escola Politécnica do Estado
de São Paulo.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 489, de 1948, que concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive impôsto de consumo para
material adquirido para o Estado de São Paulo.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 22 de junho de 1946. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 133, de 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para material adquirido para o Estado de
São Paulo
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive
impôsto de consumo, para 36 (trinta e seis) caixas
com o pêso legal de 719.850 quilos, as quais contêm
ferramentas grossas (60 enxós e 372 machados),
destinados à Estrada de Ferro Sorocabana, de
propriedade e administração do Estado de São Paulo.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 498, de 1948, que concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras para. 5.000 sacas de farinha de trigo,
adquiridas pelo Departamento de Lepra, do Estado de
São Paulo.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 22 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 134, de 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para 5.000 sacas de farinha
de trigo adquiridas pelo Departamento de Lepra, do
Estado de São Paulo
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para cinco mil
(5.000) sacas de farinha de trigo, adquiridas pelo
Departamento de Lepra, do Estado de São Paulo e
destinadas ao consumo interno.
Art. 2º Essa lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
A imprimir.

Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 505, de 1948, que
concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para duas caixas as quais contêm u'a
máquina para pesquisas metalúrgicas e um motor
elétrico.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 22 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 135, de 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo para duas caixas, as quais contêm u'a
máquina para pesquisas metalúrgicas e um motor
elétrico
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de diretos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive
impôsto de consumo, para duas caixas com o pêso
bruto de 143 quilos, as quais contêm u'a máquina
para serviços de pesquisas metalúrgicas e um
motor elétrico, vindas dos Estados Unidos da
América e destinadas ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 506, de 1948, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.000.000,00, para atender às despesas com a
instalação e realização da Reunião Regional de
Navegação Aérea do Atlântico Sul.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 22 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, de 1948
Autoriza. o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Aeronáutica o crédito especial de Cr$
1.000.000.00, para atender às despesas com a
instalação e realização da Reunião Regional de
Navegação Aérea do Atlântico Sul
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir
pelo Ministério da Aeronáutica o crédito especial de um
milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00) para atender às
despesas com a instalação e realização da Reunião
Regional de Navegação Aérea do Atlântico Sul, levada
a efeito em julho de 1947 no Rio de Janeiro.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo do
Projeto de Lei nº 499, de 1948, que dá nova redação
ao artigo 5º do Decreto-lei nº 7.458, de 11 de abril de
1948, que incorporou no Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado e Montepio Operário dos
Arsenais de Marinha e Diretoria do Armamento do
Ministério da Marinha.
Aproveito o ensejo para reiterar Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 22 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 137, de 1948
Dá nova redação ao art. 5º do Decreto-lei nº
7.458, de 11 de abril de 1948, que incorporou no
Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores
do Estado o Montepio Operário dos Arsenais de
Marinha e Diretoria do Armamento, do Ministério da
Marinha
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. O artigo 5º do Decreto-lei nº 7.458,
de 11 de abril de 1945, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 5º Os pecúlios adicionais serão pagos
concomitantemente com os benefícios de família.
§ 1º O IPASE estimará o crédito
orçamentário
preciso
em
ca-

da exercício, a partir de 1949, para ocorrer ao
pagamento relativo a óbitos verificados e prováveis,
e encaminhará com a devida antecedência ao órgão
elaborador da proposta orçamentária.
§ 2º As despesas a que se refere a presente
lei, relativas ao exercício de 1948, correrão à conta
de crédito especial".
A imprimir.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 404, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1948. –
Relator: Senador Attilio Vivacqua
1. O projeto de lei nº 21, de autoria do
eminente Senador Ivo d'Aquino, dispõe que a
União auxiliará financeiramente os municípios de
Tubarão e Urussanga, do Estado de Santa
Catarina, com as quantias respectivamente de Cr$
5.000.000,00 e Cr$ 2.500.000,00, para reparação
dos prejuízos em estradas e pontes, ocasionadas
pela última enchente do Rio Tubarão, a qual,
segundo é notório, assume proporções de
calamidade pública. O flagelo afeta zonas
produtoras de grande importância para o
abastecimento nacional.
O projeto autoriza a abertura do crédito
extraordinário correspondente, por intermédio do
Ministério de Viação e Obras Públicas, que
focalizará, por preposto seu, a aplicação da
respectiva verba.
2. O Senado, em discussão preliminar do
Projeto de lei nº ...que manda a União, subsidiar aos
produtores dos municípios de Estado do Rio,
prejudicados
por
inundações,
admitiu
a
constitucionalidade dessa iniciativa que, sob o
aspecto financeiro, refóge à regra do § 1º, (última
parte) do art. 67 da Constituição Federal.
A assistência que se pretende prestar aos
Municípios atingidos enquadra-se na disposição do §
2º do artigo 13 da Constituição Federal, que
reproduz, na sua substância, preceito das
Constituições anteriores:
"Os Estados proverão às necessidades do seu
govêrno e de sua administração, cabendo à União
prestar-lhes socôrro, em caso de calamidade" (Artigo
18, § 2º).
Na
expressão
socorre
aos
Estados
se compreende o auxílio às unidades in-
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teriores, dos Estados-membros – os Municípios, que,
hoje no entender do relator, dentro do nosso sistema
constitucional, são entidades orgânicas da própria
estrutura federativa.
Por outro lado, no regime das Constituições de
1831 e 1934 (respectivamente art. 5º e art. 7º, II), o
socôrro, em caso de calamidade pública, deveria ser
solicitado pela unidade interessada. Ante a norma do
artigo 18, § 2º, a iniciativa para êsse fim independe
de qualquer solicitação do poder local, podendo ser
tomada diretamente pelo Congresso Nacional. Êste
aprecia, discricionàriamente, as circunstâncias de
fato, as condições econômicas e sociais de caso.
Cabe, aqui, a observação de de que é preciso
distinguir cuidadosamente o ponto de vista político e
o ponto de vista jurídico. "Uma decisão impolítica
pode ser perfeitamente correta sob o aspecto jurídico
(Droit Administraf. pag. 136).
A obrigação de socorrer, que incumbe à
União, presupõe, certamente, a dificuldade financeira
na prestação de assistência, por parte do Estado.
Mas, a Constituição no art. 18, § 2º não Iimita a ação
do Congresso Legislativo a qualquer exigência de
verificação prévia dos recursos dos Estados para
debelar o mal.
A providência do Congresso Nacional poderá
mesmo ser tomada em consideração tão sòmente da
repercussão e das conseqüências, que possa ter, na
vida do País, determinado flagelo ocorrido numa
região.
3. Na circular dirigida aos governadores
estaduais, em 22 de março de 1897, pelo Ministro da
Justiça e Negócios Interiores, então o consagrado
constitucionalista Amaro Cavalcanti, definiu-se o
conceito de calamidade pública para os efeitos do
artigo 5º da Constituição de 1891.
"Como calamidade pública só pode ser
considerada, em
tese, além
das
sêcas
prolongadas e devastadoras, dos grandes
incêndios e inundações e de outros flagelos
semelhantes, a invasão súbita do território de um
Estado por moléstia contagiosa ou pestilencial,
susceptível de grande expansão epidêmica, de
disseminação rápida e de alta letalidade, diversa
daquelas que só se desenvolvem ao favor da
ausência de providências adequadas e do
descuido no emprêgo dos meios de profilaxia
usual". (Carlos Maximiliano – Comentários à
Constituição Brasileira – pág. 158).

4. O auxílio, como esclarece Pontes de Miranda,
será gratuito em caráter de assistência, ou, quando a
União mesma não tiver meios, a título de empréstimo, no
todo ou em parte (Comentários a Constituição de 1946,
pág. 438, vol. I).
5. Desejável seria que a aplicação do art. 18, § 2º
fôsse regulada, em lei que estabelecesse condições
gerais e básicas para a concessão do subsidio financeiro
da União, inclusive acôrdos com os Estados e
Municípios para o reembôlso, quando possível, das
importâncias subsidiadas.
6. A Comissão de Constituição e Justiça conclui
pela aprovação do projeto, considerando que se trata de
caso de calamidade pública, afetando importante região
econômica do País, e que nada há a arguir, do ponto de
vista jurídico, contra a providência legislativa em aprêço.
Sala das Comissões, em em 17 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente e Relator. –
Waldemar Pedrosa. – Augusto Meira. – Arthur Santos,
vencido, ela inconstitucionalidade, em face do art. 18, §
2º da Constituição. – Vergniaud Wanderley. – Olavo
Oliveira. – Filinto Müller.
PARECER
Nº 405, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
Proposição nº 16, de 1948
Relator: Sen. Olavo Oliveira
Pela mensagem nº 523, de 18 de outubro de
1947, submeteu o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República ao conhecimento da Câmara dos Deputados
a Exposição de Motivos número 1.256, de 29 de agôsto
de 1947, do Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda, acompanhada de um anteprojeto de lei,
concedendo à Companhia Nacional de Navegação
Costeira – Organização Henrique Lage – Patrimônio
Nacional, isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, inclusive a de previdência social e
impôsto de consumo, para 9.478.670 uiqlos de carvão
de pedra a granel, vindos no vapor americano "Walter
Wellman", destinados às oficinas e serviços de
navegação da aludida emprêsa.
Da citada Exposição de Motivos destacamos os
seguintes tópicos, elucidativos da matéria:
"2. Pelo Decreto-lei nº 4.648, de 2
de
setembro
de
1942,
a
re-
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ferida Companhia foi incorporada ao patrimônio
nacional, como uma das emprêsas da Organização
Lage, mas os seus serviços continuaram
subordinados às exigências da legislação fiscal que
rege os casos de favores aduaneiros.
3. Feita mais tarde a incorporação definitiva
pelo Decreto lei nº 9.521, de 26 de julho de 1946,
ficou o acervo da mesma Companhia considerado de
interêsse para a economia e defesa nacionais.
4. Os favores solicitados não estão previstos
em lei e só poderão ser outorgados pelo Congresso
Nacional, ao qual compete regular a arrecadação
dos tributos da União, como função própria e
indelegável, ex-vi do disposto no nº II do art. 65 da
Constituição de 1946, o que implica na
insubsistência do art. 4º do Decreto-lei nº 9.179,
citado, que regula os casos omissos."
A Câmara dos Deputados, aceitando a
mensagem indicada, votou o Projeto de lei nº 982-A,
de 1947-48, que merece ser aprovado pelo Senado.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 1948. –
Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício. –
Olavo Oliveira, Relator. – Etelvino Lins. – Lucio
Corrêa. – Ferreira de Souza. – Arthur Santos. –
Vergniaud Wanderley.
PARECER
Nº 406, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
nº 16, de 1948
Relator: Sr. Ferreira de Souza
A concessão de isenção de direitos de
importação e demais tributos aduaneiros sôbre
brocas e machos de aço e carvão de pedra para a
Companhia Nacional de Navegação Costeira –
Organização Henrique Lage, não pode deixar de
merecer aprovação.
Trata-se, aliás, de uma emprêsa da União, não
se justificando mais sequer a sua denominação.
Em princípio, a lei é desnecessária. O fato,
porém, de continuar ela com uma forma de
sociedade privada torna compreensível a iniciativa.
Seria aconselhável cuidasse o Govêrno de habilitar o
Legislativo com um projeto de lei regulando a
Organização Lage, ou inserindo-a no quadro dos

serviços públicos, com ou sem autonomia
administrativa, ou dando-lhe o caráter de entidade
autárquica.
Êste o parecer da Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1948. – Ivo
d'Aquino, Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. –
Durval Cruz. – Salgado Filho. – Alfredo Neves. –
Mathias Olympio. – José Americo. – Alvaro Adolpho. –
Apolonio Sales.
PARECER
Nº 407, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 48, de 1948
Relator – Sr. Alvaro Adolpho.
1. O projeto da Câmara dos Deputados nº 291948 de iniciativa do nobre Deputado Hermes Lima,
visa transformar a Imprensa Nacional em
Departamento de Imprensa Nacional, com certos foros
de autarquia administrativa. Continuará subordinada
diretamente ao Ministro da Justiça e Negócios
Interiores e gozará de autonomia quanto à organização
do pessoal, material, orçamento e comunicação.
Quanto ao pessoal, observará o novo Departamento as
normas adotadas para o serviço público civil,
ressalvado que não se aplicará aos serviços gráficos e
seus correlatos o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 122 do
Decreto-lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939 e a
alínea f do art. 1º do Decreto nº 5.062, de 27 de
dezembro de 1939, isto é, não ficarão êsses serviços
subordinados ao que êsses dispositivos estabelecem
quanto ao limite da gratificação pela prestação de
serviço extraordinário e ao número total de horas de
trabalho. Quanto ao Orçamento Geral da República, a
renda do Departamento de Imprensa Nacional
continuará a constituir receita da União e a despesa
será atendida pelas dotações anuais para pessoal e
material, cabendo a respectiva discriminação ao Diretor
Geral, precedendo aprovação do Ministro da Justiça e
Negócios Interiores, dentro das dotações concedidas
pela lei orçamentária. Durante o exercício financeiro, o
Ministro da Justiça poderá alterar a discriminação das
despesas, mediante proposta do Diretor Geral. Quanto
ao material, a aquisição será efetuada pelo
Departamento.
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mediante concorrência pública ou prévia coleta de
preços, com observância das normas adotadas pelo
Departamento Federal de Compras. O material
inservível, os resíduos, o vasilhame inaproveitado e
o mais que não possa ser utilizado no serviço ou na
produção industrial da Imprensa Nacional será
vendido, por meio de concorrência pública, devendo
o
produto
da
venda
ser
aplicado
no
recondicionamento de sua maquinaria e assistência
social aos seus servidores. As relações do novo
Departamento com o Ministério da Fazenda, para
efeito de fiscalização e contrôle da despesa e
receita, serão efetivados através do Tribunal de
Contas, por uma delegação especial dêste junto ao
mesmo e quanto à Contadoria Geral da República
pela Contadoria Seccional que ali já mantem. As
dotações orçamentárias relativas às despesas do
Departamento de Imprensa Nacional serão
consideradas automáticamente registradas pelo
Tribunal de Contas e distribuidas à Tesouraria do
mesmo Departamento. A Imprensa Nacional passou
a ter importância notável na organização
administrativa do País, pela soma de serviços que
executa, pelo desenvolvimento que tem dado às
artes e indústrias gráficas e pela contribuição que
vem prestando à cultura brasileira. No que interessa
pròpriamente à economia pública, basta ver que
atingem a mais de sessenta milhões de cruzeiros as
despesas anuais consignadas à Imprensa Nacional
no Orçamento Geral da União, pelas Verbas 1, 2 e
3, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
enquanto a receita, da renda industrial, já se eleva a
Cr$ 28.500.000,00 na estimativa da proposta
orçamentária do Sr. Presidente da República para o
ano de 1949. .Dentre os serviços de maior
relevância a cargo da Imprensa Nacional estão o
"Diário Oficial", com as suas diversas seções do
serviço da União e expediente da Prefeitura do
Distrito Federal, o "Diário do Congresso Nacional", o
"Diário da Justiça", com duas seções, os impressos
e tôdas as publicações oficiais dos três poderes
federais, o boletim diário da Polícia da Capital da
República, e inúmeros trabalhos gráficos e de
publicidade que executa para os Estados,
Municípios e particulares.
3.
A
êsse
desenvolvimento
deve
corresponder
uma
organização
adequada
do
serviço.
Daí
a
necessidade

de ser dada à Imprensa Nacional certa autonomia,
quanto à sua gestão, sendo facultada ainda à sua
direção a admissão de pessoal técnico, bem como
regular a remuneração do mesmo, fora das
exigências prescritas para o funcionalismo civil em
geral, tendo em vista a natureza do serviço e o seu
rendimento, sendo de conveniência que a produção
se possa processar no regime comum da
concorrência do trabalho.
Com as providências indicadas no projeto, o
serviço a cargo da Imprensa Nacional terá mais
elasticidade, mais liberdade de movimento e maior
eficiência. A renda industrial orçada tenderá
certamente a crescer. Os interêsses fiscais da União
ficarão acautelados pelo contrôle do Tribunal de
Contas e da Contadoria Geral da República.
4. Somos de parecer que o projeto deve ser
aprovado pelo Senado.
Sala das Comissões, em 23 de junho de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alvaro Adolpho,
Relator. – José Americo, – Mathias Olympio, –
Alfredo Neves. – Salgado Filho. – Durval Cruz. –
Apolonio Sales, com restrições. – Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 408, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 1948
Relator: Senador Henrique de Novaes.
Ainda no passado exercício, examinou a C. V.
O. P. êste projeto estudando-o no intuito de oferecer
sugestões à Comissão de Transporte e
Comunicações da Câmara dos Srs. Deputados,
onde se encontrava em discussão, e destarte por
uma
prévia
colaboração,
apressar-lhe
o
encaminhamento quando viesse ter ao Senado.
Se bem que não tivessem sido aceitas tôdas
as nossas sugestões, chegou à Comissão de
Transportes e Comunicações um projeto aprovado,
afinal, pela Câmara dos Deputados, que satisfaz
plenamente às exigências atuais do nosso sistema
rodoviário.
Certas
disposições
que
se
entendem especialmente com a organização
do
Plano
Rodoviário
Nacional
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e a participação dos territórios, poderão ser propostas e
discutidas posteriormente e que, se aventadas agora,
iriam provocar protelamento da discussão final de um
assunto do qual estão dependendo, aflitivamente, todos
os Estados da União e os Municípios, os quais, por falta
desta lei, não receberam ainda suas quotas do Fundo
Rodoviário Nacional.
Por esta razão e por já haver, desde o ano
passado, estudado o assunto, como foi explicado,
somos de parecer seja o projeto aprovado, sem mais
delongas, como veio da Câmara dos Srs. Deputados.
Sala das Comissões, em 18 de junho de 1948. –
Henrique de Novaes, Presidente e Relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Ernesto Dornelles. – Euclydes Vieira. –
Francisco Gallotti.
PARECER
Nº 409, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o projeto de Lei
nº 73, de 1948.
Relator – Sr. José Americo.
A Comissão de Constituição e Justiça abona,
longamente, não só a substância, como a técnica do
projeto nº 130-B, de 1948 e examina tôdas as emendas
apresentadas em plenário, para concluir pela sua
rejeição.
E a Comissão de Viação e Obras Públicas, a
cujo parecer interessa mais particularmente o seu
sistema destinado a dar execução ao artigo 15, § 2º da
Constituição, opina também pela aprovação,
independente de sugestões que poderão ser propostas
e discutidas, posteriormente, tendo em vista que os
Estados e Municípios estão dependendo das quotas do
fundo rodoviário a que têm direito para o
prosseguimento de seus planos de trabalho, suspensos
por falta de fundamento legal para essa distribuição.
Resta à Comissão de Finanças examinar a
matéria na parte que lhe importa, tendo, por igual, em
consideração êsse clamor e reconhecendo ao mesmo
tempo, a urgência da proposição, uma vez que expirou,
desde 31 de dezembro de 1947, a vigência da lei nº 22,
de 15 de fevereiro do mesmo ano, que regulava a
organização provisória dêsse serviço.
Quanto
ao
recolhimento
direto
da
receita
ao
Banco
do
Brasil
pelas
estações
arrecadadoras,
à
ordem
e
dis-

posição do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, trata-se de um regime que decorre da
própria autonomia que lhe foi concedida. Se parecia
contrariar o princípio constitucional da unidade
orçamentária, é uma controvérsia que deixou de ser
suscitada, consagrada, como tem sido, essa
autonomia como condição essencial do êxito da
estrutura adotada.
A emenda nº 7 reputa exagerada a
gratificação atribuída ao Presidente do Conselho
Rodoviário, nos têrmos do artigo 18, o que foi
impugnado pela Comissão de Constituição e
Justiça, nos seguintes têrmos: "Nada mais justo do
que atribuir a êsse titular remuneração condigna e
conpensadora
de
suas
atribuições
e
responsabilidade". Seria procedente e a emenda, se
essa gratificação de função tivesse sido fixada no
máximo; mas sua concessão depende do
Presidente da República, por proposta do Ministro
da Viação, dentre dos limites estabelecidos,
podendo deixar de atingir o total considerado
excessivo.
O artigo 25 também comporta algumas
considerações. De acôrdo com o artigo 101, § 3º da
Constituição de 1934, a fiscalização financeira dos
serviços autônomos era "feita pela forma prevista
nas leis que as estabelecessem". E dispõe a
Constituição vigente, no seu artigo 77, que compete
ao Tribunal de Contas julgar as contas dos
administradores das entidades autárquicas.
A forma dêsse julgamento será determinada
por uma lei orgânica. Nada se nos depara na
proposição que possa colidir com êsse preceito,
podendo mesmo o artigo 25, incriminado pela
emenda nº 10, já discutida pela Comissão de
Constituição, parecer supérfluo, a não ser que diga
respeito ao recolhimento da receita ao Banco do
Brasil, à disposição do Departamento, o que já é
adotado em vários outros serviços.
Assim, somos de parecer que seja aprovada a
proposição, como veio da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 23 de junho de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – José Americo,
Relator. – – Mathias Olympio. – Alfredo Neves. –
Salgado Filho. – Durval Cruz. – Apolonio Sales.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Terminado
o
prazo
regimental
de
emendas perante a Mesa, vão às Co-
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missões competentes os projetos de leis da Câmara
O SR. PRESIDENTE: – Tem palavra
ns. 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 e 121, o Sr. Senador Euclydes Vieira, orador
de 1946. Dessas proposições, apenas três inscrito.
receberam emendas. que vão ser lidas.
O SR. EUCLYDES VIEIRA (Lê o
São lidas e apoiadas as seguintes emendas:
seguinte discurso): – Sr. Presidente, na
sessão
EMENDA
do dia 21, tratando do relatório do Sr. Ministro
da Fazenda, sôbre a situação financeira do
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 1948. Estado de São Paulo, pronunciei um discurso
Ao art. 1º:
comentando e encaminhando à Mesa uma
Substitua-se a expressão – "inclusive" – pela exposição apresentada pelo Secretário da
"exclusive".
Viação e Obras Públicas, daquele Estado, Sr.
Caio Dias Batista, ao Governador Adhemar de
Barros.
Justificação
Nêsse meu discurso, disse que do
O Congresso não pode dispensar ninguem do relatório do Sr. Ministro e da exposição feita
pagamento da taxa de previdência. que constitui pelo Sr. Secretário da Viação e Obras
renda de autarquia. E si pudesse, não deveria fazê- Públicas,
constavam
referências
e
lo, de vez que a União deve aos Institutos de comunicações atribuídas ao Sr. Valentim
Previdência soma de três bilhões de cruzeiros.
Bouças, e que seria interessante fôssem
Sala das Sessões. em 23 de junho de 1943. – aquelas comunicações bem esclarecidas.
Hoje tenho em mãos nova exposição do
João Villasbôas.
Sr. Caio Dias Batista, completando os seus
EMENDA
primeiros esclarecimentos, deante do adendo
apresentado pelo Sr. Ministro Correia e Castro
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 1948. ao seu relatório.
Ao art. 1º:
Esta
nova
exposição
documentada,
Substitua-se a expressão – "inclusive" – pela – que passarei a ler sem comentar, responde
"exclusive".
em suas minúcias às afirmações do Sr.
Ministro, quanto à situação financeira da
Estrada de Ferro Sorocabana; o pedido de
Justificação
prorrogação
O Congresso não pode dispensar ninguém do de prazos da dívida que contraiu para
pagamento de taxa de previdência, que constitui eletrificação de seus trechos, dde Santo
renda de autarquia. E si pudesse, não deveria fazê- Antônio a Rubião Júnior e de Rubião Júnior a B.
lo. de vez que a União deve aos Institutos de Campos; a emissão de apólices ferroviárias e
Previdência soma de três bilhões de cruzeiros.
as
Sala das Sessões em 23 de junho de 1948. – razões de possíveis dificuldades de crédito
João Villasbôas.
encontradas nos Estados Unidos da América do
Norte.
EMENDA
É a seguinte a exposição:
"Senhor Governador:
Em aditamento ao meu ofício nº 369, de
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 1948.
Ao art. 1º:
12 do corrente, tenho a honra de voltar à
Substitua-se a expressão -- "inclusive" – pela – presença de V. Ex.ª, para prestar novos
"exclusive".
esclarecimentos sôbre as referências feitas
pelo Senhor Ministro da Fazenda em relação à
Estrada
de
Ferro
Sorocabana.
Julgo
Justificação
indispensáveis
tais
esclarecimentos,
em
O Congresso não pode dispensar ninguém do virtude de ter o senhor Ministro da Fazenda, em
pagamento de taxa de previdência, que constitui 12 de junho corrente, apresentado ao
renda de autarquia. E si pudesse, não deveria fazê- Senhor
Presidente
da
República
nova
lo. de vez que a União deve aos Institutos de exposição sôbre o assunto da sua exposição 25
Previdência soma de três bilhões de cruzeiros.
de maio.
Sala das Sessões. em 23 de junho de 1948. –
A) As afirmativas do Senhor Correia
e Castro sôbre a Estrada de Ferro Sorocabana.
João Villasbôas.
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Em suas exposições de 25 de maio e 12 de
junho do corrente ano, dirigidas ao Senhor
Presidente da República e por sua Excelência
encaminhadas ao Senado Federal, afirmou o Senhor
Correia e Castro, Ministro da Fazenda, no que se
refere a Sorocabana, o seguinte:
a) que a primeira informação sôbre o pedido
de moratória da Sorocabana lhe fora transmitida pelo
Senhor Valentim Bouças em telegrama de 22 de
abril, nos seguintes têrmos:
"Secretários – Viação, Fazenda, Diretor
Sorocabana
acabam
apelar
"Eximbank
e
International
Electrical
Corporation"
sentido
prorrogarem vencimentos Sorocabana primeiro junho
seiscentos mil
dólares.
Diante
dificuldades
apontadas Sorocabana, aquelas entidades serão
obrigadas atender pele menos prestação junho. Isso
entretanto prejudicará crédito Brasil, porque
Eximbank será forçado mencionar essa falta
emprêsa ferroviária brasileira no relatório ao
Congresso trinta junho. Pediria caro Ministro
estudasse êste caso que além afetar nosso crédito
perante Eximbank, também implica futuras
dificuldades crédito outras emprêsas ferroviárias".
b) que quatro dias depois, em 26 de abril,
recebeu outro telegrama do Sr. Valentim Bouças cujo
teor é o seguinte:
"Export Import Bank deseja saber qual foi
resultado balanço Sorocabana ano passado. Pedido
adiamento pagamento considerado Eximbank como
moratório com classificação bankruptcy".
c) que o Sr. Valentim Bouças, quando partiu
em março para os Estados Unidos, fôra incumbido
de promover entendimentos com a Electrical Export
Corporation e o "Export-Import Bank", no sentido de
conseguir a moratória desejada pela Sorocabana;
d) que as negociações do Senhor
Bouças
ainda
estavam
em
andamento,
quando inopinadamente recebeu a "Electrical
Export Corporation" a carta número 156-1-20,
a que se refere o primeiro telegrama,
datado de 8 de abril e recebida em Nova

Iorque a 13 do mesmo mês, da qual juntamos
fotocópia (documento I, anexo);
e) que em 29 de abril do corrente ano, levara
ao conhecimento do Senhor Presidente da República
que o Estado de São Paulo havia solicitado ao
"Export Import Bank" moratória por 6 anos para
promissórias no valor de US$ 9.498.622,00, de
emissão da Sorocabana e endosso do Estado, a
favor da Electrical Export Corporation, as quais
foram, em tempo, descontadas pelo referido Export
Import Bank;
f) que comunicou ao "Export-Import Bank"
que o pedido de moratória do Estado de São
Paulo refletia uma situação de dificuldades da
Estrada de Ferro Sorocabana que não representava,
de forma alguma, a situação financeira geral do
Brasil;
g) que comunicou ainda ao mesmo Banco que
o Govêrno Federal não tivera conhecimento prévio
do pedido de moratória que não aprovava êsse
pedido e finalmente que se achava aparelhado para
resgatar nos respectivos vencimentos os títulos
referidos, se porventura a Estrada de Ferro
Sorocabana, ou seu endossante o Estado de São
Paulo, deixasse de fazê-lo;
h) que a prorrogação por um ano a que se
refere a carta já mencionada, de 8 de abril, dirigida
pelo Govêrno do Estado de São Paulo à Electrical
Export Corporation, significa, para os americanos,
moratória por seis anos;
i) que pela exposição reservada, nº
1.711, dirigida ao Senhor Presidente
da
República em 13 de deezmbro de 1947, comunica o
seguinte:
"Exmo. Sr. Presidente da República:
1 – Tenho a honra de trazer ao conhecimento
de V. Ex.ª que acabo de receber do representante do
"Export and Import Bank", de Washington o
memorando anexo, cuja tradução é a seguinte:
"Onze de dezembro de 1947.
Memorando relativo à negligência da Estrada
de Ferro Sorocabana do Estado de São Paulo.
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Primeiras letras da segunda eletrificação
m) que as Apólices Ferroviárias estaduais (e
da Sorocabana garantidas pelo Estado de São também as Unificadas) passaram a oferecer a renda
Paulo:
avassaladora e excepcional de vinte e quatro por
cento ao ano;
US$
n) que apesar do Govêrno do Estado haver
Export and Import Bank".................
558.932,16 dispôsto largamente das apólices ferroviárias, cuja
"Electrical Export Cop."...................
240.000,00 emissão total autorizada é de Cr$ 900.000.000,00,
aproximadamente
798,932,16 não conseguiu ocorrer, no devido tempo, ao
pagamento de uma prestação da divida da Estrada
Vencidas em 1 de dezembro de 1947, de Ferro Sorocabana ao "Export Import Bank", pelo
não foram pagas, embora se tenha chamado serviço de eletrificação; que pela segunda vez o
a atenção dos funcionários da Sorocabana Govêrno do Estado incorreu nessa falta: que por
e do Estado de S. Paulo um mês antes do ocasião da primeira socorreu-o o Govêrno Federal,
vencimento.
com o intuito de zelar pelo crédito do Brasil no
A Secrtearia do Estado de São Paulo estrangeiro, principalmente em relação ao "Exportinformou ao gerente em São Paulo da "International Import Bank", que entretem tantas relações de
General Electric Comp." que o Estado não negócio com o Brasil; e que acaba de fazer o mesmo
tinha fundos para atender ao compromisso e em relação à segunda prestação;
tinha
mesmo
suspendido
o
trabalho
de
o) que a imprensa paulista censurou
instalação do equipamento de eletrificação já acremente o Govêrno do Estado por essa danosa
recebido.
omissão, injustificável e incompreensível, uma vez
Êste ato se refletirá inevitàvelmente de modo que emite em massa apólices ferroviárias,
desfavorável nas operações financeiras com o destinadas exclusivamente às obras de melhoria da
Brasil".
Estrada de Ferro Sorocabana".
2 – Como se alude a repercussão desfavorável
O SR. VICTORINO FREIRE: – Vossa
sôbre o crédito do Brasil, tenho a honra de submeter Excelência dá licença para um aparte?
o assunto à consideração de V. Ex.ª.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Com muito
Aproveito a oportunidade para renovar prazer.
a V. Ex.ª os protestos do meu mais profundo
O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou
respeito".
chegando no recinto e desejaria saber se V. Ex.ª
j) que a situação financeira da Estrada de está lendo os itens apresentados pelo Sr. Ministro da
Ferro Sorocabana e de outras emprêsas é Fazenda.
igualmente precária, tendo apresentado um "deficit'
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Exatamente.
de Cr$ 35.515.993,50, no exercício de 1947; que o Lerei, depois, a resposta.
seu débito com a Caixa Econômica Federal, em
B) A verdade sôbre a Sorocabana
cinco contratos de empréstimos de diversas datas,
Lamentamos profundamente que se tenham
com garantia de taxa de renovação e tornado do conhecimento público, por intermédio do
melhoramentos, além do endosso do Estado, é de "Diário Oficial" e de tôda a imprensa do País, as
Cr$ 219.543.798,60; que os juros e as amortizações afirmativas do senhor Ministro da Fazenda que
desses empréstimos, vencidos e não pagos, acabamos de reproduzir, porque, além de não serem
portanto, em móra, já excedem de Cr$ exatas, afetam o nome e o crédito de São Paulo,
38.000.000,00;
parcela máxima da economia do Brasil.
l)
que
a
cotação
das
apólices
À vista de se terem tornado do
ferroviárias
da
Sorocabana
atingiu
a conhecimento
público
tais
assuntos,
que
cêrca de cinqüenta por cento do seu valor nominal; a prudência aconselharia que não saissem da má-

– 590 –
xima reserva da alta administração do País, vê-se
forçado o Govêrno do Estado a vir pùblicamente
prestar os esclarecmeintos que se seguem.
I – O Govêrno do Estado de São Paulo, sob a
interventoria Fernando Costa, contratou em 24 de
maio de 1945, com a "Electrical Export Corporation"
o fornecimento de materiais e aparelhamentos
necessários ao prolongamento da eletrificação das
linhas da Estrada de Ferro Sorocabana, de Santo
Antônio a Bernardino de Campos, ficando estipulado
que a Estrada realizaria o seu pagamento em
prestações semestrais, a começar em 1 de
dezembro de 1947 e a terminar em 1 de junho de
1954.
II – Essas prestações correspondem a 28
notas promissórias emitidas pela Sorocabana, com
endôsso da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, a favor da "Electrical Export
Corporation", e com vencimentos semestrais (1 de
junho e 1 de dezembro) de U.S.$ 798.474,59 cada
uma.
III – Os vencimentos dessas promissórias
foram estabelecidos de forma que pudessem ser
pagas pela própria economia de combustíveis que
decorreria da realização da eletrificação, cujas
etapas previstas por ocasião de fechamento do
negócio (24 de maio de 1945) eram a terminação do
trecho Santo Antônio-Rubião Júnior, em fins de
1946, e do trecho Rubião Júnior-Bernardino de
Campos, em fins de 1947. As estimativas da
economia de combustível então feitas assim se
resumiam para os três primeiros anos:

Trecho Santo Antônio RubiãoJúnior................................................
Trecho Rubião-Bernardino Campos.
Total.......................................
..

Trecho
Santo
Antônio-Rubião
Júnior................................................
Trecho Rubião-Bernardino Campos.
Total.......................................
.

1947
Cr$
16.500.000
––
16.500.000
1948
Cr$
17.800.000
14.000 000
31.800.000

Trecho
Santo
Antônio-Rubião
Júnior...............................................
Trecho Rubião-Bernardino Campos.
Total........................................

1949
Cr$
19.200.000
14.500.000
33.700.000

O primeiro vencimento (1º de dezembro de
1947), seria coberto portanto, pela economia de
combustível prevista para o ano de 1947, assim
como os vencimentos de 1948, 1949, etc., o seriam
pelas economias médias previstas, de trinta e três
milhões de cruzeiros anuais, superiores, portanto,
aos vencimentos anuais, que totalizam U.S.$
1.596.949,04.
IV – Em março de 1947, quando V. Ex.ª
assumiu o Govêrno do Estado, nenhuma extensão
da eletrificação havia sido concluída além do trecho
São Paulo-Santo Antônio, o qual fôra um dos
grandes empreendimentos da Interventoria Ademar
de Barros.
O atual Govêrno Ademar de Barros
intensificou
grandemente
os
trabalhos
de
eletrificação, não só atacando as necessárias
modificações de traçado, com movimento de terra, à
razão de mais de 10.000 metros cúbicos por dia
(Rubião Júnior-Avaré), como estendendo a linha
eletrificada de Santo Antônio a Cerquilho, e desta
estação até Laranjal Paulista.
Durante o ano de 1947, o Govêrno Adhemar
de Barros eletrificou, portanto, mais de 50
quilômetros da linha além de Santo Antônio, tendo
lançaddo mão, para isso, até de material nacional,
por não ter sido completada a entrega do material
importado.
Esperamos atingir Rubião Júnior em fins do
corrente ano (1948) o que resultará num atraso de
dois anos no programa de eletrificação, no qual se
baseou o compromisso com a "Electricar Export",
que previa atingir-se Rubião Júnior em fins de 1946.
A carta nº 156-1-20, de 8 de abril próximo
passado (documento I, anexo), assinada por mim,
pelo Sr. Secretário da Fazenda e pelo Diretor
da
Sorocabana,
e
dirigida
à
Electrical
Export Corporation , resume o que acabo de re-
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latar, e constitui o único documento pelo qual o
Govêrno do Estado de São Paulo solicitou a
prorrogação por um ano dos vencimentos
estabelecidos.
V – À vista do atraso na execução do
programa que havia servido de base à fixação dos
vencimentos das promissórias, já em fins de outubro
de 1947 (portanto muito antes de 1º de dezembro de
1947, vencimento das primeiras promissórias),
entendemo-nos pessoalmente com o Dr. J. Assis
Ribeiro, representante da Electrical Export
Corporation, solicitando-lhe o adiamento por um ano
dos vencimentos.
Tendo acompanhado sempre de perto a
marcha da eletrificação, achou o Dr. Assis
Ribeiro razoável o nosso pedido de prorrogação,
pois sabia que o atraso no programa préestabelecido, superior a um ano; era influenciado
em grande parte pela falta de entrega de todo
o material de importação.
Expusemos também, ao Dr. Assis Ribeiro a
difícil situação financeira em que se encontrava a
Sorocabana, devida em sua maior parte aos grandes
compromissos assumidos durante as Interventorias
Fernando Costa e Macedo Soares, o que não
permitiria ao Govêrno Ademar de Barros, efetuar
pagamentos que considerávamos antecipados, à
vista do atraso do programa de eletrificação.
Em fins de novembro, às vesperas do
vencimento da sprimeiras promissórias, informou-nos
o Dr. Assis Ribeiro que a matriz da Electrical Export
Corporation, em Nova Iorque estava estudando a
nossa solicitação mas ainda não havia dado
nenhuma solução definitiva.
À vista dos entendimentos que muito antes do
vencimento hacíamos iniciado com o representante
autorizado dos credores, não efetuámos o
pagamento da promissória de 1º de dezembro de
1947, certos de que conseguiríamos o adiamento
que julgamos indispensáveis aos interêsses do
Estado de São Paulo.
Com
grande
surpresa,
entretanto,
recebeu, o Governador Ademar de Barros,
em meados de dezembro de 1947, uma comu-

nicação do Senhor Presidente da República,
informando que determinára ao Senhor Ministro da
Fazenda o pagamento dessa prestação, à vista da
exposição reservada nº 1.711, que recebêra em 13
de dezembro do Senhor Correia e Castro, a qual foi
transcrita no item (i) desta".
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª, dá
licença para outro aparte, a fim de me esclarecer?
(Assentimento do orador). Foi o Governador colhido
de surpresa para o pagamento da promissória? Não
foi solicitado o pagamento ao Govêrno Federal?
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Não; o
Governador do Estado estava certo de que fôra
concedida a prorrogação do prazo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quer dizer que
não providenciou a respeito?
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Repito: o
Governador contava com a prorrogação diante das
comunicações que recebera.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Então, o
pagamento da promissória foi ato espontâneo do
Ministro da Fazenda?
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Perfeitamente.
(Lendo):
Apesar dos têrmos do memorando então
recebido pelo Sr. Ministro da Fazenda da ExportImport Bank, deveria o Govêrno Federal efetuar o
pagamento sòmente depois que o Govêrno do
Estado esclarecesse o assunto e lhe fizesse ciente
da impossibilidade em atendê-lo.
Antes de efetuar o pagamento, teríamos feito
com que a Electrical Export Corporation, que estava
completamente ao corrente da situação, informasse
com urgência ao Export-Import Bank das razões que
haviam levado o Govêrno do Estado a solicitar o seu
adiamento.
O reembolso do pagamento que fizemos
ao Banco do Brasil, comprovado pelo documento
II, anexo, é uma demonstração de que estávamos
aparelhados para efetuar tal pagamento. Aliás
não seria necessária demonstrar-se que o Estado
de São Paulo é capaz de pagar uma divida urgente
e tão importante, de apenas dezoito milhões
de cruzeiros. Não o fizemos em dia, exclusivamen-
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te porque estávamos procurando defender os
interêsses de São Paulo.
VI – Transcrito o vencimento de dezembro de
1947,
reiniciámos
imediatamente
nossas
conversações com o representante da Electrical
Export Corporation no sentido de obtermos a
prorrogação dos vencimentos.
Cabe-nos esclarecer que nunca procuramos
entender-nos diretamente com o Export Import Bank
a respeito, e sim com a Electrical Export Corporation,
por não estar aquele estabelecimento de crédito tão
ao par do desenvolvimento da eletrificação da
Sorocabana, como a própria firma credora.
Temo-nos entendido sempre diretamente com
esta firma, a qual, além de ser a credora e
responsável final perante o Export-Import Bank,
mantém em São Paulo um representante autorizado,
o Dr. J. de Assis Ribeiro, que acompanha "paripassú" todos os serviços de eletrificação da
Sorocabana.
Conhecedores do grande prestígio "de que
goza o Sr. Valentim Bouças nos altos círculos
financeiros norte-americanos, solicitamos os seus
bôns serviços, por ocasião de sua viagem em março
último aos Estados Unidos, no senitdo de conseguir
apressar a efetivação do adiamento solicitado pelo
Govêrno de São Paulo.
Em 8 de abril próximo passado, de
acôrdo com o Dr. Assis Ribeiro, confirmamos
pela carta número 156-1-20 (Documento I, anexo),
já mencionada, o pedido verbalmente feito à
Electrical Export Corporation, de adiamento por um
ano dos vencimentos referentes ao compromisso
assumido em 24 de maio de 1945 pelo Govêrno do
Estado.
VII – Em maio próximo passado recebemos de
Nova Iorque um telegrama do Sr. Valentim Bouças
informando que a alteração do esquema de
pagamento estava aprovado pelas entidades
americanas, mas que deveríamos aguardar sua
chegada ao Brasil, para obtenção do necessário
assentimento do Banco do Brasil".
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª, permite
um aparte?
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Com todo o
prazer.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Essa é uma
comunicação do Sr. Valentim Bouças ao Governador
do Estado de São Paulo. Parece que S. S. é
contraditório.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O Sr. Valentim
Bouças, como vou ler adiante e ficará esclarecido,
mandará um telegrama ao Sr. Ministro da Fazenda,
dizendo que...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Que o Estado
tinha pedido moratória, que o seu crédito estava
abalado; e ao Governador Ademar de Barros que
tudo ia bem.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Perfeitamente.
Estava tudo bem, apenas dependendo de uma
comunicação do Banco do Brasil. (Lendo):
"Logo que o Sr. Valentim Bouças regressou ao
Brasil,
enviamos-lhe
o
seguinte
telegrama
(documento III, anexo) – existe aqui uma cópia
fotostática – na noite de 28 de maio próximo
passado:
Valentim Bouças – Avenida Graça Aranha 182
– Rio.
Próximo dia primeiro junho vencerão títulos
Sorocabana Expor Bank valor 798.000 dólares pt
Favor informar urgente se precisamos pagá-los
apesar
vosso
acêrto
adiamento
esquema
pagamento. – Caio Dias Baptista, Secretário da
Viação Obras Públicas".
No dia seguinte (29 de maio) recebemos do
Sr. Valentim Bouças o seguinte telegrama
(documento IV, anexo) em res"Caio Dias Batista – Secretário Viação e Obras
Públicas São Paulo.
Referência seu telegrama de hoje confirmo
meu último telegrama de Nova York informando que
em virtude demora acêrto situação perante Banco
Brasil torna-se necessário resgate vencimento de
primeiro de junho o que não prejudicará entretanto
os entendimentos fixados para os próximos
vencimentos pt Pessoalmente terei prazer de dar
detalhes complementares pt Saudações cordiais. –
Valentim Bouças".
Para
se
informar
pessoalmente
dos
detalhes
complementares
referidos
pelo Sr. Valentim Bouças em seu telegrama,
seguiu para o Rio de janeiro, no dia 31 de
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maio próximo passado o Dr. Armando Ciampolini,
Diretor da Estrada de Ferro Sorocabana, a quem o
Sr. Bouças expôs dificuldades inesperadas que
estava encontrando junto ao Banco do Brasil para
efetivação do novo esquema do pagamento, para o
qual já havia conseguido a necessária aprovação
das entidades norte-americanas.
VIII – À vista da opinião do Sr. Valentim
Bouças, de resgatar as promissórias de 1º de junho,
o que não prejudicaria os entendimentos fixados
para os próximos vencimentos, efetuamos o
pagamento dêsse título no próprio dia dos
vencimentos (primeiro de junho de 1948), ao abrir-se
a Agência do Banco do Brasil em São Paulo.
A comprovação dêsse pagamento, na
importância de Cr$ 14.947.443,00, feita pelo recibo
de que junto fotocópia (documento V, anexo), vem
completar nossa demonstração de que a afirmativa
do Sr. Ministro Correia e Castro, transcrita no item
(m) desta, de que o "Govêrno Federal socorreu o
Govêrno do Estado por duas vezes, no pagamento
dos compromissos em aprêço, e acaba de socorrê-lo
na segunda prestação", é inexata e tendenciosa,
pois pretende dar a entender que o Govêrno do
Estado foi relapso e está em estado de insolvência.
Entretanto, vimos que o Govêrno do Estado
pagou as promissórias de 1º de junho no próprio dia
do vencimento, apesar do telegrama do Sr. Valentim
Bouaçs não ter dito que tal pagamento era inadiável
ou indispensável, pois opinava que o resgate dêsse
vencimento não prejudicaria os entendimentos
fixados para os próximos vencimentos.
Quanto à primeira prestação, o Govêrno
Federal pagou-a, de fato, antes do Govêrno do
Estado, mas como já vimos, não precisaria tê-lo feito,
se, em vez de pagá-la, houvesse simplesmente
cientificado o Govêrno do Estado do teôr do
memorando de 11 de dezembro do Export Import
Bank.
IX – Nos itens (a) e (b), desta, reproduzi
as afirmativas do Sr. Correia e Castro de que

recebera do Sr. Valentim Bouças a primeira notícia
sôbre o pedido de adiamento em 22 de abril, e a
segunda em 26 do mesmo mês.
Tais notícias davam-lhe a entender que o
pedido de adiamento era considerado como uma
moratória, com classificação de "bankruptcy",
portanto, inconveniente ao crédito do Brasil.
Estranhamos que o Sr. Ministro da Fazenda,
logo após ter recebido tais notícias, não as tenha
transmitido ao Govêrno do Estado, para que êste
esclarecesse o assunto, o qual sempre fôra por nós
considerado perfeitamente normal e dentro dos
interêsses de São Paulo.
Estranhamos também aquela classificação
pejorativa, pois o Govêrno do Estado, pela carta
JAR-EEC-5.842 – de 12 de maio próximo passado,
(documento VI, anexo) dirigida pela Electrical Export
Corporation à Estrada de Ferro Sorocabana em
resposta à sua carta já mencionada, de 8 de abril,
fôra informaddo pelo próprio credor de que
"reconhecida com simpatia o problema tão
claramente apresentado em sua carta e que estava
preparado para colaborar em um razoável programa
de refinanciamento, tal como pudesse ser arranjado,
de conformidade com os requisitos essenciais das
várias partes interessadas".
As comunicações telegráficas já citadas, que
havíamos recebido em maio próximo passado do Sr.
Valentim Bouças, demonstrava, entretanto, que a
modificação do esquema do pagamento estava
aprovada pelas entidades americanas, é aguardava
apenas a ratificação do Banco do Brasil, ratificação
essa que o próprio Sr. Bouças procurou obter logo
que regressou ao Brasil, em fins de maio passado.
Se tivessemos tido conhecimento de que o
adiamento de prazos, por nós solicitado, tivera a
classificação pejorativa por parte dos meios norteamericanos e era prejudicial ao crédito do Brasil, têlo-iamos retirado imediatamente. Aliás, estamos
escrevendo à ElectricaI Export Corporation nesse
sentido, manifestando também nossa estranhe-
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za sôbre tal apreciação de um assunto que sempre
nos pareceu ser de técnica comercial corriqueira.
X – Sem procurar os necessários
esclarecimentos junto ao Govêrno do Estado, o Sr.
Ministro Correia e Castro, de acôrdo com as suas
afirmativas transmitidas nos itens (f) e (g) desta,
comunicou ao Export Import Bank que não aprovava
o pedido de moratória, do qual não tivera
conhecimento prévio, e que o Govêrno Federal
pagaria as promissórias se o Govêrno do Estado
deixasse de fazê-lo.
Como já esclarecemos, o Govêrno do Estado
não informara prèviamente o Govêrno Federal sôbre
o pedido de adiamento por duas razões:
1º) porque se referia a compromissos
assumidos diretamente com a Electrical Export
Corporation, pelo Govêrno do Estado, sob sua
exclusiva responsabilidade e sem nenhum endosso
do Govêrno Federal;
2º) porque se tratava de assunto de rotina
comercial, no qual o Govêrno do Estado procurava
apenas defender os interesses da sua Estrada de
Ferro Sorocabana.
Estranhamos que o Sr. Ministro da Fazenda, à
vista das informações que diz ter recebido em 22 de
abril, tenha imediatamente informado ao Export
Import Bank que não aprovava a solicitação do
Govêrno do Estado, sem ter tido a elementar
precaução de procurar saber dêste as suas razões.
Sua comunicação de que o Govêrno Federal
pagaria, se o Govêrno de São Paulo deixasse de
fazê-lo foi evidentemente tendenciosa e prejudicial a
São Paulo, pois deu a entender um estado de
insolvência, ou uma possibilidade de São Paulo faltar
a seus compromissos externos.
A comunicação desaprovadora do Sr. Ministro
ao "Export Import Bank" além de ter sido precipitada,
por não ter ouvido com antecedência justamente
a parte interessada (Govêrno de São Paulo), deve
ter causado confusão a êsse Banco e poderá chegar
a prejudicar tão justos interesses dêste Estado.

XI – A afirmativa do Senhor Ministro Correia e
Castro transcrita no item (h) desta, de que para os
americanos o pedido de adiamento de prazo significa
moratória, não é de se esperar que tenha partido de um
Ministro da Fazenda do Brasil.
É do conhecimento corrente em matéria
financeira que moratória significa adiamento de prazo,
de caráter geral, e motivado por situação de insolvência
do devedor. O caso em aprêço além de não ser geral, e
sim determinado e específico, não é evidentemente,
conseqüência de insolvência do devedor, que é o
Estado de São Paulo.
XII – As afirmativas do Senhor Ministro da
Fazenda sôbre a situação econômica da Sorocabana,
transcritas no item (j) desta, não são exatas, pois no
exercício de 1947, ao invés de "deficit" citado de Cr$
33.515.998,50 a Sorocabana apresentou um caldo
positivo, um "superavit", de Cr$ 4.302.491,60.
Se tivesse o Sr. Correia e Castro solicitado essa
informação ao Govêrno do Estado, teria tido elementos
para informar corretamente ao "Export Import Bank"
quando da solicitação que diz ter recebido do Sr.
Valentim Bouças sôbre o resultado financeiro dessa
Estrada no exercício de 1947.
A êste respeito somos forçados a prestar alguns
esclarecimentos sôbre a situação financeira da
Sorocabana e de outras grandes ferrovias do País.
No exercício de 1947, enquanto a Estrada de
Ferro Sorocabana apresentou um saldo de Cr$
4.302.491,60, as quatro grandes estradas de ferro de
propriedade do Brasil, Rêde Mineira de Viação, Viação
Férrea do Rio Grande do Sul e Viação Férrea Leste
Brasileiro, apresentaram um "deficit" total superior a
quatrocentos milhões de cruzeiros.
No exercício de 1946, enquanto a Sorocabana,
apresentou um saldo de Cr$ 23.863.670,60, as
estradas de ferro de propriedade do Govêrno Federal,
acima referidas apresentaram um "deficit" total de Cr$
304.464.819,10.
Portanto, mesmo que fôsse exato o
"deficit" de Cr$ 35.515.998,50 imputado à Soro-
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cabana, tal situação ainda seria incomparàvelmente
melhor a qualquer das estradas de ferro federais
acima mencionadas, que apresentaram "deficits"
bem superiores à referida cifra.
Os esclarecimentos acima demonstram que
não deveria convir ao Sr. Ministro da Fazenda
apontar a situação financeira de uma estrada de
ferro como índice da capacidade do Govêrno que a
dirige.
XIII – Apesar de sua boa situação econômica,
a Sorocabana apresenta, entretanto, no momento
uma situação financeira bastante difícil.
Nêste ponto tem razão o Senhor Correia e
Castro, e o Govêrno do Estado nunca fez segredo
disso.
Mas dando a entender que o Govêrno Ademar
de Barros é o responsável pela difícil situação
financeira da Sorocabana, cometeu o Sr. Correia e
Castro, tendenciosamente, uma injustiça.
Com efeito, a quase totalidade dos
compromissos
atuais
da
Sorocabana
(Cr$
1.497.384.397,80) foi assumida pelas Interventorias
Fernando Costa e Macedo Soares e em sua maior
parte, pela primeira, a saber:
5% pela Interventoria Ademar de Barros.
67% pela Interventoria Fernado Costa.
28% pela Interventoria Macedo Soares.
Os 5% assumidos pela Interventoria Ademar
de Barros, ou sejam Cr$ 73.920.787,00, referem-se
ao restante dos compromissos criados com a
eletrificação do tronco São Paulo-Santo Antônio cuja
economia em combustível tem superado a média
anual de 25 milhões de cruzeiros nos três últimos
anos.
Os compromissos assumidos durante a
Interventoria passada, de Vossa Excelência, estão,
portanto cobertos pelas economias em combustíveis
que decorreram dêsse notável empreendimento de
Vossa Excelência, que foi a eletrificação do tronco
São Paulo-Santo Antônio.
O mesmo não podemos, infelizmente, concluir
dos compromissos assumidos pelos outros
govêrnos, o que Vossa Excelência recebeu num total
superior a um bilhão de cruzeiros.

Confiamos, entretanto, que a notável
potencialidade da Estrada de Ferro Sorocabana,
demonstrada pelo enorme aumento do movimento
que se tem verificado durante os exercícios de 1947 e
1948 permitir-lhe-á consolidar sua situação financeira.
Para apressar a solução dos problemas
financeiros da Sorocabana, urge que o Govêrno
Federal aprove o reajustamento de suas tarifas,
atualmente as mais baixas do País.
Estamos certos de que o Senhor Presidente da
República, que acaba de aprovar o reajustamento de
tarifas da Companhia Mogiana, não deixará de
atender também a êste urgente imperativo da
economia do Estado de São Paulo.
XIV – Afirmou o Sr. Ministro Correia e Castro
em sua mensagem (ver item I) que a cotação das
apólices ferroviárias do Estado atingiu a 50% do seu
valor nominal.
Essa cifra não é exata, pois a cotação mínima
até hoje alcançada por essas apólices foi a de Cr$
625,00, que corresponde a 62,5% do seu valor
nominal.
Tendo em consideração que as apólices têm
sido lançadas ao tipo 90, que foi autorizado pela lei
que regula sua emissão, a cotação mínima que atingiu
foi, de fato, de 70% do seu valor de emissão. É
interessante notar-se que a cotação dêsse título ao
contrário do que se poderia esperar, aumentou depois
de divulgada a exposição do Senhor Correia e Castro.
Essa reação, aparentemente contrária, deve-se
atribuir aos prontos esclarecimentos preliminares
prestados por Vossa Excelência, imediatamente após
a divulgação da mencionada exposição.
XV – Cabe-nos retificar também a afirmativa do
Sr. Correia e Castro, transcrita no item (m) desta, na
qual assevera que as apólices ferroviárias dão uma
renda anual de 24%.
Uma simples operação aritmética demonstra
que o rendimento máximo das apólices ferroviárias
até hoje conseguido, foi de onze por cento ao ano,
para a cotação mínima (Cr$ 625,00), até hoje
verificada.
A escassez de numerário, que hoje
ocorre
no
Brasil
parece
ser
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a causa de tão elevado rendimento do capital.
XVI – Teve a preocupação o Senhor Correia e
Castro de salientar em seu relatório o zêlo que
afirma ter pelo crédito do Brasil especialmente junto
ao “Export-Import Bank”.
Entretanto, já demonstramos cabalmente, em
nossa exposição dirigida a Vossa Excelência em 12
do corrente, que o “Export-Import Bank”, desde
princípios de 1947 tem-se recusado a novas
operações financeiras com o Brasil, deixando até de
analisá-las previamente, exclusivamente por não ter
o Brasil liquidado o negócio do Vale do Rio Doce.
Cabe-nos lembrar que o assunto do Vale do
Rio Doce é de exclusiva alçada do Govêrno Federal,
através do próprio Ministério da Fazenda.
Na nossa exposição de 12 de junho, relatamos
minuciosamente a tentativa de empréstimos que
fizemos nos Estados Unidos da América do Norte em
junho de 1947, para dotar o Estado de São Paulo de
recursos necessários ao desenvolvimento do seu
programa rodoviário, hidroelétrico e aeronáutico.
À vista dos programas detalhados que
submetemos ao “Export-Import Bank”, conseguimos
ouvir dos seus técnicos que "pela primeira vez
recebiam de um Govêrno da América do Sul uma
proposta baseada em programa bem estudado e
moldada em bases comerciais".
Apesar disso, a direção do “Export-Import
Bank” deixou-nos entender, delicadamente, que
"enquanto o Govêrno Brasileiro não resolvesse o
caso do Vale do Rio Doce, nenhuma consideração
ou simples apreciação preliminar poderia ser dada a
qualquer solicitação vinda do Brasil".
Cabe-nos esclarecer que fizemos ciente o
Senhor Ministro Correia e Castro dessa situação,
através de um telegrama que lhe enviámos de Nova
Iorque, há um ano atrás.
Essa situação do Brasil, só desconhecida
pelos brasileiros em geral, é do conhecimento até
dos círculos financeiros privados norte-americanos,
como o prova o seguinte trecho da carta (do-

cumento – VII, anexo) que recebemos em novembro
de 1947 da Reeynolds & Co., grandes operadores do
New York Stock Exchange:
“As to the possibility of credits from the ExportImport Bank, we believe that there is little chance of
favorable action until the Rio Doce matter is settled”.
Confirma ainda plenamente nossa tese o
seguinte trecho do artigo intitulado “Um Plano
Marshall para a América Latina”, da revista “InterAmerican Economic Affairs”, em seu volume I,
número 2, de setembro de 1947 (documento – VIII
anexo):
"And the persistent difficulties with Rio Doce
project credits to Brazil, rarely discussed publicly,
have not only weakened Brazilian credit in this
country but have raised serious questions as to the
ability of lending agencies to continue sound
financing unless the borrowers show greater flexibility
and more concern for achieving the objectives of the
loans".
Foram essas as causas fundamentais do
fracasso da tentativa de empréstimo para o
Estado de São Paulo, que fizemos em junho
de 1947 nos Estados Unidos da América do
Norte.
Mas enquanto o Govêrno do Estado de São
Paulo, que sempre soube dar o devido aprêço à sua
situação de crédito silenciou sôbre as causas dêsse
insucesso, por serem menos abonadoras ou
desfavoráveis ao Govêrno Federal, o Sr. Ministro da
Fazenda vem a público pretendendo atribuir a São
Paulo a responsabilidade pela perturbação do crédito
do Brasil.
XVII – A calamitosa situação financeira já
analisada, com que o Govêrno de V. Ex.ª recebeu a
Estrada de Ferro Sorocabana, tende a agravar-se
no exercício de 1948, caso se confirme o
“déficit” previsto de Cr$ 72.000.000,00 baseado
das atuais tarifas. Êsse “déficit” é uma
conseqüência lógica do aumento das despesas das
operações da Esmaneira mais rápida que a res-
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pectiva receita. Com efeito, de 1930 a 1947,
enquanto o custo da operação por toneladaquilômetro aumentou de 250%, devido à alta
contínua dos materiais e salários, a receita média,
por tonelada-quilômetro, elevou-se apenas de 150%,
por falta do reajustamento corespondente das tarifas.
Apesar da impossibilidade material que
tivemos em atender ao aumento geral de salários
nas bases pleiteadas pela Associação dos
Ferroviários da Sorocabana, fomos forçados,
entretanto, a corrigir as mais flagrantes injustiças
conseqüentes de alguns salários muito baixos e de
certos desequilíbrios que no quadro ocorriam.
Com essas medidas, se por um lado
conseguimos evitar a greve geral dos ferroviários,
por outro lado contribuímos para a elevação do
deficit da Estrada à cifra prevista de Cr$
72,000.000,00.
Além de um justo reajustamento de tarifas,
que pleiteamos e que mais adiante analisaremos,
tomou o govêrno de V. Ex.ª, com energia, as duas
grandes providências básicas para melhorar a
situação econômica da Estrada: incremento dos seus
transportes e prosseguimento das obras de
eletrificação.
Assim é que, recebida a Estrada com metade
do seu parque rodante paralizada, graças a drásticas
providências tomadas, em poucos dias (menos de
um mês) foram postos a circular todos os 3.000
vagões paralizados, dando escoamento às
mercadorias que abarrotavam os armazéns.
Mas, não só foram normalizados ràpidamente
os transportes da Estrada, como dois meses após
haver V. Exª assumido o Govêrno, batia a
Sorocabana todos os records de movimento de sua
história, record êsse que vem sendo continuamente
excedido com o correr dos meses!
E tal incremento de transportes conseguiu V.
Ex.ª com a mesma esplêndida equipe humana da
Sorocabana, numa época em que outras estradas do
País sofriam diminuição nos seus transportes!
Além de incrementar os seus transportes de
maneira nunca dantes realizada, retornámos
com
energia
às
obras
de
eletrificação

da Estrada, que haviam sido por V. Ex.ª, iniciadas,
por ocasião da Interventoria, e que encontrou
paralizadas na estação de Santo Antônio.
Lançando mão do material nacional, devido à
falta de material importado, levou V. Ex.ª, a
eletrificação, em poucos meses, de Santo Antônio a
Cerquilho, e depois de Cerquilho a Laranja Paulista,
dando a São Paulo mais de cinqüenta quilômetros de
linha eletrificada.
Além dessas providências básicas, solicitamos
ao Senhor Ministro da Viação, em dezembro de
1947, com ampla e documentada justificativa, uma
proposta de reajustamento de tarifas da Sorocabana,
medida indispensável, urgente e justa, para melhoria
de sua situação financeira. Essa proposta mereceu
parecer favorável do Departamento Nacional de
Estradas de Ferro, aprovação unânime do Conselho
de Tarifas e Transportes, e pronunciamento
favorável da Sub-Comissão especializada da SubComissão Central de Preços, em sua reunião de 27
de fevereiro de 1948.
O reajustamento proposto visava apenas
aumentar a receita, para cobrir o “déficit” previsto
para o corrente exercício, e proporcionar à Estrada
os recursos necessários para fazer face aos
compromissos com o “Export Import Bank” e com o
Govêrno da União.
Demonstrámos,
através
de
ampla
documentação, que o reajustamento proposto não
afetará o custo da vida, influenciando em menos de
1%, (um por cento) no preço dos gêneros
alimentícios.
Apesar de tôdas essas razões, e de se
situarem as tarifas da Sorocabana entre as mais
baixas vigorantes no País, a Comissão Central
de Preços, por orientação da Presidência da
Republica, negou aprovação ao reajustamento
proposto.
E com grande surpresa para nós, acaba o
Senhor Presidente da República de aprovar o
reajustamento de tarifas pleiteada pela Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro, apesar de serem as
tarifas desta importante ferrovia bem mais elevadas
que as da Sorocabana!
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Devidamente autorizado por V. Ex.ª, em 29
de abril p. p. reiteramos pessoalmente à
Presidência da República que fósse reconsiderada a
negativa da aprovação ao reajustamento por nós
proposto.
Apesar dos nossos esforços, e de ter o
Diretor da Sorocabana reiterado o mesmo
por diversas vezes ao Senhor Ministro da Viação e
ao próprio Senhor Presidente da República, ainda
não conseguimos até hoje tal aprovação.
E estamos seguramente informados de que o
Departamento Nacional de Estradas de Ferro acaba
de sugerir ao Sr. Ministro da Viação que se adote
para a Sorocabana o mesmo critério adotado pelo
Sr. Presidente da República para o caso da
Mogiana.
Confiamos, entretanto, que o Sr. Presidente da
República, pelo seu elevado critério, não
deixará de aprovar uma medida justa, urgente
e indispensável à melhoria da calamitosa
situação
financeira
da
Estrada
de
Ferro
Soorcabana.
Havendo atendido aos justos reclamos da
importante ferrovia particular, que é a Companhia
Mogiana, não deixará, por certo o Sr. Presidente da
República de atender também a êsses imperativos
mais urgentes da economia do Estado de São
Paulo.
É o que São Paulo espera, confiante e
anciosamente, do elevado patriotismo do Sr.
Presidente General Eurico Gaspar Dutra.
XVIII – É necessário recordar que a
Estrada de Ferro Sorocabana, apesar de
fisicamente
contida
dentro
do
território
paulista,
desempenha
relevante
papél
nos
transportes interestaduais do País. É o elo de ligação
dos sistemas ferroviários de Mato Grosso, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com São Paulo
e com a Capital da República. É também a
articulação natural entre São Paulo e Minas, através
da Mogiana.
As
grandes
inversões
de
capital
que agravam momentaneamente a situação
da
Sorocabana
tornaram-na,
entretanto,
a
estrada
melhor
aparelhada
do
País.
Graças
a
êsse
aparelhamento,
e

à sua importante posição o no sistema ferroviário
interestadual, tem a Sorocabana, justamente no
Govêrno de V. Exª, levado suas locomotivas e
vagões ao norte do Paraná e à Noroeste, num
esplêndido exemplo de cooperação e fomento do
comércio interno do Brasil.
Para terminar, esperamos ter demonstrado
que o Governo, de V. Ex.ª, não concorreu de
maneira alguma, para a difícil situação financeira da
Sorocabana.
O Govêrno de V. Ex.ª, ao contrário, confiante
na potencialidade dessa estrada, não so normalizou,
como incrementou, de maneira nunca dantes vista,
os seus transportes, retomou as suas obras de
eletrificação e solicitou o reajustamento de suas
tarifas, tudo dentro do elevado programa de levantar
as suas finanças.
Tenho a honra de apresentar a V. Ex.ª, os
protestos do meu profundo respeito. – (a) – Caio
Dias Batista, Secertário de Estado".
Sr. Presidente, tenho ainda em mãos
documentos em fotocópia, que deixo à disposição
dos Srs. Senadores que os quiserem examinar. Não
os lerei para poupar tempo ao Senado, mas confio
em que serão publicados juntamente com o que
acabei de lêr.
Como ferroviário que fui, no período não
pequeno de 40 anos, posso dar testemunho das
dificuldades por que atravessam tôdas as estradas
de ferro do País. Ainda há pouco, em reunião
presidida pelo Exmo. Senhor Ministro da Viação, ouvi
declarar-se que a média de rendimentos de tôdas as
estradas de ferro dá um déficit não pequeno. Não é
de estrnahar-se, portanto, que a Estrada de Ferro
Sorocabana pleiteie, nêste momento, uma elevação
de tarifas, como já o fez a Companhia Mogiana de
Estradas de Ferro para atender a uma greve há
pouco tempo verificada entre seu pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – (Fazendo soar os
tímpanos) – Peço licença para observar ao nobre
Senador que está esgotada a hora do expediente.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Vou terminar,
Sr. Presidente.
A Estrada de Ferro Sorocabana confia no
Govêrno da República, certa de que terá o aumento
de tarifas.
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que evitará se verifique êste ano um déficit, que até para o prolongamento da. eletrificação de
hoje não teve. (Muito bem; muito bem).
suas linhas de Santo Antônio a Bernardino
de
Campos,
ficando
estipulado
que
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE EM SEU
a
Estrada
realizaria
o
pagamento
em
DISCURSO, O SENHOR SENADOR EUCLYDES
prestações semestrais a começar em 1º de
VIEIRA:
Dezembro de 1947 e a terminar em 1º de junho de
1954.
DOCUMENTO I
Em cobertura dessas prestações 28 notas
promissórias foram emitidas o co-assinadas pela
Nº 156-1-2º – A Electrical Export Corporation – Estrada de Ferro Sorocabana e pela Secertaria da
São Paulo.
Fazenda do Estado de São Paulo a favor da
Em 24 de maio de 1945 a Estrada de “Electrical Export Corporation” e depositadas no
Ferro
Sorocabana
contratou
com "The Nacional City Bank of New York" como
essa
Corporation
o
fornecimento
dos agente depositário, com os seguintes valores e
materiais
e
aparelhamento
necessários vencimentos.
Notas-Série "A"
Datas dos
Vencim.º

Notas-Séries "B"

Total

Nº

Valor
Dólares

Nº

Valor
Dólares

Valor
Dólares

1-12-47

1

558,932.16

1

239,542.36

798,474.52

1-6-48

2

558,932.16

2

239,542.36

798,474.52

1-12-48

3

558,932.16

3

239,542.36

798,474.52

1-6-49

4

558,932.16

4

239,542.36

798,474.52

1-12-49

5

558,932.16

5

239,542.36

798,474.52

1-6-50

6

558,932.16

6

239,542.36

798,474.52

1-12-50

7

558,932.16

7

239,542.36

798,474.52

1-6-51

8

558,932.16

8

239,542.36

798,474.52

1-12-51

9

558,932.16

9

239,542.36

798,474.52

1-6-52

10

558,932.16

10

239,542.36

798,474.52

1-12-52

11

558,932.16

11

239,542.36

798,474.52

1-12-53

12

558,932.16

12

239,542.36

798,474.52

1-12-53

13

558,932.16

13

239,542.36

798,474.52

1-6-54

14

558,932.16

14

239,542.36

798,474.52

Em 15 de setembro de 1947, mediante requerimento desta Estrada, essas 28 notas promissórias
foram registradas na Superintendência da Moeda e do Crédito, conforme o seu Certificado nº 3.
Cópias dêsse Certificado foram também remetidas a essa Corporation e ao "Export-Import Bank" de
Washington.
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Pelas estimativas feitas pela Estrada, por ocasião da assinatura dêste contrato, foi-nos possível
prever o programa estabelecido para a entrega dos materiais e para a execução das obras de instalação
acarretaria nos primeiros anos as seguintes economias em combustíveis:
1947
Cr$

1948
Cr$

1949
Cr$

Santo Antônio –
Rubião Júnior...........

16.500.000,00

17.800.000,00

19.200.000,00

Rubião Júnior –
B. de Campos..........

–

14.000.000,00

14.500.000,00

16.500.000,00

31.800.000,00

33.700.000,00

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

No entanto o movimento ascencional das toneladas-quilômetros transportadas nos trechos já
eletrificados e a eletrificar da Estrada de Ferro Sorocabana, vem provando que as previsões feitas em 1945,
não só deveriam ter sido realizadas, como sobrepujadas.
No trecho já eletrificado de São Paulo e Santo Antônio, as economias realizadas pela eletrificação em
despesas de combustível foram as seguintes conforme os relatórios oficiais da Estrada:
Trecho de São Paulo e Santo Antônio
Ano

1945.................................
1946.................................
1947.................................

Ton./Km. brutos
rebocados

719.484.507
844.705.050
882.316.965

Economia por 1.000
ton./Km.

Economia total de
combustível

Cr$

Cr$

31,80
31,50
31,40

22.879.591,00
26.608.207,00
27.736.152,00

Na mesma base de economias e jogando com o número de toneladas-quilômetros atualmente
transportadas no trecho de Santo Antônio a Bernardino Campos, trêcho êsse objeto do nosso contrato de
prolongamento da eletrificação poderísmos atualizar as economias e verificar que a tração elétrica nêsse
trêcho teria contribuído em 1947 com a seguinte possível economia de combustível.
Trecho de Santo Antônio e Bernardino Campos

Ano

Ton./Km. brutos
rebocados

Possível Economia por
1.000 ton./Km.

Possível Economia total
de combustível

1947.................................

1.097.283.069

Cr$
31,40

Cr$
34.454.686,00
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Ora, o fato de que o programa de
prolongamento da eletrificação não pode ser
realizado como projetado pela Estrada de Ferro
Sorocabana, não só pela imprevista demora
inicial no recebimento dos materiais, como também
pelas dificuldades surgidas no decorrer da execução
do projeto e das obras acessórias da eletrificação,
teve como conseqüência a não realização
dessa possível economia de Cr$ 34.454.686,00
em 1947, que cobriria os compromissos de
pagamento assumidos pela Estrada para com essa
Corporation.
No entanto, mesmo privado da contribuição
dessa economia, a Estrada, lançando mão dos
meios ao seu alcance, pôde honrar o compromisso
assumido, pagando as notas promissórias iniciais A1 e B-1 no valor total de USS 798.474.32, dando
assim uma demonstração de sua bôa vontade em
bem retribuir a colaboração que sempre recebeu da
Corporation.
Perdurando ainda pelas razões acimas
expostas, a impossibilidade de inaugurarmos a
tração elétrica no trecho em questão, no ano
corrente e à vista das dificuldades financeiras
com que vem lutando a Estrada, dada a situação
agora imperante de restrição de crédito bancário,
vimos propor a essa Corporation que conceda à
Estrada de Ferro Sorocabana a prorrogação por
mais um ano, dos vencimentos das prestações
contratuais referentes ao contrato de 24 de maio
de 1945, certos como estamos de que o frutos
que iremos colher com a realização dêsse programa
serão superiores aos previstos e de 1949 em
diante por si só serão suficientes para com êles
fazermos frente aos compromissos de pagamento a
VV. SS.
Antecipando os nossos agradecimentos pela
atenção favorável que VV. SS. dispensarem a êste
pedido, muito apreciaríamos receber as condições
em que essa prorrogação poderia ser realizada.
Valemo-nos do ensejo para reafirmarmos os
protestos de nossa elevada estima e distinta
consideração. – Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo. – M. Cabral Júnior, Diretor da Estrada de
Ferro Sorocabana.

Geral – Carteira de Câmbio – Rio de Janeiro – Nº
646.991.
Recebemos da Estrada de Sorocabana a
quantia de dezoito milhões, quinhentos e sete mil,
oitocentos e setenta e seis cruzeiros. equivadente a
USS 988.668,59 à taxa de Cr$ 18,72, destinada ao
resgate de (quatro) notas promissórias de emissão da
Estiada de Ferro Sorocabana, depositadas no The
National City Bank of New York, New York, conforme
discriminação constante do Ofício de 30 de janeiro de
1957 da referida Estrada remetido anexa à nossa
carta 32-33 – CAMBI – 5.380 de 3-1-948 a essa
Diretoria – Cr$ 18.507.876,00. – Pelo Banco do Brasil
S. A. – Roberto Darbelly Brandão Ajud. de Serviço.
DOCUMENTO III
Rio.

Valentim Bouças – Av. Graça Aranha 182 –

Próximo dia primeiro junho vencerão títulos
Sorocabana Export Bank valor 792.000 dollars pt Favor
informar urgente se precisaremos pagá-los apesar
vosso acerto adiamento esquema pagamento. – Caio
Dias-Baptista, Secretário Viação Obras Públicas.
DOCUMENTO IV
Caio Batista – Secretário Viação Obras
Públicas S. Paulo – Referência seu telegrama de
hoje confirmo meu último telegrama de New York
informando que em virtude demora acerto situação
perante Banco Brasil tornasse necessário resgate
vencimento de primeiro de junho o que não
prejudicará entretanto os entendimentos fixados para
os próximos vencimentos pt
Valentim Bouças.
DOCUMENTO V

Banco do Brasil S.A. – Câmbio – 33neiro. Nº
113.220.
A crédito de Direção Geral – C/ de Movimento
– Banco do Brasil S. A. – Direção Geral – Carteira de
Câmbio – GECAM – Rio de Janeiro.
Recebemos de Estrada de Ferro Sorocabana –
DOCUMENTO II
Quatorze milhões, novecentos e quarenta e sete
mil, quatrocentos e quarenta e sete cruzeiros, para
BANCO DO BRASIL S. A.
atender no pagamento de duas promissórias vencíveis
em 1º de junho de 1948 de emissão da referida
AN/CAMBI-33 – A crédito de Direção Geral – Estrada, depositadas no The National Cit Bank of
Conta de Movimente – Banco do Brasil S. A. – Direção New York, New York, no valor de USS 558,932.16 e
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USS 239,542.36 à taxa de Cr$ 18.72, nos têrmos do
ofício de 1º de junho de 1948 da mesma Estrada.
Cr$ 14.947.443.00.
São Paulo, 1 de junho de 1948. – Pelo Banco
do Brasil, Cesar d'Almeida Campos, Ajud Serv.
Subst.
DOCUMENTO VI
5.842.

São Paulo, 12 de maio de 1948 – JAR-EEC-

Ilmo Sr. Mário Cabral Júnior, M. D. Diretor da
Estrada de Ferro Sorocabana – Alameda Cleveland,
43 – Capital.
Contrato de eletrificação de 24 de maio de 1945
Prezado Sr. Diretor:
Em 8 do mês próximo passado, V. S. houve
por bem dirigir a esta Corporação a sua carta Ref.
156-1-2º, assinada em conjunto com os Exmos.
Senhores Secretários de Estado para os Negócios
de Viação e Obras Públicas e da Fazenda,
consultando sôbre a possibilidade de ser concedida
à Estrada de Ferro Sorocabana a prorrogação de um
ano dos vencimentos das notas promissórias
referentes aos pagamentos parcelados do nosso
contrato de 24 de maio de 1945 de materiais para a
continuação da eletrificação das suas linhas.
A referida carta de V. S. foi por nós remetida
para a Matriz da Electrical Export Corporation em
Nova York, de onde recebemos em data de 7 do
corrente o seguinte cabograma que tomamos a
liberdade de transcrever no seu original em inglês.
"Reference customers letter 156 April eight
suggest you inform director that we are sympathetic
to problem that we are prepared collaborate in
such reasonable program of refinancing as can
be devised to conform to essential requirements
various interested entities however rather than
one year postponement proposed by director our
own and EXIMPBANK opinion is more favorable
to arrangements informally discussed here with
Doctor Valentim Bouças details of which he has
sent to Director and to Minister of Treasury in Rio
de Janeiro but concerning which no reaction yet
reccived here stop Under circumstances we suggest
that measures be initiated whereby to consummate
Alan along lines recommended by Bouças
which we understand already enjoys approval
EXIMPBANK and would have advanltage minimiz-

ing early cruzeiro requirements on part of
Sorocabana
and
of
spreading
exchange
requirements over longer period stop Bouças
has clear picture our position in matter and is
thoroughly posted respects important aspects
International finance involved therefore hope his
collaboration may be available upon his arrival Rio
May twentyfive to reconcile points of view all
interested parties at your end as he has successfully
done here".
A tradução dessa mensagem é mais ou menos
a seguinte:
"Com referência à carta do cliente nº 156 de 8
de abril, sugerimos que o diretor seja informado de
que reconhecemos com simpatia o problema tão
claramente apresentado em sua carta e que estamos
preparados a colaborar em um razoável programa de
refinanciamento tal como possa ser arranjado para
se conformar com os requisitos essenciais das
várias partes interessadas. No entanto, de
preferência à prorrogação de um ano proposta pelo
diretor, a nossa própria e a opinião do Banco de
Importação e Exportação é mais favorável à solução
aqui discutida informalmente com o Douto Valentim
Bouças, cujos detalhes êle remeteu ao diretor e ao
Ministro da Fazenda no Rio de Janeiro, mas a
respeito da qual ainda não recebemos aqui qualquer
observação. Nessas circunstâncias, sugerimos
que sejam tomadas medidas para a execução
do plano seguindo o curso recomendado por Bouças,
que segundo estamos informados, também tem
a aprovação do Banco de Importação e Exportação
e traria a vantagem de reduzir a um mínimo
as necessidades imediatas de cruzeiros da parte
da Sorocabana e de permitir a cobertura cambial
em um período mais longo. Bouças tem uma idéia
perfeita da nossa posição neste assunto e
está perfeitamente informado dos importantes
aspectos da finança internacional envolvidos
e portanto esperamos que a sua colaboração
seja viável, tão cedo se dê a sua chegada no Rio
no dia 25 de maio, para reconciliar os pontos de
vista de todos os interessados no Brasil, como
êle tão bem conseguiu fazer aqui nos Estados
Unidos".
De acôrdo com a nossa conversa
desta manhã, V. S. já está de posse da carta do
Sr. Valentim Bouças e compreendemos que os
seus detalhes mereceram a sua aprovação. E
assim
sendo,
muito
apreciaríamos
as
providências de V. S. para a pronta execu-
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ção do plano acordado com o Sr. Bouças nos Bank might very well be a prompter soure of funds
Estados Unidos.
than the International Bank kecause of the latter
Pedimos, outrossim, a V.S. o obséquio de Bank's insistance on an overall program.
encaminhar cópias desta carta aos Exmos. Srs.
Secretário de Viação e Obras Públicas, e da
DOCUMENTO VIII
Fazenda do Estado, para seu conhecimento.
Congratulando-nos com V.S. e a Estrada
Inter-American Economic Affairs
de Ferro Sorocabana pela solução assim
proposta para a liquidação dos seus compromissos
Volume I – September, 1947. – Number 2.
para com esta Corporação, temos o prazer de
Acierto.
nos subscrever. Muito cordialmente, Electrical
A Marshall Plan for Latin America – 3.
Export Corporation – p.p. Assis Ribeiro, J. de Assis
Thomas F. MeCann.
Ilegível at the First Pan American Conference
Ribeiro.
– 21.
DOCUMENTO VII
And the persistent difficulties with the Rio Doce
projects credits to Brazil, rarely discussed publicly,
October 25, 1947.
have not only weakened Brazilian credit in this
Sr. Caio Dias Baptista.
country but have raised serions questions as to the
Secretário da Viação e Obras Públicas do ability of lending agencies to continue sound
Estado de São Paulo.
financing unlesse the borrowers show greater
Dear Sr. Dias Baptista:
flexibility and more concen for achieving the
This will acknowledge your cables of objectives of the loans.
October 15th and October 20th, regard ing the
Comparecem mais os Senhores Senadores:
financing for the Sorocabana Railroad through the
Durval Cruz.
International Bank or the Export-Import Bank. In
Arthur Santos.
order to be able to report to you fully we conferred at
Attilio Vivacqua.
legth with officials of both banks including our
Ivo d'Aquino.
personal friends Mr. Robert Garner, of the
Walter Franco.
International Bank and Dr. Augts Haffry, of the
Olavo Oliveira.
Export-Import Bank.
Alfredo Nasser.
Sr. Caio Dias Bapstist – October 25, 1947.
Clodomir Cardoso. (8).
Officials of the International Bank stated to us
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
that projects of extraordinary merit, which are almost
Magalhães Barata.
sure to be granted priority by the nation in any event,
José Neiva.
might be aproved evem before a general everral
Fernandes Tavora.
program for a nation such as Brazil was worked out
Ismar de Góes.
and presented to the Bank. However, it is our
Aloysio de Carvalho.
impression that in most cases it is certainly preferable
Hamilton Nogueira.
to o directly integrate any individual projects into a
Marcondes Filho. (7).
broad overall plan.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do
Sr. Caio Dias Baptista – October 25, 1947.
expediente, passa-se à
As to the possibility of credits from the ExportImport Bank, believe that there is little chance of
ORDEM DO DIA
favorable action until the Rio Doce matter is settled.
There is some chance that projects of extraordinary
Votação, em discussão única, da Proposição
merit may be approved before settlement of the nº 23, de 1948, que cria os quadros do Pessoal da
Rio Doce matter but these exceptions, if any, Justiça do Trabalho e dá outras providências. (Com
will probably not be extended to Governmental Parecer nº 391 da Comissão de Constituição e
projects.
Justiça, contra a emenda de plenário).
If the Rio Doce matter is settled
O Sr. Senador Walter Franco manda à Mesa
in
the
near
future
the
Export-Import requerimento que vai ser lido.
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É lido o seguinte
REQUERIMENTO
Requeiro a volta da Proposição nº 23, de
1948, à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de
dizer da constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo
3º da mesma Proposição.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1948. –
Walter Franco.
O SR. PRESIDENTE: – O Regimento, no art.
156, permite o adiamento, quando solicitada a
audiência de uma ou mais Comissões.
Pretende-se a volta da Proposição n. 23 à
Comissão de Constituição e Justiça para que diga
sôbre a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 3º,
assim redigidos:
"§ 1º Metade das vagas dos cargos iniciais de
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 aos candidatos já a serviço da Justiça do
Trabalho, em igualdade de condições com os demais
classificados.
§ 2º Igual preferência é atribuida aos
contínuos e serventes no preenchimento das vagas
dos cargos iniciais da carreira de Escriturário."
O requerimento independe de apoiamento e
discussão.
O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr.
Presidente não me oponho ao requerimento
formulado pelo Senador Walter Franco. Peço,
entretanto, vênia a V. Ex.ª para ponderar que êste
projeto já foi discutido e apreciado sob o aspéto da
constitucionalidade.
A primeira discussão que se travou em tôrno
do mesmo, focalizou o art. 7º, que era o único
dispositivo arguido de inconstitucionalidade pela
Comissão de Constituição Justiça. Se assim
aconteceu, deduz-se claramente que essa Comissão
se manifestou sôbre todo o projeto inclusive os
parágrafos do art. 3º aceitando-os por não infringirem
a Constituição.
O assunto foi mesmo debatido amplamente
no seio da Comissão. Cogitou-se me medida
idêntica
em
vigor
quanto
a
funcionários
públicos da União. No momento, nas promo-

ções para o cargo de oficiais administrativos, adotase a prática de preencher a metade das vagas
mediante nomeação de escriturários e a outra
metade mediante concurso
O SR. ARTHUR SANTOS: – Parece que há
equivoco. O projeto foi à comissão, para opinar sôbre
uma emenda. Agora pede-se que retorne à mesma,
porque há dúvida sôbre a constitucionalidade de
duas disposições.
O SR. FILINTO MÜLLER: – O projeto veio a
plenário para discussão e votação preliminar sôbre a
constitucionalidade do art. 7º a única que, repito, era
arguída pela Comissão. O Senado pronunciou-se
pela inconstitucionalidade deste dispositivo.
Assim exposta a situação parece que não
podemos voltar à discussão dêsse aspecto. Data
venia, devemos limitar-nos a discutir e votar os
demais dispositivos da Proposição.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto em votação
não obedeceu ao rítmo do novo Regimento, porque
chegou ao Senado na vigência da Lei interna
anterior. Tanto assim, que foi prèviamente às
Comissões de Trabalho e Previdência e de Finanças.
Sòmente depois, em virtude da emenda, foi enviado
à Comissão de Constituição e Justiça, que, em seu
parecer, ao que depreendo, não se refere
expressamente aos dispositivos visados pelo
requerimento, talvez por não ter sido arguída sua
inconstitucionalidade. A Comissão manifestou-se
apenas sôbre o art. 7º.
O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr.
Presidente, quando o projeto veio a plenário para
discussão preliminar, presidia a sessão o Senador
João Villasbôas. Levantei naquela oportunidade a
questão de ordem: deviamos discutir inicialmente a
constitucionalidade do art. 7º ou debater todo o
Projeto?
O nobre Senador que dirigia nossos trabalhos
respondeu que projeto teria de seguir o rumo
determinado por ambos os Regimentos: pelo atual e
pelo anterior, seria examinado sob o aspeto da
constitucionalidade.
Se a Comissão de Constituição e Justiça
arguiu apenas a inconstitucionalidade do art. 7º,
evidentemente
se
manifestava
pela
constitucionalidade dos demais dispositivos.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Parece
que há equívoco do nobre Senador. Ao
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ser discutido o projeto na Comissão, arguiu-se a
inconstitucionalidade do artigo 7º, e a Comissão por
ela se manifestou. O plenário, por sua vez,
pronunciou-se de acôrdo com o parecer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A meu ver o
Senado deve pronunciar-se agora pela aceitação ou
não, dos §§ 1º e 2º do art. 3º.
O SR. PRESIDENTE: – Quando se discutiu
preliminarmente o projeto, obedeceu-se ao
Regimento anterior. Havendo emenda supressiva,
cogitou-se apenas da constitucionalidade arguida por
essa emenda. Recordo-me de que não anunciei a
discussão preliminar da constitucionalidade do
projeto. Referi-me à emenda supressiva do art. 7º,
que foi aceita.
Aceitei o Requerimento na ilegível de que a
matéria não estava vencida.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (pela ordem):
– Sr. Presidente, presidia eu a sessão do Senado, no
momento em que foi levantada pelo Senador Filinto
Müller a questão de ordem relativa à discussão
preliminar da constitucionalidade do projeto.
Tive ocasião de expôs que o projeto fôra
estudado nos têrmos do Regimento anterior,
segundo os quais a Comissão de Constituição e
Justiça,
ao
examiná-lo,
encontrando
inconstitucionalidade em alguns de seus dispositivos,
ofereceria emenda supressiva.
Vindo a matéria ao plenário, seria discutida
preliminarmente, a parte argüida de inconstitucional
pela Comissão de Constituição e Justiça, tomada por
base a emenda que houvesse oferecido.
Diante disto, decidi a questão de ordem,
declarando que, consoante o Regimento anterior,
deveria
ser
discutida
preliminarmente
a
constitucionalidade do art. 7º do projeto por fôrça da
argüição da Comissão de Constituição e Justiça e da
emenda oferecida.
Deixando eu a presidência da sessão, V. Ex.ª
prosseguiu na direção dos trabalho e, dentro da
mesma orientação, determinou se processasse o
debate. Foi então discutida e votada a
constitucionalidade do art. 7º.
Entretanto, Sr. Presidente, em obediência ao
antigo Regimento, a Comissão examinou todo o
projeto, sob aspecto constitucional, para oferecer-lhe
emenda
supressiva
do
que
considerasse
inconstitucional.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Verifica-se que a Comissão sòmente
encontrou inconstitucionalidade no artigo 7º:
considerou constitucionais todos os demais
dispositivos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Contra o meu
voto; opinei pela inconstitucionalidade do projeto.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Excelência
considerou a matéria vencida. Foi o critério da
própria Comissão.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Minha
declaração de voto consta do avulso.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço a
explicação do nobre Senador Arthur Santos, que não
altera a questão.
Foi apenas posto em discussão, portanto, o
art. 7º, por ter sido considerado inconstitucional pela
Comissão de Constituição e Justiça. Nem mesmo
outra Comissão levantou a inconstitucionalidade de
quaisquer outros artigos.
O SR. ETELVINO LINS: – O nobre orador tem
inteira razão. O parecer da Comissão de
Constituição
e
Justiça
apreciou
expressa,
explicitamente, os §§ 1º e 2º a respeito de cuja
constitucionalidade levantou o nobre Senador Walter
Franco dúvidas.
Reza o parecer:
"O projeto estabelece normas para nomeação,
demissão e Promoção do funcionário, assegurando o
direito a promoção àqueles que pertencerem aos
quadros do Ministério do Trabalho, desde que a
requeiram dentro de 30 dias da aprovação da
presente lei".
Nêste
trêcho,
o
parecer
apreciava
precisamente os §§ 1º e 2º do artigo 3º a que alude o
requerimento do Senador Walter Franco.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Comissão de
Constituição e Justiça manifestou-se expressamente
sôbre os dispositivos em que recaem as dúvidas do
nobre Senador Walter Franco. A constitucionalidade
foi reconhecida pelo plenário e a matéria, depois
dêste pronunciamento ficou subordinada ao novo
Regimento.
Estamos, portanto, em face do parágrafo único
do art. 135 do Regimento Interno. Por êste
dispositivo, reconhecida a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade da matéria, não pode mais ser
levantada a preliminar.
Sr. Presidente, embora V. Excelência
considere deva o requerimento ser recebido pela
Mesa, cumpre ao plenário rejeitá-lo, porque
a constitucionalidade do projeto já foi longamente
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debatida, sendo reconhecida, apenas, a do art. 7º
(Muito bem.)
O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) (pela ordem):
– Sr. Presidente, na qualidade de presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, desejo
apenas manifestar meu inteiro acôrdo com as
considerações expendidas peso eminente Senador
João Villasbôas. Devo, porém, ponderar que o nobre
Senador Filinto Müller, em brilhante parecer,
examinou, exaustivamente, tôda a matéria; e a
questão da inconstitucionalidade já é assunto
vencido na própria Comissão de Constituição e
Justiça.
Oferecida emenda pelo eminente Senador
Alfredo Neves, voltou o projeto à Comissão, ocasião
em que foi apreciada a questão regimental.
E o nobre Senador Arthur Santos, ausente
quando da aprovação do parecer, limitou-se a
formular declaração de voto.
Nêste sentido manifestou-se unânimente a
Comissão de Constituição a Justiça, mesmo aquêles
de seus membros que notaram no projeto qualquer
eiva de inconstitucionalidade. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE: – O "Diário do
Congresso Nacional", do dia 17, quando se achava
na presidência o Sr. Senador João Villasbôas, diz o
seguinte:
"O SR. PRESIDENTE: – Acudindo à
questão de ordem formulada pelo nobre Senador
Filinto Müller, informo a S Ex.ª, e ao Senado
que a proposição número 23 chegou ao Senado
ainda durante o regime do Regimento anterior,
segundo o qual a Comissão de Constituição
e Justiça opinava pela inconstitucionalidade total
ou parcial das proposições submetidas a seu
exame, oferecendo emenda nesse sentido, a fim de
que o plenário preliminarmente, discutisse êsse
aspecto.
Assim, seja pela forma estabelecida na lei
interna anterior, seja atendendo ao que dispõe o
Regimento atual, dever-se-á proceder a discussão
preliminar da constitucionalidade do projeto.
Está em discussão, portanto, apenas
a preliminar da inconstitucionalidade argüida
pela Comissão de Constituição e Justiça
do
art.
7º
do
projeto
nº
23,
cuja

eliminação ela propõe em emenda".
Figura na Ordem do Dia a discussão única da
Proposição nº 23, porque o processo respectivo deu
entrada no Senado ainda na vigência do antigo
Regimento. Eis o que não se diz, no avulso V,
discussão preliminar".
Anuncia-se a discussão única, dentro da qual
se deveria dar preferência à preliminar da
inconstitucionalidade do art. 7º.
Vai-se proceder agora à discussão do projeto
em globo, excetuado o artigo já suprimido".
Não foi anunciada a discussão preliminar da
constitucionalidade do projeto; anunciou-se, sim, a
discussão em globo.
Quer-me parecer, portanto, que não ficou
definitivamente decidida a constitucionalidade do
projeto, de modo a impedir o reexame do assunto.
O Regimento exige, como discussão preliminar,
pronunciamento expresso sôbre a constitucionalidade
do projeto. Tal não ocorreu. Versou o debate apenas
sôbre o art. 7º. Anunciada, a seguir, a discussão em
globo do projeto, não houve debate sôbre a
constitucionalidade dos demais dispositivos. Daí, a
razão por que recebi o requerimento. Como não
presidi a sessão tôda, examinei o andamento dos
trabalhos, para saber como conduzir-me.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) (pela ordem):
– Sr. Presidente, peço vênia para ponderar a V. Ex.ª
que o projeto ainda está sob o rito do Regimento
anterior. Conforme deliberação da Mesa, só os
projetos oriundos do Senado são agora submetidos a
uma
discussão
preliminar
sôbre
sua
constitucionalidade.
Além do mais, em face do Regimento anterior,
só no caso de oferecimento de emenda supressiva
ou modificativa, com base em norma da Carta
Magna se procedia à discussão preliminar da
constitucionalidade.
Esta a ponderação que tomo a liberdade de
fazer, tendo em vista tratar-se de projeto ainda
regulado pelo Regimento anterior.
O SR. PRESIDENTE: – No Regimento anterior
não existia impedimento algum à volta de qualquer
proposição às Comissões, desde que requerida e
aprovada e só se procedia à discussão preliminar,
quando oferecida emenda supressiva.

__________________

__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.

– 607 –
De acôrdo com a interpretação que venho
dando aos dispositivos do Regimento, submeto
o requerimento do Senador Walter Franco
à deliberação do Senado.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (Pela ordem): –
Sr. Presidente, não estamos na fase da votação?
O SR. PRESIDENTE: – Lembro ao
nobre Senador que o § 1º do art. 156 do Regimento,
diz:
"O adiamento poderá ser da discussão ou da
votação".
O Regimento atual inovou o anterior nessa
parte.
O SR. WALTER FRANCO (Pela ordem): –
Sr. Presidente, solicito a retirada do meu
requerimento e o destaque, na votação, dos
parágrafos 1º e 2º do artigo 3º.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com
o artigo 128 do Regimento, peço a V. Ex.ª
envie à Mesa requerimento per escrito.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 79, de 1948
Requeiro destaque, para rejeição, dos
parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Proposição nº
23, de 1948, ficando retirado o requerimento de
volta da matéria à Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1948. –
Walter Franco.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Pelo Regimento, deve ser inicialmente votada
a emenda ao art. 3º, do nobre Senador Alfredo
Neves, nos seguintes termos:
"Onde se diz trinta dias, diga-se vinte dias".
A emenda teve parecer contrário da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. ALFREDO NEVES (*) (Para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda
que apresentei, reduzindo de trinta para vinte dias o
período de férias normais dos funcionários dos
Tribunais do Trabalho, teve em vista harmonizá-la
com o período de descanso de que gozam os
funcionários públicos.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

Não vejo razão para que se dilatem a trinta
dias as férias concedidas aos aludidos funcionários,
colocando-os em situação privilegiada perante os
demais servidores da União.
Até mesmo o Tribunal de Contas, hoje elevado
a categoria especial, por terem sido seus membros
equiparados aos magistrados da Justiça do Distrito
Federal, concede vinte dias de folga aos seus
funcionários.
Trata-se, pois, de regra geral.
Alega-se, entretanto, que os funcionários da
Justiça já gozam de trinta dias de férias e, assim
sendo, uniformizar-se-ia a matéria, estendendo aos
servidores dos Tribunais do Trabalho vantagem
idêntica.
A meu vêr, Sr. Presidente, é necessário que
todos os funcionários, quer da Justiça, quer
administrativos, usufruam período igual de férias,
num país em que se trabalha pouco – e cada vez
menos – julgo que vinte dias anuais de repouso são
suficientes para o funcionário descansar de seu
afanoso serviço burocrático.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador) –
O único argumento a favor da medida repousa na
afirmativa de que os funcionários de outros Tribunais
de Justiça gozam de trinta dias de férias. Não se
invoca, todavia, a alegação contrária, isto é, os
demais servidores públicos usufruem, apenas, vinte
dias. O argumento é favorável à emenda proposta
pelo ilustre colega.
O SR. ALFREDO NEVES: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Demos então,
trinta dias a todos os funcionários públicos.
O SR. ALFREDO NEVES: – Se a maioria é
que predomina no regime democrático, não vejo
por que estabelecer exceção para os funcionários
dos Tribunais do Trabalho, concedendo-se-lhes
trinta dias de férias, enquanto a generalidade dispõe
apenas de 20 dias de descanço.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – É preciso
considerar que, embora servidores da Justiça,
as funções que exercem são de ordem
administrativa, idênticas às dos funcionários
da administração pública em geral. As mesmas
funções
deve
corresponder
a
mesma
regalia.
É
natural
que
êsses
servidores
sejam equiparados aos funcionários administrativos
em geral e não constituam a terceira, a quarta
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ou a quinta exceção dentro dos quadros do
funcionalismo da República.
O SR. ALFREDO NEVES: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, que corroboro, brilhantemente, os
meus modestos argumentos.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Seria, até
um paradoxo que, por serem funcionários da Justiça
do Trabalho, tivessem melhor descanso.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Os empregados
das emprêsas privadas têm apenas, 15 dias de
férias.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Por êsse
argumento, devemos dar a todos os funcionários 15
dias de férias.
O SR. ALFREDO NEVES: – Veja V. Ex.ª, Sr.
Presidente. Da série de apartes que tive a honra de
receber, depreende-se que não devemos elevar a
30, mas generalizar o período de férias a 20 dias.
Quando transitar por esta Casa alguma previdência
legislativa em que se possa modificar a parte
referente à magistratura, o Senado deverá colocá-Ia
no mesmo nível de igualdade, por isso que
representa minoria entre a totalidade, do
funcionalismo de todo o País.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Há,
também, a considerar que os servidores que
integram as secretarias dos Tribunais de Justiça do
Trabalho pertencem aos quadros administrativos do
Ministério do Trabalho e os funcionários dêsse
Ministério têm, presentemente, direito, apenas, a 20
dias de férias, como os demais.
O SR. JOÃO VILIASBÔAS: – A Justiça do
Trabalho está inteiramente afastada do Ministério do
Trabalho.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mas os seus
funcionários são requisitados do Ministério do
Trabalho.
O SR. ARTHUR SANTOS: – São funcionários
administrativos que passaram para a Justiça do
Trabalho.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não há
motivo algum para que tenham regalias maiores.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Precisamos
acabar com as exceções dentro do funcionalismo
público.
O SR. ALFREDO NEVES: – Diante
da
colaboração
que
acabo
de
receber,
Sr. Presidente, no encaminhamento da votação,
em que o tempo é escasso, julgo que o Senado
já está esclarecido. Apenas chama a atenção
para a injustiça que se pretende praticar,
dando aos funcionários da magistratura 30 dias
de férias, anualmente, enquanto a quase

totalidade do funcionalismo federal no Brasil goza,
apenas, de 20 dias.
Espero, por isso, que o Senado, meditando
sôbre o assunto, aprove a emenda que tive a
honra de apresentar ao projeto. (Muito bem; muito
bem).
O SR. FILINTO MÜLLER (*) (Para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,
a Comissão de Constituição e Justiça, ponderando
embora sôbre a boa vontade com que o
nobre senador Alfredo Neves apresentou a
emenda, visando reduzir a 20 dias as férias dos
funcionários da Justiça do Trabalho, contra
ela se manifestou, não só porque todos os
funcionários da Justiça têm, no Brasil, 30 dias de
férias...
O SR. ALFREDO NEVES: – Devemos reduzir
a 20 dias.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...praxe
respeitada em todos os tribunais, como também
devido à peculiaridade dos trabalhos dos
funcionários da Justiça.
Sabemos, perfeitamente, que, pelo Estatuto
dos Funcionários Públicos, os servidores da
União gosam, atualmente, de 20 dias de férias.
Sabemos, também, que estão obrigados a um
horário de trabalho rígido de seis horas diárias...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Igual aos dos
outros tribunais.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...enquanto que,
nos tribunais, os funcionários não podem,
absolutamente, ater-se a êsse horário. Basta
verificar-se que as sessões dos tribunais, muitas
vêzes, demoram mais de hora depois daquela
determinada para o término do expediente e
os funcionários da Secretaria permanecem no
seu posto atendendo às partes, aos juizes dos
Tribunais. Freqüentemente, começam aquém
daquela hora em que deveriam iniciar o trabalho
normal.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A natureza da
função justifica a exceção.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Os
funcionários da Justiça, quando trabalham além da
hora regimental, não recebem bonificação pelo
serviço extraordinário?
O SR. FILINTO MÜLLER: – A bonificação
de serviço extraordinário é paga sòmente
quando o funcionário excede ou antecede de
mais de uma hora o tempo normal de
ser.
___________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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viço. Normalmente, permanecem mais tempo e não
têm remuneração extraordinária.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sabemos que,
nos processos trabalhistas, as partes são
numerosas.
Os operários mantêm contacto direto com os
funcionários. Assim, pela própria natureza da função,
está justificada a exceção contida no projeto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E a grande
maioria dos outros funcionários da União? E os
operários das emprêsas privadas? E os das
indústrias?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – No serviço fora
de horas, êsses funcionários no próprio benefício da
Justiça do Trabalho, têm que trabalhar fora das
horas do expediente, para atender a inúmeras
solicitações.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É o caso de
corrigirmos a lei, aumentando o período de férias
para trinta dias.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Exatamente.
Sr. Presidente, aos argumentos apresentados
pelos nobres Senadores Ferreira de Souza e Arthur
Santos, de que os operários da União têm sómente
15 dias de férias, respondo com o argumento inicial
de que é praxe na justiça conceder-se trinta dias de
férias aos seus servidores.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Praxe errada e
injusta.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – É injusta
essa praxe da Justiça.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Devo relembrar a
discussão havida no seio da Comissão de
Constituição e Justiça, e declarar que o Sr. Senador
Ferreira de Souza não, quis assinar o parecer,
porque pretendia aceitar a emenda do Senador
Alfredo Neves. Naquela ocasião se disse que não
era no momento da votação do projeto, criando e
organizando as secretarias do Tribunal do Trabalho,
que se devia fazer a correção. Nêste caso
proponham os Srs. Senadores, ou venha da Câmara,
projeto estabelecendo que as férias para todo o
funcionalismo público, da União, ou dos Tribunais,
fique reduzida a vinte dias ou elevada a trinta. Não é
êste o momento de fazer a correção.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A lei concede
férias de 20 dias.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A lei geral
deve ser aplicada aos outros, tanto mais que os Srs.
Senadores, que me honram com seus apartes, já

aprovaram
pareceres
das
Comissões
de
Constituição e Justiça e de Finanças, relativos à
criação da secretaria de Tribunais Eleitorais, e
nêsses pareceres foi consignado o prazo de 30 dias
de férias para o seu funcionalismo, sem que ninguém
levantasse qualquer objeção.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Foi um
lamentável erro.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Evidentemente foi um lápso, por falta de agitação da
matéria.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Por ser praxe dos
nossos tribunais, que aliás reputo salutar, foi que a
Comissão de Constituição e Justiça entendeu de dar
parecer contrário à emenda do Senador Alfredo
Neves. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação. Os Srs. Senadores que aprovam a emenda
com parecer contrário, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte:
EMENDA

dias.

À Proposição nº 23, de 1948
Ao art. 8º, onde se diz: 30 dias diga-se 20

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser votada, em
seguida, a emenda da Comissão de Constituição e
Justiça, que teve parecer contrário da Comissão de
Finanças, mandando acrescentar ao art. 12 as
palavras "bem como os que se vagarem em virtude
da preferência prevista no art. 5º".
O SR. FILINTO MÜLLER (*) (Para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, na
sessão anterior, quando se discutia o projeto, tive
oportunidade de me manifestar contràriamente a
essa emenda, de autoria do Senador Ferreira de
Souza, a qual fôra aceita pela Comissão de
Constituição e Justiça, mas rejeitada pela de
Finanças. Estudando-a, cuidadosamente, chegámos
a conclusão de que ela não deve ser aprovada, visto
como a providência que determina já está prevista
em artigo do projeto, que manda suprimir no
Ministério do Trabalho, os cargos que se vagarem
em virtude da lotação dos funcionárias, atualmente
pertencentes ao Ministério, nos quadros que se
estão criando na Justiça do Trabalho.
__________________
(*) Não foi revista pelo orador.

– 610 –
Inicialmente, tinha-se a impressão de que
o projeto não cogitava dessa providência;
mas verificou-se depois – e o próprio autor
da emenda Senador Ferreira de Souza, está
de acôrdo em que seja rejeitada – que se
aprovarmos essa meneai como já tive oportunidade,
na sessão anterior, de esclarecer ao Senado,
poderemos chegar à situarão de ter um órgão
da Justiça do Trabalhe sem nenhum funcionário,
desde que aqueles que atualmente servem
nêsse órgão, optarem de acôrdo com o artigo
5º, pela volta ao quadro único do Ministério do
Trabalho.
O projeto, conforme disse, já abordou a
questão no artigo 12, ao estabelecer:
"São extintos, no Quadro Permanente do
Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, os
cargos isolados, de provimento anterior, constantes
da tabela anexa, pertencentes aos órgãos da Justiça
do Trabalho".
Assim, a emenda não tem razão de ser e a
Comissão opina pelâ sua rejeição, de acôrdo com o
parecer da Comissão de Finanças. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores aprovam
a emenda ao artigo 12 com pareceres contrários das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
À Proposição nº 23, de 1948
Ao art. 12.
Acrescente-se:
"...bem como os que vagarem em virtude da
preferência prevista no artigo 5º".
O SR. PRESIDENTE: – Há, ainda, emenda
substitutiva da Comissão, dand onova redação ao
artigo 2º do projeto.
O SR. FILINTO MÜLLER (*) (Para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, o projeto,
no original, declara que compete aos presidentes dos
Tribunais Regionais do Trabalho e ao Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho prover os cargos das
respectivas secretarias.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

O nobre Senador Mathias Olympio, relator do
projeto na Comissão de Finanças, entendeu de
tornar mais claro êsse artigo, propondo esta
substituição:
– "Compete aos Tribunais Regionais do
Trabalho, através dos seus presidentes..."
A Comissão de Constituição e Justiça
manifestou-se contràriamente à emenda pela razão
fundamental de que o assunto deve ser disciplinado
nos regimentos dos Tribunais.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mesmo
porque a Constituição declara que compete aos
Tribunais proverem os cargos de suas secretarais.
Logo, a êles cumpre determinar que o pode fazer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – E isso o farão
através de seus Regimentos.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente, é matéria regimental.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Por esta razão, a
Comissão de Constituição e Justiça opina pela
rejeição da emenda da Comissão de Finanças.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores
Senadores que aprovam, a emenda ao artigo 12,
com parecer contrário da Comissão de Constituião e
Justiça, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
À Proposição nº 23, de 1948
Substitua-se pelo seguinte o art. 2º
Art. 2º Compete aos Tribunais Regionais
do Trabalho, através dos seus presidentes,
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
Tribunal Superior do Trabalho pelo seu presidente
igual competência de referência ao pessoal de
sua Secretaria.
O SR. PRESIDENTE: – Votadas as emendas,
vai-se preceder à votação do projeto, em
globo, com o destaque requerido pelo Sr. Senador
Walter Franco, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º.
Os Senhores Senadores que aprovam
o
projeto,
salvo
os
destaques,

– 611 –
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
escriturário, desde que percebam vencimentos ou
É aprovada, com exclusão dos §§ 1º e 2º do salários inferiores aos dessa classe.
artigo 3º, a seguinte:
Artigo 5º – Aos funcionários do quadro do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
PROPOSIÇÃO
atualmente lotados nos órgãos da Justiça do
Trabalho é assegurado o direito de opção pelo
Nº 23 – 1948
referido quadro, desde que o requeiram no prazo de
30 dias, a contar da data da publicação da presente
O Congresso Nacional decreta:
lei.
Art. 1º São criados os quadros do pessoal da
Artigo 6º – Os atuais ocupantes dos cargos em
Justiça do Trabalho, constituídos de cargos de comissão que contarem quinze anos de serviço
carreira, cargos isolados e funções gratificadas, na público, dos quais mais de cinco na Justiça do
conformidade das tabelas anexas.
Trabalho, serão efetivados nos referidos cargos, para
Art 2º Compete aos Presidentes dos Tribunais todos os efeitos legais.
Regionais do Trabalho nomear, demitir, conceder
Artigo 7º – Mediante assentimento dos
licença e férias aos funcionários que integram o Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho
quadro do pessoal da respectiva. Região, inclusive entre si, ou entre qualquer dêles e o Presidente do
os que servem nas Juntas de Conciliação e Tribunal Superior do Trabalho poderá ser feita a
Julgamento, cabendo ao Presidente do Tribunal transferência do quadro de uma para outra Região
Superior do Trabalho igual competência com ou para o da Secretaria do Tribunal Superior do
referência ao pessoal de sua Secretaria.
Trabalho, nos têrmos estabelecidos pela lei.
Art. 3º Com exceção dos cargos isolados, cujo
Parágrafo único – Caberá ao Presidente do
provimento poderá ser feito por livre nomeação, os Tribunal, para cujo quadro se transferir o funcionário,
cargos iniciais de carreira serão preenchidos expedição do respectivo ato.
mediante concurso de provas e os cargos das
Artigo 8º – A todos os funcionários
classes superiores, por promoção, observados os componentes dos quadros ora estruturados, é
critérios, alternados, de antiguidade e merecimento, assegurado o direito a 30 dias de férias anuais.
na forma que vier a ser fixada pelos Tribunais do
Artigo 9º – Aplica-se, no que couber, aos
Trabalho.
funcionários da Justiça do Trabalho a legislação
§1º Metade das vagas dos cargos iniciais da concernente aos servidores públicos civis da União.
carreira de Oficial Judiciário será preenchida
Artigo 10º – São dispensadas da exigência de
mediante promoção dos ocupantes dos cargos da interstício
as
primeiras
promoções,
para
classe final da carreira de Escriturário, e a outra preenchimento dos cargos de carreira constantes
metade, por concurso de provas, assegurada a dos quadros criados por esta lei.
preferência dos candidatos já a serviço da Justiça do
Artigo 11º – Serão apostilados os títulos de
Trabalho, em igualdade de condições com os demais nomeação dos atuais funcionários, lotados nos
classificados.
órgãos da Justiça do Trabalho, e cujos cargos
§ 2º Igual preferência é atribuída aos correspondam aos que integram os quadros, ora
contínuos e serventes no preenchimento das vagas criados.
dos cargos iniciais da carreira de Escriturário.
Artigo 12º – São extintos, no Quadro
Artigo 4º – Serão aproveitados nos mesmos Permanente do Ministério do Trabalho, Indústria e
cargos que desempenhavam ou em seus Comércio, os cargos isolados, de provimento em
equivalentes, os servidores que, na data desta Lei, comissão e os de carreira, constantes da tabela
se acham lotados ou em exercício nos diversos anexa pertencentes ao órgãos da Justiça do
órgãos da Justiça do Trabalho.
Trabalho.
Parágrafo único – Aos atuais dactilógrafos e
§ 1º – São suprimidas as atuais funções
extranumerários, mensalistas, lotados ou em exercício nos gratificadas, dos órgãos da Justiça do Trabalho.
diversos órgãos da Justiça do Trabalho, será assegurado o
§ 2º – São também suprimidas as tabelas
aproveitamento na classe inicial da carreira de numéricas dos extranumerários mensalistas (T. N. M.), or-
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dinária e suplementar, assim como as de Tribunal Superior do Trabalho e 2
extranumerários diaristas (T. N. D.) de todos os J.C.J. da 3ª Região
638.400,00
órgãos da Justiça do Trabalho.
Artigo 13º – No orçamento da despesa do
Consignação III – 09 – Funções Gratificadas.
Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, para o
exercício de 1948, e destacada a transferência Tribunal Superior do Trabalho
146.400,00
para o orçamento dos órgãos do Poder Judiciário – Tribunal Superior do Trabalho e 14
Justiça do Trabalho – na Verba 1 – Pessoal – J.C.J. da 1ª Região
15.600,00
Consignação I – 01 – Pessoal Permanente, a Tribunal Superior do Trabalho e 14
quantia de Cr$ 6.493.800,00 (seis milhões J.C.J. da 2ª Região
15.600,00
quatrocentos e noventa e três mil e oitocentos Tribunal Superior do Trabalho e 4
cruzeiros) correspondente aos vencimentos do J.C.J. da 3ª Região
12.600,00
pessoal administrativo e cargos isolados e Tribunal Superior do Trabalho e 8
de carreira atualmente lotados no Tribunal Superior J.C.J. da 4ª Região
12.600,00
do Trabalho, nos Tribunais Regionais do Tribunal Superior do Trabalho e 4
Trabalho e nas Juntas de Conciliação e J.C.J. da 5ª Região
12.600,00
Julgamento.
Tribunal Superior do Trabalho e 5
Artigo 14º – As dotações consignadas no J.C.J. da 6ª Região
4.800,00
orçamento da despesa para o exercício de 1948. Tribunal Superior do Trabalho e 3
para os órgãos de Justiça do Trabalho na Verba 1 – J.C.J. da 7ª Região
4.800,00
Pessoal, Consignação I – Pessoal Permanente. Tribunal Superior do Trabalho e 2
Consignação II – Pessoal extranumerário e J.C.J. da 8ª Região
4.800,00
Consignação III – 09 – Funções gratificadas, são
substituídas pelas seguintes somas globais:
Art. 5º Aos Tribunais Regionais o Trabalho
Verba 1 – Pessoal – Consignação I – 01 – incumbe promover, no exercício de 1948, a
Pessoal Permanente.
distribuição dos créditos a que se refere o artigo
anterior, às Juntas de Conciliação e Julgamento das
Cr$
respectivas Regiões, de conformidade com as
Tribunal Superior do Trabalho
4.151.400,00 tabelas anexas e dotação aprovada para cada Junta
Tribunal Superior do Trabalho e
de Conciliação e Julgamento.
14 J.C.J. da 1ª Região
3.093.000,00
Art. 16º E' aberto o crédito suplementar de Cr$
Tribunal Superior do Trabalho e
5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil
14 J.C.J. da 2ª Região
3.437.400,00 cruzeiros) para a Verba 1 – Pessoal consignação I –
Tribunal Superior do Trabalho e 4
01 – Pessoal Permanente do Orçamento da despesa
J.C.J. da 3ª Região
947.400,00 do Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – para o
Tribunal Superior do Trabalho e 8
exercício de 1948, a fim de atender ao acréscimo de
J.C.J. da 4ª Região
1.405.200,00 despesa resultante da presente Lei, que entrará em
Tribunal Superior do Trabalho e 4
vigor a data de sua publicação.
J.C.J. da 5ª Região
975.000,00
Art. 17º Revogam-se as disposições em
Tribunal Superior do Trabalho e 5
contrário.
J.C.J. da 6ª Região
1.116.000,00
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1948. –
Tribunal Superior do Trabalho e 3
Manoel Duarte, Presidente. – Hieróphilo Azambuja. –
J.C.J. da 7ª Região
772.200,00 Andrade Ramos. – Alfredo Sá.
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TRIBUNAL DO TRABALHO
Situação Proposta
Cargos isolados de provimento em comissão
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
3
1
1

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

Q
P
M
L

–
–
–
–

Cargos isolados de provimento efetivo
Número
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...........
Redator............................
Almoxarife.......................
Chefe de Portaria............
Motorista..........................
Servente..........................

Classe
ou
padrão

Observações

–

N
M

–

M
L
J
I
J
I
I
G
B

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cargos de carreira
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

4
5
6
7
8
10
15
17
40
1
1
2
3
3

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Funções gratificadas
Número
de
Cargos

Cargos

Gratificação anual

11
1
3
1
1
1
2
2
2

Chefe de Seção.................................................................
Secretário do Diretor Geral...............................................
Secretário do Diretor de Divisão.......................................
Secretário do Corregedor..................................................
Encarregado da Revista T. S. T.........................................
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
Número
de
cargos
1
9
5
1
1

Cargos

Diretor da Secretária do T.R.T...
Chefe de Secretária das JCJ do
Distrito Federal...........................
Chefe de Secretária das JCJ de
Niterói, Vitória, Petropólis e
Campos......................................
Distribuidor – Distrito Federal.....
Distribuidor – Niterói...................

Classe
ou
padrão

Observações

N

–

L

–

K
K
J

–
–
–

Cargos isolados de provimento efetivo
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
1
9
5
5
20
6

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

K
H
F
E
E
B
A

–
–
–
–
–
–
–
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Cargos de carreira
Número
de
cargos
1
1
18
2
8
21
52

Cargos

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

Classe
ou
padrão

Observações

K
J
I
H
G
F
E

–
–
–
–
–
–
–

Funções gratificadas
Número
de
cargos
1
2

Cargos

Gratificação anual

Secretário do Presidente do T.R.T...............................................
Chefe de Seção do T.R.T.............................................................

6.000,00
4.800,00

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
Número
de
cargos
1
7
7
1

Cargos

Diretor da Secretária do T.R.T....................
Chefe de Secretária das J.C.J. de São
Paulo...........................................................
Chefe de Secretária das J.C.J. de Santo André,
Santos, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Curitiba
e Cuiabá.......................
Distribuidor – S. Paulo.................................

Classe
ou
padrão

Observações

N

–

L

–
–

K
K

–

Cargos isolados de provimento efetivo
Número
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

Observações

K
H
E
F
E
B
A

–
–
–
–
–
–
–
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Cargos de carreira
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
1
2
3
18
21
52
26

Oficial Judiciário.........................................
Oficial Judiciário.........................................
Oficial Judiciário.........................................
Oficial Judiciário.........................................
Escriturário.................................................
Escriturário.................................................
Escriturário.................................................
Escriturário (suplementar)..........................

K
J
I
H
G
F
E
E

–
–
–
–
–
–
–
–

Funções gratificadas
Número
de
cargos

Cargos

Gratificação anual

1
2

Secretário do Presidente do T.R.T...........................
Chefe de Seção do T.R.T.........................................

6.000.00
1.800.00

TRIBUNAIS REGIONAIS DO GRUPO B
Tribunal Regional da 3ª Região e 4 Juntas da Conciliação e Julgamento
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Número
de
cargos
1
2
2
1

Cargos

Diretor da Secretaria do T.R.T.....................
Chefe de Secretaria das J.C.J. de Belo
Horizonte......................................................
Chefe de Secretaria das J. C. J de Juiz de
Fóra – Goiânia.............................................
Distribuidor – Belo Horizonte.......................

Classe
ou
padrão
L
K

Observações

–

J

–
–

J

–

Cargos isolados de provimento efetivo
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

8
4

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

E
A

–
–
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Cargos de carreira
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
1
2
6
7
30

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

J
I
H
G
F
E

–
–
–
–
–
–

Funções gratificadas
Número
de
cargos

Cargos

1
2

Secretário do Presidente do T.R.T.............................
Chefe de Seção do T.R.T...........................................

Gratificação anual
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

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
3
1
1

Diretor da Secretaria do T.R.T.....................
Chefe de secretaria das J.C.J. de Salvador.
Chefe de Secretaria da J.C.J. de Aracajú....
Distribuidor – Aracajú...................................

L
K
J
J

–
–
–
–

Cargos isolados de provimento efetivo
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

4
10

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

E
A

–
–
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Cargos de carreira
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
1
2
6
7
16

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

J
I
H
G
F
E

–
–
–
–
–
–

Funções gratificados
Número
de
cargos

Cargos

Gratificação anual

1
2

Secretário do Presidente.do T.R.T.............................
Chefe de Seção do T.R.T...........................................

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
Número
de
cargos
1
3
5
1

Cargos

Diretor da Secretaria do T.R.T.....................
Chefe de secretaria das J.C.J. de Pôrto
Alegre...........................................................
Chefe de Secretaria da J.C.J. de
Florianópolis, Rio Grande, Pelotas, São
Jerônimo e São Leopoldo............................
Distribuidor – Pôrto Alegre...........................

Classe
ou
padrão

Observações

L

–

K

–

J
J

–
–

Cargos isolados de provimento efetivo
Número
de
cargos
8
13

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

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

E
A

–
–
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Cargos de carreira
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
1
2
6
7
16

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

J
I
H
G
F
E

–
–
–
–
–
–

Funções gratificadas
Número
de
cargos

Cargos

Gratificação anual

1
2

Secretário do Presidente.do T.R.T.............................
Chefe de Seção do T.R.T...........................................

5.400,00
3.600,00

TRIBUNAL REGIONAL DA 6ª REGIÃO E 5 JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isoladas 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 Recife.....
Chefe de Secretaria da J.C.J. de Maceió,
João Pessoa e Natal. ..................................
Distribuidor – Recife ....................................

Classe
ou
padrão

Observações

L
K

–
–

J
J

–
–

Cargos isoladas de provimento efetivo
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

5
14

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

E
A

–
–
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Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
1
2
6
7
20

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

J
I
H
G
F
E

–
–
–
–
–
–

Funções gratificações
Número
de
cargos

Cargos

Gratificação anual

1
2

Secretário do Presidente.do T.R.T.............................
Chefe de Seção do T.R.T...........................................

5.400,00
3.600,00

TRIBUNAIS REGIONAIS DO GRUPO A
Tribunal Regional de 8ª Região e 2 Juntas de Conciliação e Julgamento
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Número
de
cargos
1
3

Cargos

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

Classe
ou
padrão

Observações

K
J

–
–

Cargos isolados de provimento efetivo
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

3
9

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

E
A

–
–
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Cargos de carreira
Número
de
cargos
1
2
5
6
15

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

Classe
ou
padrão
I
H
G
F
E

Observações
–
–
–
–
–

Funções gratificadas
Número
de
Cargos
cargos
1
Secretário do Presidente do T. R. T............

Gratificação anual
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
Número
Classe
de
Cargos
ou
cargos
padrão
1
Diretor da Secretaria do T.R.T....................
K
Chefe de Secretaria das J.C.J de Belém e
2
Manáus........................................................
J

Observações
–
–

Cargos isolados de provimento efetivo
Número
de
Cargos
cargos
2
Oficial de Diligências...................................
9
Servente......................................................

Classe
ou
padrão
E
A

Observações
–
–
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Cargos de carreira
Número
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

Observações

1
2
3
5
13

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

I
H
G
F
E

–
–
–
–
–

Funções gratificadas
Número
de
cargos

Cargos

Gratificação anual

1

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

4.800,00

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se ao primeiro
destaque.
Em votação o § 1º do artigo 3º da Proposição.
O SR. FILINTO MÜLLER (*) (Para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente; na
Comissão de Constituição e Justiça, quando se
discutiu o projeto; o art. 3º foi objeto de longos
debates. Recordo-me bem de que o nobre Senador
Ferreira de Souza combatia a providência
consubstanciada no § 1º. Após demorados debates,
foi aceito o projeto como veio da Câmara, porque no
Serviço Público Federal, quando há vagas na
carreira inicial de oficial administrativo, o
preenchimento da metade delas é feito dentre os
escriturários.
O SR. ALFREDO NEVES: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo o
prazer.
O SR. ALFREDO NEVES: – Não tenho dados
para contestar V. Ex. ª, mas acho que há equívoco.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não há equivoco
– posso afirmá-lo a V. Ex.ª.
O SR. ALFREDO NEVES: – Havia uma lei –
dentre as muitas decretadas
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

para reparar injustiças – que permitia fôsse a
metade das vagas de oficiais administrativos
preenchidas pelos escriturários, sendo a outra
metade provida mediante concurso. Os novos
escriturários, porém, não gozariam dêsse direito, até
porque os concursos passaram a ser completamente
diferentes.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª é que está
laborando em equivoco. Quando se fêz a
reorganização das careriras através do Estatuto dos
Funcionários Públicos, os escriturários tinham direito
à promoção a oficial administrativo. Como as funções
foram divididas em carreira de escriturários e de
oficiais, foi instituído pelo "DASP" um concurso
interno para escriturários da União, se não me
engano de acôrdo com o artigo 45 do mesmo
Estatuto.
O SR. ALFREDO NEVES: – Para serem
promovidos a oficiais administrativos.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não havia
classificação. Todos os escriturários que se
inscreveram no concurso e o prestaram,
independentemente de gráu de aprovação, foram
considerados habilitados ao acesso.
O SR. ALFREDO NEVES: – A promoção
O SR. FILINTO MÜLLER: – Acesso por
nomeação na carreira inicial de oficial administrativo.
Posteriormente, foi baixado Decreto-lei determinando
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o que afirmo, isto é, que metade das vagas da
carreira inicial de oficial administrativo seria provida
pelos escriturários, e a outra metade, reservada ao
preenchimento mediante concurso.
Incontestàvelmente, porém, essa lei, anterior
a Constituição, com ela se, chóca, porque a Carta
Magna estabelece que para provimento dos cargos
iniciais de carreira haverá concurso de provas e de
títulos.
A verdade, contudo, é que a lei está sendo
executada no serviço público federal. Metade das
vagas iniciais de oficial administrativo é preenchida
por nomeação de escriturários. Posso afirmar ao
nobre Senador Alfredo Neves que é isto que se está
passando. Não quer dizer que a prática esteja sendo
adotada de acôrdo com as prescrições da
Constituição.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem.
O
SR.
FILINTO
MÜLLER:
–
Incontestàvelmente, a lei colide com o que dispõe a
Constituição. Assim, após haver auscultado, a
opinião da maioria dos meus colegas de Comissão,
estou autorizado a declarar que ela emite parecer
favorável à supressão dos §§ 1º e 2º do art. 3º do
projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores
Senadores que aprovam o § 1º do artigo 3º da
Proposicão,
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
É rejeitado o seguinte
§ 1º DO ARTIGO 3º DA PROPOSIÇÃO
Nº 23, DE 1948
§ 1º Metade das vagas ,dos cargos iniciais da
carreira de Oficial Judicial 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.
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de
Constituição também se manifestou pela supressão
do. § 2º do artigo 3º do projeto.
Os Senhores que aprova êsse parágrafo
queiram conservar-se como sa acham. (Pausa) .
É rejeitado o seguinte
2º do artigo 3º da Proposição nº 23, de 1948.
§
2º
Igual
preferência
é
atribuída
aos
contínuos
e
serventes
no

preenchimento das vagas dos cargos iniciais da
carreira de Escriturário.
O SR. PRESIDENTE: – A Proposição nº 23,
de 1948, vai à Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 35 de 1948, (Substitutivo da Câmara ao Projeto nº
9, de 1947), que estende aos civis integrantes da
Comissão Brasileira Demarcadora de Limites as
vantagens do artigo 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. (Com Parecer nº 393,
da Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao
substitutivo).
O SR. ARTHUR SANTOS (*): – Sr.
Presidente, foi iniciado no Senado um projeto, de
autoria do nobre Senador João Villasbôas, que a
própria Câmara dos Deputados reputa do mais justos
e oportunos entre os que ùltimamente transitaram
pelo Parlamento Nacional.
Regulando a situação dos elementos civis da
Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, tinha
as seguintes características: primeiro, efetivava
sempre que contassem 5 anos de serviço, sendo 3,
pelo menos, de serviço contínuo, os que, nas zonas
de fronteiras, eram integrantes civis da referida
Comissão; segundo, criava um quadro especial para
êsse pessoal; terceiro, proibia a transferência dêsses
funcionários, integrantes civis, do quadro especial
para outros, salvo o caso de extinção do serviço de
limites.
A Câmara abandonou êsse critério e
estendem o benefício a todos es integrantes da
Comissão de Limites, sem consideração pelo tempo
de serviço ainda que êsses integrantes nunca
houvessem trabalhado nas zonas fronteiriças,
limitando-se a desempenhar atividades nos próprios
escritórios centrais.
O SR FILINTO MÜLLER: – Em desacôrdo
como espírito do projeto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
Além disso, aboliu a exigência do projeto do Senado
que proibia a transferência do funcionário do quadro
especial para outro.
Como bem disse o honrado Senador Filinto
Müller, a Câmara, dos Deputados abandonou o
critério adotado no projeto desta Casa e, ao ver da
Comissão de Constituição e Justiça
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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do Senado, adotou critério, data venia, pior.
O objetivo do projeto do Senador João
Villassbôas, e a atender à situação dos servidores
civis da Comissão Demarcadora de Limites
que prestavam serviços nas regiões inhóspitas
dos sertões brasileiros, sacrificados por trabalhos
de natureza árdua, especial, atingidos por
doenças...
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Pelas intempéries
e pelos selvagens.
O SR. ARTHUR SANTOS: – endêmicas, e
mil
e
uma
outras
vicissitudes
que
tornam
o
serviço
de
caráter
excepcionalíssimo,
como
prova
o
grande
número
de
brasileiros
imolados
naquela região.
O SR AUGUSTO MEIRA: – Assolador
também pela distância.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O projeto da
Câmara dos Deputados tem sentido diverso. Estende
êsses favores....
O SR AUGUSTO MEIRA: – A quem os não
merece.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ... a funcionários
que,
muitas
vêzes,
nunca
saíram
dos
escritórios
centrais,
no
Rio
de
Janeiro,
sem, portanto, se acharem nas mesmas
condições dos outros que servem nas zonas
lindeiras do País.
O SR. SALGADO FILHO: – Tirando o
estimulo dos que se sacrificam.
O
SR.
FILINTO
MÜLLER:
–
E
permitindo
a
transferência
para
outros
lugares,
o
que
é
muito
mais
grave.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Agradeço
os
subsídios
que
trouxeram
ao
esclarecimento
da
matéria
os
nobres
Senadores
Salgado
Filho
e
Filinto
Müller.
O parecer da Comissão de Constituição
e
Justiça,
em
resumo,
é
o
seguinte:
mantem o projeto do Senado, manifestandose contrária ao substitutivo. (Muito bem; muito
bem) .
O SR. PRESIDENTE: Ninguem mais
pedindo
a
palavra,
declaro
encerrada
a
discussão.
Vai-se proceder à votação do projeto em
globo.
Os
Srs.
Senadores
que
aprovam
o
projeto
substitutivo
da
Câmara
dos
Deputados,
que
teve
parecer
contrario
da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça
do
Senado,
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa)

É rejeitado o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 85 – 1948
(Substitutivo ao Projeto do Senado
nº 9, de 1947)
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º O pessoal civil integrante da Comissão
Brasileira Demarcadora de Limites gozará dos
direitos e vantagens assegurados aos funcionários
interinos da União, dos Estados e dos Municípios, na
primeira parte do artigo 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Art. 2º O Poder Executivo fixará a lotação do
pessoal da Comissão Brasileira Demarcadora de
Limites.
Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está mantido o
Projeto do Senado, que sobe à sanção.
Vai à sanção o seguinte
PROJETO
Nº 9 – 1947
Art. 1º Serão automàticamente efetivados,
sempre que contem cinco anos de exercício, sendo
três, pelo menos, de serviço contínuo ou não, nas
zonas de fronteiras, os integrantes civis da Comissão
Brasileira Demarcadora de Limites.
Art. 2º Os funcionários assim efetivados
constituirão o Quadro Especial do Pessoal do
Serviço de Fronteiras, anexo à Divisão de Fronteiras,
do Ministério das Relações Exteriores e não poderão
ser transferidos para outro, salvo em caso de
extinção do Serviço de Limites.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrario.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
O SR. ARTHUR SANTOS (*) (Para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, há poucos
dias fiz, da tribuna do Senado, um apêlo ao Sr.
Ministro da Guerra, sôbre o desaparecimento do
Tenente Fernando Gomes de Oliveira, e nesse apêlo
só tive o intuito de pedir ao titular da pasta da Guerra
que, em face da versão agora veiculada e
proveniente de Pôrto Velho, concordasse em orga__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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nizar uma expedição àquela região, a fim de ser
esclarecida devidamente a sobrevivência do Tenente
Fernando Gomes de Oliveira, e a sua permanência,
com prisioneiro dos indios "Bocas Negras".
Recebi longa carta do Capitão Enio dos
Santos Pinheiro, que era o comandante da 2ª Cia.
Rodoviária Independente, à qual incumbia a missão
de construir a estrada de rodagem Pôrto VelhoVilhena, Companhia de que fazia parte o infortunado
tenente Gomes de Oliveira.
Nessa carta, bem longa, o Sr. Capitão Enio
dos Santos Pinheiro, declarando que se dirigia a mim
no intuito de defender sua honra de militar, atingida
por certas referências feitas no meu discurso, pedeme sua leitura ao Senado.
Sr. Presidente, como disse a Vossa
Excelência, a carta é longa, mas no final o Capitão
fez o resumo de suas considerações nos seguintes
têrmos:
"Do exposto, que foi longo e detalhado,
porque quis dar uma idéia do desaparecimento,
situando-o no tempo e no espaço, desejo chamas a
atenção de V. Ex.ª para o seguinte:
1º)
A
2ª
Companhia
Rodoviária
Independente, foi criada com a missão de construir
urna estrada que iria aumentar o nosso esfôrço de
guerra, pois ela facilitaria o transporte da borracha,
dos seringais do Alto Jamari e outros, que são, na
opinião dos entendidos, os melhores seringais da
região. E quando seguiu para Pôrto Velho, para sua
importante missão, conduzia precioso maquinário de
engenharia, que necessitava de um cuidado
contínuo.
2º) Que a 2ª Companhia tinha prazo
marcado para desembaraçar a alvarenga que
conduzia a maquinária, sob pena de multa.
3º) Que o Tenente Fernando desapareceu
cêrca de 20 dias após a nossa chegada a Pôrto
Velho, quando ainda estavamos no estafante mistér
de retirar o material de dentro da alvarenga, do modo
que já, expliquei: com um guindaste improvisado e
aos pedaços e de instalar a unidade providenciando
alojamento para os soldados alimentação, etc.
4º)
Que,
apesar
disso,
quando
o
tenente
Fernando
desapareceu,
as
pesquisas
tentando
localizá-

lo
foram
imediatas.
Mau
grado
a
grande
responsabilidade
que
sobre
meus
ombros pesava, de desembarcar da alvarenga
o precioso material de engenharia, sem dano,
e
de
alojar
os
soldados,
tão
logo
soube
do
desaparecimento
tomei
as melhores medidas que poderia tomar:
pedir auxílio ao comandante da Guarnição
Federal em Pôrto Velho, a quem estava
eu
subordinado
disciplinarmente
e
ao
Governador do Território, de quem eu dependia
na
questão
da
construção
da
estrada.
Que melhores providências poderia tomar, se
acabara de chegar a Pôrto Velho e, juntamente
com todos os elementos da Companhia que
se achavam nesta cidade, quase desconhecia o
lugar?
5º) Que o auxílio do Comandante da
Guarnição e do Governador foi imediato. A notícia do
desaparecimento chegou a Pôrto Velho, domingo à
tarde, quando o comércio estava fechado e todos em
seus lares, descançando e, por conseguinte, num dia
e hora difíceis de se organizar uma expedição. E na
segunda-feira seguinte, isto é, dia 30, já mateiros
do Território e soldados seguiam a procura do
Tenente.
6º) Que cinco inquéritos policiais-militares
foram abertos em tôrno do caso, por ordem de Sua
Excelência o Sr. Ministro da Guerra, o último dos
quais presidido pelo Sr. Cel. José Veríssimo, e que
serviram para, entre outros fatos, mostrar à luz
meridiana da verdade, a atuação que tive no
comando da 2ª Cia. e particularmente qual a minha
ação em tôrno do desparecimento do Tenente
Fernando. Tudo que se disser quanto à minha
atuação fora do que consta do relatório final do Cel.
Veríssimo, não é verdadeiro e decorre da paixão, e
não do exame frio dos fatos.
7º) Se V. Ex.ª não ficar satisfeito com as
informações que forneço nesta carta, sugiro que
recorra ao Cel. Veríssimo ou ao próprio Exmo.
Sr. Ministro da Guerra, que são os únicos que
possuem elementos para prestar informações
verdadeiras.
8º) Exa. sou um soldado e sómente soldado,
e, como tal, tudo faço para que minha honra per-

– 626 –
maneça inatacável. Estou inteiramente de acôrdo
que, tudo se faça para descobrir o que aconteceu ao
infortunado Tenente Fernando, e, como seu antigo
comandante, possivelmente sou o que isto mais
deseja, depois das pessoas de sua família. Porém,
Exa., não posso absolutamente concordar em que
eu e outras autoridades daquela época, no Território
do Guaporé, que tudo fizemos, fora mesmo
das atribuições regulamentares, para localizar
o Tenente e esclarecer o seu desaparecimento,
sejamos a cada passo objeto das acusações
mais deprimentes, como a que V. Ex.ª acaba
de formular contra mim. da mais alta tribuna do
País. Não é justo isto, Exa. Façamos tudo, o
possível e o impossível, para localizar o
Tenente Fernando, mas deixe-se intacta a
honra daqueles que, como eu, sempre tiveram uma
nítida noção do dever e jamais deixaram de cumprílo, tendo mesmo desempenhado as missões mais
difíceis".
Nestas condições, Sr. Presidente, faço a
leitura do trecho desta carta ao Senado, porque
não tive; absolutamente, com o meu apêlo,
qualquer intuito de atingir a honra pessoal
ou profissional do Sr. Capitão Enio dos Santos
Pinheiro. Se critiquei a ação das autoridades
militares, pretendi apenas demonstrar que, existindo
ainda
suspeita
sôbre
o
paradeiro
do
Tenente Fernando Gomes de Oliveira, não era
justo que se deixasse, sem a providência que
se impõe no caso, de fazer expedição às
aldeiras dos índios "Bocas Negras" para que
fôsse esclarecido o desparecimento daquele
oficial.
A carta, como disse, Sr. Presidente, é longa
e requeiro seja transcrita no pé do meu discurso.
Fiz, entretanto, questão de ler-lhe o final, que é
resumo do relatório do Capitão Enio dos Santos
Pinheiro.
Apresso-me, a assim proceder, porque,
como disse a V. Ex.ª, não tinha nem tenho
qualquer intuito de marear a reputação militar
de quem quer que seja e muito menos a dêste
oficial depois da sua exposição serena e
documentada.
Aproveito, também, a oportunidade, Sr.
Presidente, para declarar que recebi uma carta do
Coronel Peixoto Keller, encarregado de um
dos inquéritos sôbre o assunto, em que o

nobre militar protesta contra qualquer acusação que
por ventura pudesse ser feita à sua honra, como
encarregado desse inquérito.
Quero informar a V. Ex.ª, que conheço de
longa data o Coronel Peixoto Keller, e me prezo até
de ser seu amigo, pois S. Ex.ª serviu durante vários
anos na Guarnição do Paraná. Ignorava que êsse
ilustre militar tivesse dirigido um dos inquéritos sôbre
aquêle desaparecimento. Para mim bastaria a
circunstância de ter sido o inquérito orientado por
êsse oficial. Não podia, nem de leve atingir ao
Coronel Peixoto Keller, de quem conheço as virtudes
privadas e qualidades militares.
O que, porém, reafirmo, Sr. Presidente, por me
parecer imperativo do próprio Exército – e, no caso,
do Ministério da Guerra, – é que êsse fato precisa
ser esclarecido.
Acaba de regressar daquela região um
Capitão do Exército, irmão do Tenente Fernando
Gomes de Oliveira e, conforme suas declarações à
imprensa de hoje, foi visto, entre os índios, que
fugiam à aproximação do avião, uma pessôa da raça
branca, fazendo sinais para o alto, em pé, sózinho,
no meio da malóca dos índios.
Dizia, ainda, o capitão que naquela região,
onde esteve e na qual se procedeu ao inquérito, a
versão" corrente dava o tenente como vivo e
prisioneiro dos índios.
Sr. Presidente, insisto no apelo que dirigi ao
Sr. Ministro da Guerra. Desejo, ainda, acentuar que
não tive o intuito de ofender – nem de longe –
qualquer dos militares que tomaram parte nas
referidas expedições ou nos inquéritos.
O SR. PINTO ALEIXO: – Folgo em ouvir as
palavras de V. Ex.ª, porque honram o nobre
Senador.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Obrigado ao
ilustre colega.
O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª acaba de ter
oportunidade de verificar que as autoridades
militares não descuraram dos seus deveres.
Nada menos de cinco inquéritos foram abertos.
O fato, – para nós que cultivamos os sentimentos
de camaradagem – é altamente expressivo.
Apesar de ter sido posta em dúvida, na ocasião
em que V. Ex.ª aludiu ao triste acontecimento,
só ela nos tem animado, através de todos os
tempos e só ela nos prende na solidariedade
sempre presente no Exército. Ainda hoje, tele-
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grama publicado nos jornais refere-se a um avião
que sobrevoou a região dos índios "Bocas Negras" e
verificou a presença de um homem branco," fazendo
sinais para o pilôto. Presume-se tratar-se do
infortunado tenente Fernando Gomes de Oliveira.
Oxalá, a notícia seja verdadeira. V. Ex.ª teve
ocasião de verificar que o Sr. Ministro da Guerra
não descurou do assunto; tomou tôdas as
providências para localizar o infortunado tenente
desaparecido.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª, Senador
Arthur Santos, com a sua atitude, prestou grande
serviço ao nome e à honra dos oficiais.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ouvi com muito
prazer o aparte do nobre amigo, Senador Pinto
Aleixo. Mas, no meu discurso não neguei a
existência de inquéritos sôbre o desaparecimento do
tenente Fernando Gomes de Oliveira. Apenas
aleguei que a providência seria insuficiente. Não
bastavam inquéritos de ordem policial ou militar para
descobrir o paradeiro do desaparecido. Impunha-se
a organização de expedições para esclarecer a
versão, – por mais longínqua e afastada que por
ventura fôsse – da hipótese do tenente Gomes de
Oliveira encontrar-se entre os índios "Bocas Negras".
Desde, porém, que surge com vislumbres de
verdade, reitero o meu apêlo ao Ministro da Guerra
no sentido de que tome as indispensáveis
providências, para esclarecer tão lamentável
acontecimento. (Muito . bem; muito bem.) .

dos insistentes de meus oficiais, companheiros de
Fernando, que se propunham entrar na mata a sua
procura e; como justificativa para essa minha
estranha atitude, alegar eu impossibilidade no desvio
de oficiais (cuja visita estava anunciada para o dia 2
de agôsto) "frisando ainda que "sòmente depois de
dez dias do ocorrido, foi providenciado um arremêdo
de expedição, já de antemão tida como ineficiente,
apenas para dar satisfação aos inúmeros pedidos de
informações enviados pelo Governador do Guaporé
e pelo comandante da Região Militar do Paraná".
Posteriormente no "Diário do Congresso Nacional", a
integra do discurso feito por V. Ex.ª, que
acrescentava ainda que "tais foram o descaso e o
abandono do Capitão, que sua atitude foi
sèriamente comentada e criticada em Pôrto Velho,
repercutindo essa má impressão no seio do próprio
Exército, circunstância esta constante de todos os
relatórios existentes no respectivo inquérito policialmilitar". E, como é natural, em conseqüência dêsses
fatos injustificáveis e até deprimentes, 27 oficiais
designados para substituir o tenente Fernando, por
meio de pistolões, conseguiam o cancelamento
dessas designações e os oficiais que ali
permaneciam procuravam, por todos os meios, a sua
transferência de Pôrto Velho, no que andaram muito
bem! E o resultado foi a extinção da Companhia".
Nada menos verdadeiro que a narrativa dos
fatos feita por. V. Ex.ª, e, justamente por ter certeza
de que foi iludido em sua boa fé, que decidi escrever
esta carta. Os fatos não se passaram absolutamente
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
corno V. Ex.ª narrou, e sim do modo que em seguida
SENADOR ARTHUR SANTOS EM SEU DISCURSO éxponho.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 1948.
Exmo. Sr. Senador Artur Santos:
Saudações.
Par asurpresa minha, deparei hoje no
matutino "Diário de Notícias", sob o título: –
"Nenhuma providência das autoridades militares
para localizar o oficial desaparecido nas matas
de Pôrto Velho" uma notícia sôbre a sessão
do Senado Federal do dia 16pp. e na qual V.
Ex.ª, em discurso, tratando do caso de
desaparecimento do Tenente Fernando Gomes
de Oliveira, entre outras coisas, reefriu-se à minha
pessoa, afirmando que eu, como Comandante da
região, me negara a prestar qualquer socorro
ao referido oficial, não atendendo mesmo a pedi-

a) Antecedentes
Estávamos no início do ano de 1945, quando,
após ter sido promovido ao pôsto de Capitão, fui
nomeado
Comandante
da
2ª
Cia.
Rdv.
Independente, que teria por missão a construção da
estrada de rodagem Pôrto Velho-Vilhena. A
Companhia teria por sede inicial Belém, onde se
organizaria, seguindo depois para sua sede definitiva
– Pôrto Velho, Território do Guaporé. Como era de
direito, vim ao Rio, a fim de receber ordens do
Diretor de Engenharia e, então, consegui com
grande esfôrço, ainda com o País em guerra,
embarcar
para
Belém
grande
quantidade
de máquinas pesadas de engenharia, que o Mi-
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nistério da Guerra distribuíra à minha Unidade,
para
emprêgo
na
construção
dessa
estrada. Devo esclarecer a V. Ex.ª, que a Cia,
na construção dessa rodovia, deveria trabalhar
com a verba distribuída ao govêrno do Território
do Guaporé, para o fim específico da construção
da estrada Pôrto Velho – Presidente Pena, trecho
da rodovia Pôrto Velho-Vilhena.
Sabedor das dificuldades que o tempo de
guerra nos havia trazido, segui viagem para Belém,
justamente com o material que embarcara e
consegui levá-lo a salvo até lá e sem dano
desembarcá-lo.
Em Belém, já encontrei a Companhia semiorganizada, com soldados voluntários, na maioria
nordestinos que tinham ido para a Amazônia com a
campanha da borracha, e que, fracassados vagavam
pela cidade e vários oficiais, entre, os quais o 1º
Tenente Fernando Gomes de Oliveira. Só então
conheci o tenente Fernando, que, aliás, causou-me
excelente impressão, assim como, pela primeira vez
vi o sargento Antão Marinho. Cêrca de um mês
ficamos em Belém, reajustando a Companhia e
recebendo mais voluntários para completar o seu
efetivo, antes de seguir para Pôrto Velho.
A SNAAPP, companhia de navegação
do Amazonas, para o transporte de nosso
pessoal e material pesado, por requisição do
Exmo. Sr. General Cmt. da 8ª Região, colocou
à nossa disposição o navio gaiola – Tupi – e
uma
grande
alvarenga
alugada
da
Cia.
inglêsa de navegação Booth Line. Partimos
de
Belém
para
Pôrto
Velho
em meados de junho de 1945 e, de acôrdo
com o contrato de transporte deveria, vinte
dias
após
nossa
chegada
àquela
cidade,
desembaraçar
a
alvarenga
e
entregá-la
à
SNAAPP,
sob
pena
de pesada multa.
Essa viagem, rio acima, demorou 26 dias, sem
incidentes notáveis, chegando o "Tupi" a Pôrto
Velho em meados de julho.
Nesta cidade não existe pôrto com guindastes
e, para retirarmos as máquinas pesadas de dentro
da alvarenga, em 20 dias, tivemos de com a ajuda
do Govêrno do Território, instalar um guindaste
sôbre a alvarenga e retirar as máquinas
desmontadas, aos pedaços. Enquanto procedíamos
a essa operação, que por sua dificuldade
estava diretamente a meu cargo, foi o 1º tenente
Fernando destacado para a Iocalidade de S. Pedro,
a fim de melhorar o acantonamento já Ia

existente e para onde iria a Companhia, pois que lá
era a ponta do serviço de construção da estrada.
Esclareço a V. Ex.ª que o tenente Fernando foi
designado para essa missão, porque assim o
desejou, e todos os auxiliares que com êle seguiram,
inclusive o sargento Marinho, foram de sua escolha.
Dêsse modo, após a nossa chegada, seguiu para S.
Pedro o tenente Fernando, isto é, possivelmente no
dia 20 de julho de 1945.
b) O desaparecimento
No dia 29 de julho de 1945, domingo, o
tenente Fernando, acompanhado do sargento
Marinho e outros, sai do acampamento para caçar,
embora o guarda da linha telegráfica, Balbino, o
tivesse advertido que era perigoso. Essa caçada foi
fatal para o infortunado oficial que dela nunca mais
regressou. O sargento Marinho que o acompanhava,
conta que ambos entraram na mata e que, em certo
momento, dentro dela o tenente afastou-se e
desapareceu; que êle, sargento, gritou e não obteve
resposta e que ouvindo um tiro na picada, por êle
orientou-se, indo ter com os outros companheiros
que nela estavam. O sargento Marinho vai ao
acampamento e pede ao guarda-fio Balbino reforços
para a procura e o guarda-fio lhe dá todos os
mateiros disponíveis que possuia e o sargento volta
à procura do oficial. Por sua vez Balbino telefonava
para Pôrto Velho comunica do que o tenente
Fernando saíra para caçar e não voltára. Ora, essa
notícia chegou ao meu conhecimento cêrca de três
(3) horas da tarde de domingo em Pôrto Velho
distante do local do desaparecimento 90 kms. ou
sejam, naquela época, cêrca de quatro (4) horas de
viagem, por caminhão, em face das condições da
estrada.
Desde o primeiro momento, dirigi-me ao
Comandante da Guarnição Federal em Pôrto
Velho, cap. Antônio Maranhão, comunicando
o ocorrido, e êste, pela gravidade do fato,
achou conveniente levá-lo ao conhecimento
do
Governador
do
Território,
autoridade
máxima
do
lugar.
Desde
então, tôdas as providências foram tomadas
e
melhores
não
o
poderiam
ser.
O
Governador
ordenou
incontinente,
que
o inspetor da linha telegráfica, Andrade,
com urna turma de mateiros, seguisse de
Pôrto Velho a fim de procurar o tenente.
Essa turma seguiu para São Pedro na segundafeira,
dia
30.
Ao
mesmo
tempo
orde-
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nava a outros elementos que se achavam em S.
Pedro a não esmorecerem na pesquisa.
A 3º Cia. de Fronteira, sediada em Pôrto
Velho, também cedeu elementos seus, mateiros
da região, que logo seguiram para o interior
da mata.
Essas eram as melhores providências a tomar,
em face da comunicação feita; quaisquer outras
seriam infrutíferas e desastrosas.
Todos os elementos da minha Cia.
eram estranhos à mata do Guaporé, isto é, a
fabulosa mata amazônica, inclusive os oficiais, e
seria loucura mandar soldados recrutas, sem
instrução militar e sem conhecerem a região,
procurar o oficial.
V. Ex.ª diz que impedi que os oficiais da Cia.,
companheiros de Fernando, se embrenhassem na
mata à sua procura. Isto não é verdade. Não o
poderia impedir mesmo que o quisesse, pois tôdas
as providências tomadas foram estudadas com o
Governador e o Comandante da guarnição.
Afirmo a V. Ex.ª, sob minha palavra, que as
providências tomadas foram imediatas e que, se não
foram felizes ou foram incompletas, essas falhas
decorreram de fatôres outros, que não o desejo
deliberado de evitar a procura de um companheiro
sob todos os aspectos estimado.
Ao mesmo tempo que essas providências
eram tomadas, o Governador do Território fretava um
avião da Cruzeiro do Sul para sobrevoar o local do
desaparecimento, tendo eu mesmo servido de
observador e orientador dêsse vôo. Esclareço a V.
Ex.ª que tôdas essas providências foram tomadas
nos primeiros três dias após o desaparecimento e
que dentro dêsse intervalo de tempo eu mesmo
estive em S. Pedro orientando as perquisas.
V. Ex.ª diz que não tomei providências devido
à chegada do embaixador americano. Como se vê, a
chegada dêsse embaixador não impediu ou
prejudicou de leve essas pesquisas.
Para que fique bem claro êste ponto,
recapitulemos: após o desaparecimento e antes
da chegada do embaixador estavam empenhados
nas pesquisas os seguintes elementos:
1) Eu próprio;
2) o destacamento de S. Pedro, composto
de soldados da 2ª Cia. e guardas do Território
do Guaporé, em sua totalidade de mateiros;

3) soldados mateiros da Cia. de Fronteira;
4) o Inspetor da linha telegráfica Andrade e
seus mateiros, em número de 15.
Posteriormente, no dia 3 de agôsto, novos
contingentes entraram nas pesquisas e, em
desespêro de causa, não mais selecionávamos os
mateiros, mesmo porque êstes já estavam
acometidos de malária. Novos soldados da Cia. de
Fronteira foram enviados e novos soldados da
Companhia Rodoviária, juntamente com aqueles, se
embrenharam na mata, sem resultado positivo, e
desejo informar a V. Ex.ª que desses, metade foi
acometido de malária e teve de baixar ao hospital e a
outra metade, em pouco tempo, pela falta de prática
de andar na mata estava completamente esgotada.
A expedição de que trata V. Ex.ª foi assim
organizada, não como um simulacro, mas como uma
verdadeira expedição, que tinha por missão
pesquisar terras mais afastadas, uma vez que as
proximidades de S. Pedro estavam completamente
batidas:
V. Ex.ª diz ainda que ''tais foram o descaso e o
abandono do Capitão, que sua atitude foi sèriamente
comentada e criticada em Pôrto Velho, repercurtindo
essa má impressão no seio do próprio Exército,
circunstância essa constante de todos os relatórios
existentes no respectivo inquérito policial-militar".
Isto não é verdade:
1º) Gozo, em Pôrto Velho, de excelente
conceito, conceito êsse decorrente de minhas ações
no Comando da 2ª Cia. Rdv. Independente e como
testemunhas disso não indico uma ou duas pessoas
daquela cidade, mas tôdas as pessoas das mais
representativas da região, a começar nela atual
Governador, Dr. Araújo Lima, e o Secretário Geral
Dr. Moacir de Miranda.
2°) No Exército, quando um militar não cumpre
o dever, prevaricando ou simplesmente cometendo
uma pequena transgressão disciplinar, será
fatalmente processado ou punido.
Ora,
saiba
V.
Ex.ª
que
nada
menos de 5 inquéritos foram abertos em tôrno dêsse
caso, em que não só minha atuação no caso
em si como, de um modo geral, no comando
da
2ª
Cia.
Rdv.
Independente,
sofreu
verdadeira devassa, e nada de criminoso
ou reprovável, acharam em meus atos, ficando
perfeitamente provado que não prevariquei; nem
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sequer cometi uma transgressão disciplinar, pois a
prova é que não fui punido.
Destruo assim a assertiva de V. Ex.ª, de que
constam de todos os relatórios existentes do
respectivo inquérito policial militar o meu descaso,
isto é, o meu crime, ou a minha transgressão
disciplinar. Se dêIes constasse êsse fato, o Exmo.
Senhor Ministro da Guerra ter-me-ia punido
inexoràvelmente, porque a isso o compelia o seu
dever.
– Mais além V. Ex.ª diz: "F como é natural em
conseqüência dêsses fatos injustificáveis e até
deprimentes – refere-se ao meu descaso – 27
oficiais designados para substituírem o tenente
Fernando, por meio de pistolões, conseguiram o
cancelamento dessas designações e os oficiais, que
ali permaneciam, procuravam, por todos os meios, a
sua transferência de Pôrto Velho, no que andaram
muito bem! E o resultado foi a extinção da
Companhia".
– Mais uma vez o que V. Ex.ª afirma não é a
verdade, pois, nem 27 oficiais foram designados para
servirem na Cia. e por meio de pistolões
conseguiram anular essas designações, nem a Cia.
foi extinta por êsse motivo.
Isto é fácil de ser comprovado no Ministério da
Guerra. A extinção da 2ª Cia. Rdv. Independente foi
uma medida de caráter geral e não particular. Ao
mesmo tempo que ela e várias outras unidades de
Engenharia Militar, que estavam empenhadas na
construção de estradas foram extintas. Foi uma
medida de compressão de despesas, dentro da
política seguida pelo govêrno. As verbas para as
construções a cargo dessas unidades foram
cortadas, daí a paralisação do serviço e conseqüente
extinção das unidades.
c) Conclusões
Do exposto, que foi longo e detalhado, porque
quis dar uma idéia exata do desaparecimento,
situando-o no tempo e no espaço, desejo chamar a
atenção de V. Ex.ª para o seguinte;
1ª) A 2ª Cia. Rdv. Independente foi criada
com a missão de construir uma estrada que iria
aumentar o nosso esfôrço de guerra, pois ela
facilitaria o transporte da borracha dos seringais e
Alto Jamari e outros, que são na opinião dos
entendidos, os melhores seringais da região. E quan-

do seguiu para Pôrto Velho, para sua
importante missão, conduzia preciosa maquinaria de
engenharia uqe necessitava de um cuidado
contínuo.
2º) Que a 2ª Cia. tinha prazo marcado para
desembaraçar a alvarenga que conduzia a
maquinaria, sob pena de multa.
3º) Que o tenente Fernando desapareceu
cêrca de 20 dias após a nossa chegada a
Pôrto Velho, quando ainda estávamos no estafante
mistér de retirar o material de dentro da
alvarenga, do modo que já expliquei com um
guindaste improvisado e aos pedaços, e de instalar
a unidade, providenciando alojamento para
os soldados, alimentação, etc.
4º) Que, apesar disso, quando o tenente
Fernando desapareceu, as pesquisas tentando
localizá-lo foram imediatas. Mau grado a grande
responsabilidade que sôbre meus ombros pesava de
desembarcar da alvarenga o precioso material de
engenharia, sem dano e de alojar os soldados tão
logo soube do desaparecimento tomei as melhores
medidas que poderia fazê-lo: pedi auxílio ao
Comandante da Guarnição Federal em Pôrto Velho a
quem estava eu subordinado disciplinarmente e ao
Governador do Território de quem eu dependia na
questão da construção da estrada. Que melhores
providências poderia tomar se acabara de chegar a
Pôrto Velho e, juntamente com todos os elementos
da Cia. que se achavam nesta cidade, quase
desconhecia o lugar?
5º) Que o auxílio do Cmt. da Guarnição e do
Governador
foi
imediato.
A
notícia
do
desaparecimento chegou a Pôrto Velho domingo à
tarde, quando o comércio estava fechado e todos em
seus lares descancando e, por conseguinte, num dia
e hora difíceis de se organizar uma expedição. E na
segunda-feira seguinte, isto é, dia 30, já mateiros do
Território e soldados seguiam à procura do tenente.
6º) Que cinco (5) inquéritos policiais-militares
foram abertos em tôrno do caso por ordem de S. Ex.ª
o Sr. Ministro da Guerra, o último dos quais presidido
pelo Sr. Coronel José Veríssimo, que serviram
para, entre outros fatos, mostrar à luz meridiana
da verdade, a atuação que tive no Comando
da 2ª Cia. e particularmente qual a minha ação
em tôrno do desaparecimento do tenente Fernando.
Tudo o que se disser quanto a minha atuação
fora do que consta do relatório final do Coronel
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Veríssimo não é verdadeiro e decorre da paixão e
não do exame frio dos fatos.
7º) Se V. Ex.ª não ficar satisfeito cem as
informações que forneço nesta carta, sugiro que
recorra ao Coronel Veríssimo ou ao próprio Exmo.
Sr. Ministro da Guerra, que são os únicos que
possuem elementos para prestar informações
verdadeiras.
8º) Vê V. Ex.ª sou um soldado e sòmente
soldado, e como tal tudo faço para que minha honra
permaneça inatacável. Estou inteiramente de acôrdo
que tudo se faça para descobrir o que aconteceu ao
infortunado tenente Fernando e, como seu antigo
comandante, possìvelmente sou o que isto mais
deseja, depois das pessoas de sua família. Não
posso porém absolutamente, concordar com V. Ex.ª
em que eu e outras autoridades daquela época, no
Território do Guaporé, que tudo fizemos, fora mesmo
das atribuições regulamentares, para localizar o
tenente e esclarecer o seu desaparecimento,
sejamos a cada passo objeto das acusações mais
deprimentes, como a que Vossa Ex.ª acaba de
formular contra mim, da mais alta tribuna do País.
Não é justo isto. Façamos tudo, o possível e o
impossível para localizar o tenente Fernando, mas
deixe-se intacta a honra daqueles que, como eu,
sempre tiveram uma nítida noção do dever e jamais
deixaram de cumpri-Io, tendo mesmo desempenhado
as missões mais difíceis. – Enio dos Santos Pinheiro,
Capitão.
O SR PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratai, vou encerrar a sessão. Designo para
a de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão única da Proposição número 28,
de 1948, que dá nova redação ao Decretolei nº 8.013, de 29 de setembro de 1945, o qual
assegura direito à percepção de vencimentos
e vantagens a militares da Reserva Remunerada
ou Reformados. (Com pareceres favoráveis ns.
394,
395
e
396,
das
Comissões
de
Constituição e Justiça, de Fôrças Armadas e de
Finanças).

Discussão única da Proposição número 26, de
1948, que assegura aos atuais servidores públicos
da União a contagem do tempo em que estiveram
afastados dos seus cargos e funções, quando
tenham obtido pronunciamento favorável da
Comsisão Revisora, instituída pela Constituição de
1934. (Com pareceres favoráveis ns. 397 e 398, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças)
Levanta-se a sessão às 16 horas e 50
minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A
MESA
Na sessão de hoje:
Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 1948,
que manda erigir na Capital da República
monumento ao ex-presidente da República,
Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves e
dá outras providências.
Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 1943,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, do crédito especial de Cr$
162.226,00, para pagamento a exservidores do
extinto Território de Iguaçu;
Projeto de Lei da Câmara nº 124, de 1948,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Agricultura, do crédito especial de Cr$ 44.980,00,
para pagamento de gratificação de magistério aos
professôres catedráticos padrão M, Aluísio Palmeiro
de Escobar e Antônio Rodrigues Duarte da Silva;
Projeto de Decreto Legislativo número 11, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes entre
o Brasil e o Reino dos Países Baixos;
Projeto de Decreto Legislativo número 12, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e a Dinamarca;
Projeto de Decreto Legislativo número 13, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e a Suécia, firmado a, 14 de
novembro de 1947, no Rio de. Janeiro;
Projeto de Decreto Legislativo número 14, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e a Noruega, firmado a 14 de
novembro de 1947, no Rio de Janeiro.

65ª SESSÃO, EM 25 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Ás 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Augusto Meira.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plinio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
José Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Rodolfo Miranda (33).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
33 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 1º Suplente (servindo de 2º Secretário) –
Procede á leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O SR. 1º Secretário – Declara que não há
expediente e lê os seguintes pareceres:

PARECER
Nº 410, de 1948
Da Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio, sôbre a Proposição nº 259, de 1947.
Relator: – Sen. Sá Tinoco.
O Sr. Presidente da República, em Mensagem
nº 316, de 7 de julho do ano passado, submeteu
à deliberação do Congresso o anteprojeto de lei
que
cria
duas
Inspetorias
Regionais
de
Fomento da Produção Animal, nos Estados de Mato
Grosso e Goiás, sediadas, respectivamente, em
Campo Grande e Goiânia.
Aquêles
Estados
centrais,
pelas
suas vastíssimas áreas territoriais são, sem dúvida,
os mais indicados para o desenvolvimento
da pecuária, que, aliás, já constitui a base
principal em que se assentam suas economias
e crescentes progressos, mau grado a falta
de comunicações e de transportes.
O Sr. Ministro da Agricultura, em Exposição
de Motivos ao Sr. Presidente da República,
encareceu a necessidade de serem criadas
as mencionadas inspetorias, a fim de se imprimir
à expansão pastoril uma orientação capaz
de
conduzir
aquela
importante
indústria
em moldes racionais, de maneira a atingir
os resultados que se pretendem objetivar.
Para
justificar
a
criação
dessas
Inspetorias, basta mencionar que os trabalhos
naqueles
setores,
são
realizados
pela
Inspetoria Regional de São Carlos, da Divisão
de
Fomento
da
Produção
Animal,
com
sede
na
cidade
do
mesmo
nome,
no
Estado de São Paulo, e que, não obstante
a distância em que se encontra instalada,
atende
a
uma
imensa
área
geográfica,
circunscrevendo os mencionados Estados de São
Paulo, Mato Grosso, Goiás e, ainda, o Triângulo
Mineiro.
As duas Inspetorias Regionais que e
pretendem
estabelecer,
uma
com
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rede na atual Fazenda de Criação em Campo
Grande, e a outra, em Goiânia, recomendam-se
perfeitamente, de vez que e apreciável e promissor
o desenvolvimento da produção animal alcançada
nos referidos Estados: bovinos, equinos, suínos,
ovinos, caprinos, asininos e muares, contribuindo
o Estado de Mato Grosso, com 4.231.300
cabeças, e o Estado de Goiás com 5.105.100,
perfazendo um total de 9.336.200, conforme tabela
exarada na Exposição de Motivos do atual
Senhor Ministro da Agricultura e que, efetivamente,
ressalta a importância do fomento animal,
notadamente da pecuária naquelas regiões, como
fator
decisivo
para
a
sua
prosperidade
conômica.
Urge, pois, acompanhar a expansão
dos
rebanhos
ali
existentes,
assistindo-os
com eficácia e promovendo a melhoria da raça,
através de cruzamentos adequados, de modo a
alcançar um elevado grau de aperfeiçoamento
dos nossos rebanhos, em pról daquelas unidades
da República, quiçá do Brasil.
A aludida Mensagem 316, cria, também,
dois lugares de Inspetores para dirigir as
futuras
Inspetorias,
com
gratificação
de
função. Entretanto, a Câmara dos Deputados,
procurando corrigir a desigualdade de tratamento
para funcionários da mesma categoria, estendeu
a
gratificação,
igualmente,
aos
titulares
das dez inspetorias, já disseminadas pelo país.
Todavia, o Sr. Senador Apolonio Sales, em vigoroso
estudo da matéria, apresentou emenda substitutiva
á da Câmara, propondo, á vista do critério
diversamente adotado, quanto aos demais
funcionários do Departamento Nacional da
Produção Animal, com atribuições semelhantes
à daquêles servidores, sejam estendidos aos
mesmos idênticos benefícios, por entender que
para
funcionários
que
"têm
a
mesma
responsabilidade e os mesmos deveres, deve haver,
por conseguinte, as mesmas vantagens, e
os mesmos direitos".
Como se vê não precisamos repetir
o pensamento do relator da matéria na Comissão
de Finanças, pois corresponde exatamente
ao nosso que é de evitar descontentamentos,
praticando Justiça.
Á vista do exposto, opinamos pela
criação das duas Inspetorias e dos dois
lugares
de
Inspetores,
solicitados
na
Mensagem
presidencial,
bem
como,
pela
concessão
da
gratificação
na
forma

do substitutivo proposto pelo nobre Senador
Apolônio Sales.
Êste o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1948.
– Pereira Pinto, Presidente. – Sá Tinoco, Relator. –
Novaes Pilho. – Maynard Gomes.
PARECER
Nº 411, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
nº 259, de 1947.
Relator – Sr. Apolônio Sales.
A criação de mais duas Inspetorias Regionais
na Divisão de Fomento da Produção Animal, do
Departamento Nacional da Produção Animal, para
atender, no setor de suas especialidades, aos
Estados de Mato Grosso e Goiás, constitue medida
das mais oportunas e acertadas, cuja adoção foi
pleiteada em abril de 1945, sem haver entretanto,
logrado decisão favorável. São duas unidades da
Federação fuja economia tem por base o exercício
das atividades pastoris em suas várias modalidades
e quanto maior fôr o desenvolvimento de sua
pecuária tanto maiores serão suas fontes de renda e
seu progresso. É, pois, digna dos maiores Louvores
a iniciativa do Poder Executivo ao solicitar a criação
de dos órgãos técnicos que irão propiciar naqueles
dois grandes Estados centrais, o incremento da
indústria
animal,
imprimindo-lhe
diretrizes
consentâneas com a necessidade de sua expansão
como fontes alimentadoras dos maiores centros
consumidores do País, preenchendo-se, destarte,
sensível lacuna, cuja existência não encontra
justificativa.
Tanto mais podemos assim nos expressar
quanto aos Srs. Senadores verificar nos anexos
dêste projeto de lei, a existência de uma exposição e
o motivos por mim firmada em 1945 pela qual
propunhamos ao Exmo. Sr. Presidente Getúlio
Vargas a criação destas duas inspeorias proposta
que por parecer contrário do DASP, mereceu de S.
Ex.ª a desaprovação.
Vemos hoje com prazer qeu o govêrno e a
Câmara dos Deputados acham que tínhamos razão,
naquela época.
Chamo
a
atenção
dos
Senhores
Senadores para o fato de que a presente proposta
de lei, teve sua origem numa mensagem
Presidencial que criava as duas Inspetorias de Goiás
e de Mito Grosso – estabelecendo desde logo às
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funções gratificadas para os dois Inspetores.
Na Câmara dos Deputados, foi proposta a
criação de mais dez funções gratificadas para as
Inspetorias já existentes e que, ao contrário do que
acontece com os demais Departamentos do
Ministério da Agricultura, não tinham gratificações
para os seus inspetores.
Pareceu-me justíssima a emenda da Câmara
dos Senhores Deputados, pretendendo corrigir a
desigualdade de tratamento.
Parece-me, entretanto, que, aprovada a
emenda da Câmara, ficaram ainda mais flagrantes
as desigualdades, porque permaneceram estas, já
não só para outros Departamentos do Ministério da
Agricultura, mas para os inspetores chefes e chefes
de seção do próprio Departamento Nacional de
Produção Animal, abrangendo quatro Divisões e dois
Institutos, integrados todos por seções, estações
experimentais e inspetorias de um chefe designado
para cada uma e êstes, se têm a mesma
responsabilidade e os mesmos deveres, devem ter,
por conseguinte, as mesmas vantagens e os
mesmos direitos.
A criação de funções gratificadas para um dos
órgãos apenas virá instituir diversidade de
tratamento para funcionários com atribuições
semelhantes gerando injustificável desigualdade.
Prevalecendo o dispositivo do projeto, serão criados
dois critérios diferentes para servidores da mesma
categoria funciona, sendo certo, porém, que tal
regime não encontra guarida

Nº

Função

Seção de Administração (S.A.)
1 Chefe de Seção....................................................
Portaria (P)
1 Chefe de Portaria..................................................
Divisão de Fomento da Produção Animal
(D.F.P.A.)
2 Chefes de Seção...................................................
12 Inspetor Chefes.....................................................
1 Secretário do Diretor.............................................
1 Chefe de Turma de Administração.......................
Divisão de Defesa Sanitária Animal (D.D.S.A.)
2 Chefes de seção...................................................
9 Inspetores Chefes.................................................

nos sagrados preceitos democráticos. Proponho por
isto uma emenda substitutiva no art. 2º da
proposição da Câmara nos seguintes termos:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas, na Divisão de Fomento da
Produção Animal, do Departamento Nacional da
Produção Animal, duas Inspetorias Regionais nos
Estados de Mato Grosso e Goiás, respectivamente.
Parágrafo único. As Inspetorias Regionais
referidas neste artigo terão suas sedes em Campo
Grande e Goiânia e denominar-se-ão Inspetoria
Regional de Campo Grande e Inspetoria Regional de
Goiânia.
Art: 2º Os serviços dessas Inspetorias serão
executados
por
funcionários
dos
Quadros
Permanentes e Suplementar do Ministério da
Agricultura, que nelas forem lotados, e por pessoal
extranumerário admitido na forma da lei.
Parágrafo único. Até que sejam completadas
as providências para a lotação prevista neste artigo,
os serviços das Inspetorias, criadas por esta lei,
serão executados por funcionários dos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da
Agricultura, e por pessoal mensalista e diarista das
Tabelas da Divisão de Fomento da Produção Animal,
designados pelo Ministro do Estado da Agricultura.
Art. 3º Ficam criadas, no Quadro Permanente
do Ministério da Agricultura, as seguintes funções
gratificadas para o Departamento Nacional da
Produção Animal:

Gratificação

Despesa

anual

anual

Cr$

Cr$

5.400,00

5.400,00

3.000,00

3.000,00

5.400,00
5.400,000
4.200,00
3.000,00

10.800,00
64.800,00
4.200,00
3.000,00

5.400,00
5.400,00

10.800,00
48.600,00
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Nº

Função

1
1

Secretário do Diretor.............................................
Chefe de Turma de Administração........................
Divisão de Inspeção de Produção de Origem
Animal (D.I.B.O.A.)
Chefes de Seção...................................................
Inspetores Chefes.................................................
Chefe de Estação Experimental............................
Assistente do Diretor.............................................
Secretário do Diretor.............................................
Chefe de Gabinete de Desenho e Fotografia........
Chefe de Turma de Administração........................

3
6
1
1
1
1
1
5
5
2
1
1
1
1
1

Divisão de Caça e Pesca (D.C.P.)
Chefes de Seção...................................................
Inspetores Chefes.................................................
Chefes de Estação Experimental..........................
Chefe de Policlínica dos Pescadores....................
Encarregado do Parque de Refúgio, Reserva e
Criação de Animais Silvestres...............................
Secretário do Diretor.............................................
Encarregado do Gabinete de Desenho.................
Chefe de Turma de Administração........................

1

Instituto de Biologia Animal (I.B.A.)
Chefes de Seção...................................................
Chefe de Estação Experimental............................
Secretário do Diretor.......................................
Chefes de Gabinetes (Preparação de Meios de
Cultura e Esterilização, Envassamento de
Produção
Biológicos
e
Desenho
e
Microfotografia).....................................................
Chefe de Turma de Administração........................

5
2
2
2
1

Instituto de Zootécnica (I.Z.)
Chefes de Seção...................................................
Chefes de Laboratório...........................................
Chefes de Fazenda Experimental de Criação.......
Secretário do Diretor.............................................
Chefe de Turma de Administração........................

7
1
1
3

Gratificação

Despesa

anual

anual

4.200,00
3.000,00

4.200,00
3.000,00

5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
4.200,00
3.000,00
3.000,00

16.200,00
32.400,00
5.400,00
5.400,00
4.200,00
3.000,00
3.000,00

5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00

27.000,00
27.000,00
10.800,00
5.400,00

5.400,00
4.200,00
3.000,00
3.000,00

5.400,00
4.200,00
3.000,00
3.000,00

5.400,00
5.400,00
4.200,00

37.800,00
5.400,00
4.200,00

3.000,00
3.000,00

9.000,00
3.000,00

5.400,00
5.400,00
5.400,00
4.200,00
3.000,00

27.000,000
10.800,00
10.800,00
4.200,00
3.000,00
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Art. 4º As funções gratificadas de que trata o
artigo 3º serão exercidas por funcionários
designados pelo Diretor Geral do Departamento
Nacional da Produção Animal, na forma do
Regimento do referido órgão.
Art. 5º Ficam mantidas as funções gratificadas
existentes no D.N.P.A. de Secretário e Auxiliar do
Diretor Geral e Chefe da Portaria do I.B.A.
Art. 6º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, ... de .... de 1948, 127º da
Independência e 60º da República.
Peço, entretanto, audiência da douta
Comissão de Justiça do Senado para que examine
esta emenda substitutiva e a da Câmara no sentido
de que fique esclarecido se pode o Congresso
ampliar a mensagem presidencial com a criação de
funções gratificadas em departamentos relacionados
com os constantes da proposta oficial.
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ivo D'Aquino Presidente. – Apolonio Sales,
Relator.– Ismar de Góes. – Alvaro Adolpho. – Santos
Neves. – Salgado Filho. – José Americo. – Ferreira
de Souza.
PARECER
Nº 412, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final da emenda do Senado Federal
ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados número
54, de 1948, que institui a medalha da Campanha do
Atlântico Sul.
A Comissão apresenta (anexo nº 1) a redação
final da emenda do Senado ao art. 1º do Projeto de
Lei número 54, de 1948.
A título de sugestão, a Comissão junta (anexo
nº 2) a redação completa do mesmo projeto de lei,
incluída a emenda do Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 22
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO Nº 1
do

Redação
Senado

final da
Federal

emenda substitutiva
ao
art.
1º
do

projeto de lei da Câmara dos Deputados:
Art. 1º É instituída, na Aeronáutica, a
medalha da Campanha do Atlântico Sul, que será
conferida assim aos militares da ativa, da reserva
ou reformados, como aos civis, que, no período de
guerra de 1942 a 1945, se tenham distinguido na
prestação de serviços relacionados com a ação da
Fôrça Aérea Brasileira no Atlântico Sul, quer
combatendo submarinos, quer dando cobertura,
contra êles, a comboios marítimos.
Parágrafo único – A ação dos elementos
militares e civis deve constar de menção dos
respectivos comandos.
ANEXO Nº 2
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº
54, de 1948, incluída a emenda do Senado:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituída, na Aeronáutica, a
medalha da Campanha do Atlântico Sul.
Art. 2º Essa medalha será conferida pelo
Presidente da República, mediante proposta do
Ministro da Aeronáutica, aos militares da ativa, da
reserva, ou reformados, como aos civis, que, no
período de guerra de 1942 a 1945 se tenham
distinguido na prestação de serviços relacionados
com a ação da Fôrça Aérea Brasileira no Atlântico
Sul, quer combatendo submarinos, quer dando
cobertura, contra êles, a comboios marítimos.
Parágrafo único. A ação dos elementos
militares e civis deve ser comprovada por menção
dos respectivos comandos.
Art. 3º Constará a medalha de um disco de
bronze oxidado de 31 mm. de diâmetro, com as
seguintes características:
Anverso: Círculo de 26,5 mm. de diâmetro,
circundado par um filete de 1,25mm de largura.
Em alto-relevo, um avião (com asas de
envergadura de 8mm. e comprimento de 7,5 mm.)
sobrevoando um navio de guerra (com 9 mm. de
comprimento). Na curva superior, em relevo, a
inscrição: Campanha do Atlântico Sul, em letras
maiúsculas de 2,5 mm. de altura. No centro da
curva inferior, uma estrela de cinco pontas com 3,5
mm. de circunferência.
Reverso: Círculo correspondente ao do
anverso com o mesmo diâmetro. Na curva superior
a inscrição: F. A. B. e, na inferior, a seguinte:
1942-1945; ambas em relevo, em letras
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maiúsculas de 3 mm. de altura, separadas por
uma estrela de cinco pontas com 3,5 mim. de
circunferência. No centro do círculo, o emblema
da F. A. B. em relevo, com as asas da
envergadura de 24 mm. e o sabre de 16 mm. de
altura.
Barreta e Fita: A medalha será ligada por
meio de argola e contra-argola a uma barreta de
bronze oxidado e de asas estilizadas, com 37 mm.
de envergadura das asas e 4,5 mm de altura. A
argola e contra-argola serão presas por uma fita
de chamalote azul-rei, com 37 mm. de largura e
49 mm. de altura, tendo 5 filetes de côr amareloouro de 1 mm. de largura, verticalmente
dispostos, um ao centro e os demais afastados
entre si 4 mm.
Art. 4º A presente lei entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário
PARECER
Nº 413, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final da Proposição nº 321, de
1947, que abre um crédito especial de Cr$
11.257.815,00 para pagamento aos empreiteiros
construtores da Estrada de Ferro Corumbá-Santa
Cruz de La ,Sierra.
Esta Comissão é de parecer seja aprovada a
redação da proposição da Câmara dos Deputados
nº 321, de 1947, que apresenta em anexo.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
22 de junho de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. –Ribeiro Gonçalves, Relator. –
Augusto Meira. – Cícero de Vasconcelos. –
Waldemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER

PARECER
Nº 414, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados número 52, de 1948.
A Comissão é de parecer seja aprovada a
redação, a êste anexa, do projeto de lei da Câmara
dos Deputados nº 52, de 1947.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 22
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criada no município de Ingá, Estado
da Paraíba, uma coletoria para arrecadação de
rendas federais.
Art. 2º São criados e incluídos nas respectivas
carreiras do Quadro Permanente do Ministério da
Fazenda um cargo de Coletor, classe C, e um cargo
de Escrivão, classe B.
Art. 3º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acham-se sôbre a mesa, para recebimento de
emendas nas duas próximas sessões, os Projetos de
Lei da Câmara nºs. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e o
Projeto de Decreto Legislativo nº 15, todos de 1948.
Tem a palavra o Sr. Senador Rodolpho
Miranda, orador inscrito.
O SR. RODOLPHO MIRANDA (*): – Sr.
Presidente, pedi a palavra para render homenagem a
um ilustre filho de São Paulo, que acaba de falecer.
Impedindo o Regimento do Senado, no art.
126, parágrafo único, proposição de voto de pesar,
falarei orientado simplesmente pelo dever de
paulista, ante o passamento do conterrâneo que nos
deixa após a demonstração de seu espírito sereno e
cordato e de sua atuação elevada e patriótica.
Embora político do interior – os nobres colegas
bem sabem o que isto significa – Valentim Gentil
conseguiu exercer suas atividades sem fazer um só
inimigo. Ninguém poderia, mesmo, ter dado maiores
provas de compreensão e espírito público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, um
crédito especial de Cr$ 11.257.815,00 (onze
milhões duzentos e cinqüenta e sete mil,
oitocentos e quinze cruzeiros), para atender ao
pagamento da margem de lucro devida aos
empreiteiros da construção da estrada de ferro
Corumbá-Santa Cruz de La Sierra.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em __________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
contrário.
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O saudoso político paulista desaparece moço,
em condições de ainda prestar relevantes serviços a
São Paulo e ao Brasil, mormente nesta época de
agitação política e perturbação de ânimos.
Estou certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que aos políticos paulistas, embora lutando em
campos opostos, sempre anima o sentimento de
servir patriòticamente à sua terra. Assim procedeu o
meu conterrâneo.
Valentim Gentil foi deputado, por diversas
vezes, à Assembléia do Estado. Tive o prazer de ser
seu colega na Câmara Estadual, até 1930, quando,
com a revolução vitoriosa, perdemos as cadeiras que
ali ocupávamos.
No Govêrno de Armando Sales de Oliveira, foi
o saudoso político convidado para exercer as
elevadas funções de Secretário da Agricultura.
Apesar do antrechoque das idéias políticas, prestou,
então, como administrador, inolvidáveis serviços.
Deixando o cargo, não o abandonou o respeito de
seus adversários, nem deixou de ser querido pelos
seus amigos.
Ainda últimamente, na Assembléia Constituinte
de São Paulo, demonstrou serenidade, visão e
compreensão de homem público, não permitindo que
as paixões assumissem proporções tais, a ponto de
atingirem ao desrespeito. As lutas partidárias
estaduais tinham aspecto grave e sòmente um
espírito calmo, ponderado e elevado como o de
Valentim Gentil podia contornar as dificuldades.
Sr. Presidente, meu Estado reconhece no
ilustre morto, não só o político que bem o serviu,
como um modelo de honestidade e de trabalho.
Dispunha Valentim Gentil, a meu ver, de um dos
grandes predicados do homem público: era modesto.
A essa modéstia, entretanto, acompanhava grande
capacidade de trabalho e exemplar envergadura
moral.
Penso, O Sr. Presidente, que, na medida das
minhas fôrças – aliás poucas (não apoiaos) – pude
render a devida homenagem ao paulista ilustre que
acaba de desaparecer.
O SR. PRESIDENTE: – Continúa a hora do
expediente.
O SR. IVO D'AQUINO (*): – Senhor
Presidente, o nobre representante de São Paulo, Sr.
Senador Rodolfo Miranda, em nome do Estado e dos
representantes paulistas, acaba de expressar o seu
pesar pelo falecimento do ilustre político daquele
Estado, Senhor Deputado Valentim Gentil.

Quero que a essa homenagem se associe o
Partido Social Democrático, ao qual como político
militante, como Deputado Estadual e ainda como
Presidente da Assembléia Legislativa do grande
Estado do Sul, prestou Valentim Gentil os mais
relevantes serviços, que se refletiram sôbre a
coletividade paulista.
Os votos de pesar que expresso, Senhor
Presidente, têm, sem dúvida, o apôio de todos os
representantes do Partido Social Democrático nesta
Casa que se socorrem da oportunidade para, mais
uma vez, traduzir admiração e aprêço tão merecidos
pelo ilustre político.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr.
Presidente, não há mister novas palavras,
justificando a manifestação do pesar de cada
bancada pela morte do Deputado Valentim Gentil, de
São Paulo.
O seu elogio foi feito, seja pelo Senador
Rodolfo Miranda, seja pelo Senador Ivo d'Aquino.
Ambos tiveram a seu respeito expressões as
mais justas, as mais precisas e que bem traduzem o
sentir de todos nós.
A mim compete, apenas, dizer que a bancada
da União Democrática Nacional está plenamente
solidária com essa manifestação e acompanha o
Partido Social Democrático na sua dôr pelo
desaparecimento de membro de tal relêvo.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – O Sr.
Presidente, o Partido Social Trabalhista, pela minha
voz, se solidariza com as manifestações de pesar à
memória do Sr. Deputado Valentim Gentil, falecido
em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a honra do
expediente.
O SR. EUCLYDES VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
em meu nome pessoal e no do Partido Social
Progressista, acompanho, com sinceridade, as
expressões de pesar que acabo de ouvir pelo
falecimento do Deputado Valetim Gentil, nome
realmente respeitado no Estado de São Paulo.
Secretário da Agricultura no Govêrno do Sr. Armando
Sales Oliveira e deputado à Assembléia Legis__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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lativa do Estado, prestou sempre assinalados
serviços ao Estado e ao Brasil. Ainda no ano próximo
passado, ocupou a presidência da Assembléia
Constituinte e da Assembléia Legislativa, dando
demonstração de seu elevado espírito público e de
homem conciliador. Não fôsse seu estado de saúde,
ainda hoje estaria presidindo a Assembléia
Legislativa minha terra, concorrendo para a união
dos paulistas.
Foi, pois, com grande sentimento de pesar que
recebi, hoje, no Senado a comunicação, por
intermédio do meu distinto amigo, nobre Senador
Rodolpho Miranda, do falecimento de Valentim
Gentil. Subscrevo tôdas as palavras aqui proferidas
sôbre o ilustre homem público, por serem a
expressão da verdade.
De outro assunto, Sr. Presidente, devo neste
momento tratar.
Ao
entrar
no
Senado,
recebi
uma
representação de moradores do distrito de Sousas,
no município de Campinas, assinada por
fazendeiros,
sitiantes,
colonos,
empregados,
comerciantes, enfim todos aqueles que se
interessam pelo referido distrito.
Há mais de 60 anos, em virtude de concessão
do Estado, foi construido o Ramal Férreo
Campineiro, que prestou os mais relevantes serviços
á zona, tôda ela cafeeira e de terras de primeira
qualidade, e contribuiu para enriquecer o município
de Campinas.
Em 1911, formou-se naquela cidade, com
capital exclusivamente local, a Companhia
Campineira de Tração, Luz e Fôrça que, tendo
quedas dágua situadas no distrito de Sousas, se
interessou pela aquisição do Ramal Férreo
Campineiro, então de tração a vapor e com bitola de
60 centímetros, a fim de eletrificá-lo. Com grandes.
esperanças recebeu o povo de Campinas a notícia
da aquisição. E realmente o Ramal passou a bem
servir ao distrito, até que, em 1929, a Cia.
Campineira de Tração, Luz e Fôrça, inicialmente
constituida com capital nacional, de Campinas, foi
adquirida por um emprêsa estrangeira, a mesma
que, comprando vinte e nove ou mais empresas no
Estado de São Paulo, formou a Empresa Fôrça e Luz
de Ribeirão Preto e Associadas.
Iniciou-se novo período de esperanças para a
gente campineira, certa de que a nova companhia,
de capital mais elevado, iria contribuir para o
desenvolvimento do município.

Mas essas esperanças desde logo se apagaram. A
companhia só pretendia auferir lucros. Assim, em
1938, quando tive a honra de assumir a direção da
Prefeitura de Campinas, a situação era alarmante,
porque faltava energia elétrica para atender às
necessidades do município. Dizia-se, então, que os
industriais que pretendessem montar suas
indústrias no município eram, desde logo,
desviados do seu intento, porque a própria
Companhia afirmava não poder fornecer energia
elétrica. Tal situação levou-me a pensar na
possibilidade de encampar a referida emprêsa, e
só não realizei meu intento, porque dependia de
autorização do Govêrno da República, e o
Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica entendeu que mais aconselhável seria
exigir que a Companhia aumentasse suas
instalações
e
continuasse
a
explorar
o
fornecimento de fôrça e energia elétrica ao
município.
Não obstante, S. Exª o Sr. Presidente da
República, que era o nosso atual colega, Sr.
Senador Getúlio Vargas, conseguiu que Campinas,
lutando com a falta premente de energia elétrica,
recebesse a contribuição da Light and Power
Company, concessionária de energia em São
Paulo, sem o que Campinas não poderia comportar
qualquer outra indústria.
Essa companhia, que passou a ser
concessionária do ramal Férreo Campineiro, há
tempos vem pretendendo retirar os trilhos do ramal,
sob a falsa alegação de que é deficitário.
Ainda ontem, afirmei que deficitárias são
tôdas as estradas de ferro do país, em média. E'
certo que mesmo no meu Estado existem
emprêsas em franco progresso, com grande saldo,
mas lá encontramos, entre outras, a Companhia
Mogiana de Estrada de Ferro que até o ano
passado nenhum deficit havia dado e apresenta
agora o seu primeiro, de 900 mil cruzeiros.
Alarmante é a situação de tôdas as estrada
de ferro do país, mas não se compreende que o
ramal servindo a uma zona populosa, eletrificada,
não possa subsistir por estar em regime deficitário.
Se isto acontece, é porque a administração não
cuida de bem servir e deixa que os transportes
sejam feitos por caminhões, com grande consumo
de gazolina, ou por tração animal.
Recebi
Sr.
Presidente,
uma
representação que vou passar a lêr e que
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bem reflete a situação criada para o distrito.
A companhia já não cogita da retirada dos
trilhos, que pretendeu realizar no período de guerra
alegando falta de material; mas, pretende reduzir os
serviços que está obrigada a prestar.
E' a seguinte a representação:
"Os infra assinados, lavradores, comerciantes,
industriais, proprietários e moradores da região
servida pelo Ramal Férreo Campineiro, vem à
presença de V. Exª expôr e solicitar o seguinte:
A zona percorrida pelos trilhos do Ramal
Férreo Campineiro é, talvez, a que é dotada de
melhores terras no município de Campinas. Possui
durante grande espaço de tempo, milhões de
cafeeiros e as suas abundantes safras eram
escoadas por aquela via férrea.
A crise do café de 1929 determinou um
decréscimo na produção agrícola desta parte do
território campineiro, tendo, com isso, sofrido não só
os lavradores diretamente atingidos, senão também
os comerciantes, os industriais e, em geral, tôdas as
pessôas aqui radicadas e que com aqueles
mantinham negócios.
Houve,
naturalmente,
uma
sensível
diminuição
nas
transações,
com
profunda
repercussão na economia local. Todos, porém,
souberam aceitar a situação com serenidade e
passaram a aguardar melhores dias, cuidando os
lavradores de explorar outras culturas para reparar
as perdas sofridas.
Verificou-se, contudo, uma odiosa exceção. A
Companhia Campineira de Tração, Luz e Fôrça,
emprêsa estrangeira, proprietária do Ramal Férreo
Campineiro, não quis acompanhar o esfôrço geral
no sentido de apressar a restauração da economia
desta zona. Acostumada, quiçá, a trabalhar na base
de lucros elevados, não se conformou com a
redução do movimento de passageiros e bagagens
em suas linhas, conseqüente à crise que se
manifestára.
Ao passo que os habitantes do território, por
ela servido, procuravam recuperar os prejuízos
sofridos, suportando com paciência os anos das
"vacas magras",

a emprêsa proprietária do Ramal Férreo Campineiro,
passou, desde logo, com uma vaga visão dos fatos
econômicos, a desservir a população local.
Exibindo estatísticas sôbre o decrescimo do
movimento daquela via férrea, desde àquela época
vem pleiteando a obtendo, mercê da facilidade com
que os funcionários federais e estaduais atendem
aos seus pedidos, a redução das suas linhas e do
número de viagens dos seus veículos destinados ao
transporte de cargas e passageiros.
A fim de alcançar o seu "desideratum", tudo
faz para tornar indesejáveis os seus serviços na
zona de que é concessionária. A parte final da linha,
principalmente, a que vai de Joaquim Egídio a
Cabras, vive no mais completo abandono, quase
sem conserva e sem bondes para passageiros e
cargas.
Alega a emprêsa que não põe mais veículos
em tráfego, porque o movimento da linha não é
compensador. Caímos, assim, num perfeito círculo
vicioso. A Companhia não aumenta o número de
bondes – porque não há passageiros e não há
passageiros porque o serviço de transportes não
atende às necessidades desta região".
E' fácil, contudo, provar que só a Companhia é
a culpada por esta situação. O horário que adotou só
serve para afugentar passageiros. Há um bonde que
sai de Cabras às 5,50 horas, outro à tarde. Os
moradores da redondeza e os trabalhadores da zona
rural de Amparo, Pedreira e ltatiba, municípios
limitrofes, cujos habitantes não têem outro meio de
transporte para Campinas, para aIcançar o primeiro
bonde teriam de sair de suas casas às três horas da
madrugada. E chegariam em Campinas muito antes
da hora da abertura do comércio. Se vierem à tarde,
chegarão à cidade depois do comércio fechado. E'
evidente ou não que a emprêsa não quer mesmo
receber passageiros?
Quanto ao serviço de cargas, ainda é pior. A
Companhia mantém um único bonde para o
transporte de mercadorias. Êsse único sái de Cabras
às 9 horas e chega a Campinas às 13 horas!...
Apenas 4 horas para vencer um percurso de 30
quilômetros!

– 641 –
Qual seria o lavrador capaz de se utilizar de tal
meio de condução para entregar nos mercados
consumidores, leite, óvos, tomates, verduras, uvas,
figos, etc.. Êstes produtos chegariam ali em mau
estado,
maxime,
quando,
como
acontece,
continuamente, o bonde de carga fosse substituido
pela prancha aberta que a emprésa tem a coragem
de utilizar quando o outro veículo não se acha em
condições de trafegar em consequência das
repetidas enfermidades de que padece, causadas
pela sua avançada idade.
Há mais ainda. Os bondes de passageiros têm
um compartimento grande reservado para carga. A
Companhia, porém, não aceita despachos de frutas
e verduras para serem nele transportados, alegando
que isso importaria em sobrecarregar de serviço os
seus empregados. E' pena que a solicitude que
demonstra pelos seus empregados sòmente se
manifeste nessas ocasiões.
E a isso chama-se uma emprêsa de
transporte.:.
Por êsses motivos é que quasi toda a
produção desta zona se escôa com o auxílio de
caminhões. Algodão, café, rações para gado, leite,
lenha de eucaliptus, pedra de calçamento, cereais,
verduras, tudo é transportado por intermédio
daqueles veículos. Os carretos são elevadíssimos,
porque. tratando-se de região montanhosa, afirmam
os seus proprietários que são obrigados a cobrar
bastante para compensar o desgaste dos
caminhões.
Enquanto isso, a Companhia Tração assegura
que não tem o que transportar e organiza as suas
"estatísticas" para poder embair os funcionários
encarregados da fiscalização do Ramal Férreo.
O que acontece com o serviço de carga,
sucede com o de passageiros. Os bondes – diz ela –
não têm movimento. Há, porém, uma emprêsa de
onibus que percorre a estrada de Campinas até
Joaquim Egídio e carrega passageiros até no této
dos veículos, É que essa emprêsa organizou
horários excelentes para as pessoas que precisam
vir a Campinas, as quais, embora tenham de
viajar em estradas empoeiradas, sujeitam-se a

todos os incômodos à mingua de bondes no Ramal
Ferreo. No trecho de Joaquim Egídio a Cabras não
existe linha de onibus, sendo que o Ramal Ferreo é o
único transporte que nesse trecho há.
E mesmo nos raros bondes da Companhia
nunca se encontra um lugar vago. Diminui um pouco
o movimento nas proximidades de Cabras, mas isso
acontece em toda fim de linha.
Quer, agora, a famigerada Companhia de
Tração Luz e Fôrça culminar nos seus abusos e
furtar-se à fiscalização a que está sujeita na sua
qualidade de via-ferrea, pleiteando a classificação do
Ramal Férreo como linha de bondes municipal, com
base no art. 28 da lei nº 30, de 13 de junho de 1892,
cuja redação é a seguinte:
Art. 30. Desde que se liguem duas ou mais
linhas de bondes situadas em municípios diferentes
– serão consideradas estradas de ferro estaduais.
Não se realizará essa ligação, sem prévia licença do
Governo, que a poderá conceder, ou não, sujeitando,
na primeira hipótese. as linhas assim ligadas ao
regimen desta lei.
Parágrafo único. Depende também de
prévia autorização do Govêrno que a poderá
conceder ou denegar nos têrmos desta lei, o
entroncamento de qualquer linha de bondes em uma
via férrea.
Por entroncamento se entende não só a
ligação que se fizer por meio de via permanente,
como a que se fizer por intermédio de estação
comum".
Enquanto lhe convinha, manteve a Companhia
de Tração o Ramal Férreo em regime de Estrada de
Ferro. Para isso naturalmente provou que as suas
linhas se achavam entroncadas por via permanente
nas linhas Mogiana, Paulista e Sorocabana, assim
também como tínha – estação em comum com a Cia.
Paulista, vendendo passagens e despachando e
recebendo cargas em dependências desta.
Agora, todavia, não a interessa mais êsse
regime. O contrato de bondes, com a Municipalidade
de Campinas, já está, ao que parece, vencido. Se
obtiver o que pleiteia, poderá abandonar o Ramal
Férreo, retirando dali os trilhos e demais instalações.
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O mesmo não sucederá no regime
a
que
está
sujeita
atualmente
aquela
via férrea, porque será obrigada a obedecer
às
disposições
severas
do
regulamento
para
segurança,
polícia
e
tráfego
das
estradas
de
ferro.
Talvez
seja
também
sua
intenção,
evitar
a
fiscalização do Ministério da Guerra, ao qual
estão sujeitas as vias férreas consideradas;
estratégicas.
A intenção da Companhia de Tração, Luz e
Fôrça, que de campineira só tem o nome, pertence
a capitalistas estrangeiros, é exclusivamente
servir os próprios interêsse e não o interêsse
público.'
Numa
época
em
que
o
problema
de transporte preocupa todos os verdadeiros
estadistas,
em
que
a
recuperação
econômica sòmente será possível com o aumento
da produção e consequente aumento de riqueza
do País; em que as fontes produtoras
vivem clamando por facilidade de acesso aos
mercados
consumidores,
pedindo
novas
estradas; em que o Govêrno e povo, num
grande esfôrço e com grandes sacrifícios
procuram colaborar na obra grandiosa de
reerguimento de nossa situação financeira, é
que, num gesto verdadeiramente antipático e
sumamente egoista uma Companhia estrangeira
que nunca teve outra intenção senão sugar o
nosso dinheiro, se lembra de querer suprimir
uma antiga linha férrea, com perto de quarenta
anos de existência e prejudicando tôda a
população de uma zona em pleno período de
reflorescimento.
Os infra assinados, diretamente atingidos
pela clamorosa atitude daquela Companhia, dirigemse, na situação angustiosa em que se encontram,
a V. Ex.ª; solicitando-lhe, na qualidade de
representante
do
povo,
que
seja
o
impertérrito defensor de nossa causa, opondo-se
energicamente a que se consuma um tão
grave atentado contra os interêsses do nosso
município.
Aproveitando a oportunidade, apresentamos a
V. Ex.ª os nossos protestos de elevada estima e
distinta consideração. a) Lafaiete Alvaro Camargo"
Seguem-se centenas de assinaturas dos
moradores do lugar.
Sr. Presidente, ainda agora, segundo
consta
dos
jornais,
os
diretores

de estrada de ferro estão reunidos, para tratar da
situação econômico-financeira das ferrovias do País,
Há, mesmo, possibilidade de, no correr dos estudos,
serem apresentadas sugestões para a supressão de
alguns trechos de estradas de ferro.
A verdade, entretanto, é que o Brasil necessita
de transportes, de mais estradas, não sòmente de
ferro, como de rodagem, e de aviação.
Não se compreende que, neste momento, sem
motivo altamente apreciável, se pense em suprimir
qualquer trecho de estrada de ferro, mormente desta,
eletrificada, construída com o capital dos
campineiros.
É inconcebível pensar em retirar benefícios de
uma zona rica em terras de cultura, fornecedoras de
tudo quanto se necessita para alimentação, no
momento em que se trata do Plano SALTE, de
revigoramento da produção nacional. É antes,
aconselhável exigir que a Companhia melhore os
seus serviços.
Por êstes motivos, dirijo apêlo ao Sr. Ministro
da Viação e ao Departamento Nacional de Estradas
de Ferro, no sentido de que não consistam em
qualquer diminuição dos serviços a cargo do ramal
férreo
campineiro,
sem
acurado
estudo
demonstrativo da real desnecessidade de sua
existência. (Muito bem; muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. ARTHUR SANTOS: (*) – Sr.
Presidente,
em
aditamento
ao
caso
do
desaparecimento do Tenente Fernando Gomes de
Oliveira, a cujo respeito tenho tomado a atenção do
Senado, desejo referir-me à iniciativa do vespertino
"O Globo", desta cidade, merecedora de registro.
Diante das notícias provenientes da região
onde se presume esteja vivo e prisioneiro dos índios
Bocas-Negras o infortunado militar paranaense,
resolveu aquele periódico enviar ao local um reporter
e um fotógrafo, em avião fretado pelo próprio jornal,
para verificar a procedência da notícia, de certo
modo alviçareira para. todos aquêles que fazem
votos no sentido de que o jovem militar se encontre
com vida.
Leio no jornal o seguinte:
"Antecipando-se à iniciativa oficial de procurar
salvar o, Tenente Fernando Oliveira, "O Globo"
enviou um experimentado
––––––––––––––––––

(*) Não foi revisto pelo orador.
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reporter e um hábil fotógrafo com o objetivo de tentar
entrar em contacto com os selvagens que estariam
detendo o homem branco. O repórter Nahum
Sirostsky, e o fotógrafo, Nestor Leite, serão
guiados nas selvas por Franicsco Coelho, de Pôrto
Velho, um dos mais profundos conhecedores de
região como velho "mateiro" que é das selvas
amazônicas".
Sr. Presidente, registrando minha satisfação
por iniciativa tão patriótica e humanitária do grande
vespertino carioca, faço votos para que expedição
seja coroada de pleno êxito. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
ausente desta cidade o nobre Senador Aloysio
de
Carvalho
membro
da
Comissão
de
Constituição e Justiça, peço a V. Ex.ª lhe designe
substituto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente,
a
ausência
do
eminente
Senador
Aloysio
de
Carvalho
importa,
também, numa vaga na Comissão Mista de
Leis
Complementares.
Embora
seja
por
poucos
dias,
solicito
de
V.
Ex.ª
a designação de substituto.
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo aos
requerimentos dos Srs. Senadores Attilio Vivacqua e
Ferreira de Souza, designo os Srs. Senadores
Joaquim Pires e Severiano Nunes para,
respectivamente, integrarem as Comissões de
Constituição e Justiça e Mixta de Leis
Complementares, durante a ausência do Sr. Senador
Aloysio de Carvalho.
Continua a hora do expediente.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª que consulte
a Casa se concede dispensa de publicação
e
sejam
imediatamente
discutidas
e
votadas as redações finais da Proposição nº 321, de
1947, e do Projeto de Lei -da Câmara nº 52, de
1948.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo Sr. Senador
Franicsco Gallotti, que solicita dispensa de
publicação das redações finais da Proposição nº
321, de 1947, e do Projeto da Câmara nº 52, de
1948 para serem imediatamente discutidas e
votadas.
O
requerimento
independe
de
discussão
e
apoiamento.

Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Os dois pareceres, a que se refere a
solicitação do Senador Francisco Gallotti, são os de
ns. 413 e 414, que foram lidos no expediente.
Em discussão o de nº 413, dando redação
final à Proposição nº 321, de 1947. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
Os Senhores que aprovam o Parecer nº 413,
queiram ficar sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Passa-se à discussão do Parecer número 414,
dando redação final ao Projeto de Lei da Câmara n°
52, de 1948. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Os Senhores que aprovam o Parecer nº 414,
queiram conservar-se como se acham. (Pausa).
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. ALFREDO NASSER: – Sr. Presidente,
pedi a palavra para apresentar um projeto de lei,
transformando em estabelecimento federal de ensino
superior a Faculdade de Direito de Goiás.
Vem à Mesa e é lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 25, de 1948
Transforma em estabelecimento federal de ensino
superior a Faculdade de Direito de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica transformada em estabelecimento
federal de ensino superior a Faculdade de Direito de
Goiás, incorporados ao Patrimônio Nacional todos os
seus direitos, bens móveis e imóveis.
Art. 2º O estabelecimento incorporado, que
passa a subordinar-se ao Ministério da Educação e
Saúde, obedecerá ao regulamento aprovado pelo
Decreto nº 23.609, de 20 de dezembro, de 1933,
com as modificações posteriores, até expedição de
regulamento próprio pelo Poder Executivo.
Art. 3º Aos atuais professôres catedráticos e
aos funcionários administrativos serão expedidos
decretos de nomeação, assegurados, para todos os
efeitos legais, o tempo de serviço, e ajustados os
vencimentos às carreiras do serviço público federal.
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Parágrafo único. Para o ajustamento a que se
refere êste artigo ficam criados, no Quadro
Permanente do Ministério da Educação e Saúde 22
cargos de professor catedrático. M; 3 de oficiais
administrativos J, I e H; 1 de bibliotecário, I; 3 de
escriturários, 1 G e 2 E; 1 de arquivista, J; 1 de
almoxarife E e 4 de serventes E.
Art. 4º Ficam abertos, na Verba I, encargos
gerais do Ministério da Educação e Saúde,
consignação I, os créditos de Cr$ 1.455.000,00; na
Verba 2, consignação I, sub 03, Cr$ 40.000,00; na
mesma Verba, consignação I, sub 09, Cr$ 5.000,00;
idem, na sub 13, Cr$ 50.000,00; na mesma Verba,
consignação II, sub 17, Cr$ 20.000,00, na sub 19,
Cr$ 5.000,00, na sub 28, Cr$ 240,00, na sub 35, Cr$
2.000,00, na sub 37, Cr$ 4.000,00, na sub 38, Cr$
5.000,00, na sub 40-01, Cr$ 10.000,00, na sub 4002, Cr$ 20.000,00, na sub 41, Cr$ 15.000,00, e na
sub 42, Cr$ 5.000,00.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação

vontade, o espirito de sacrifício e o patriotismo de
alguns juristas e o excelente estabelecimento já teria
cessado suas atividades. Sua transformação, assim,
em estabelecimento federal de ensino, ora pleiteada,
poderia constituir, até mesmo, um prêmio e um
estímulo à obstinada demonstração de amor à
cultura por parte dos goianos. Mas não é preciso.
Nenhum mal há de advir a União em manter no
Estado de Goiás um estabelecimento de ensino
superior e, no caso, com um dispêndio realmente
irrisório. Em tôda a história republicana – nem há
necessidade de uma referência ao Império – os seus
gastos, alí, em matéria de ensino, circunscrevem-se
à Escola Técnica de Goiânia, idêntica à que existe
em todos os Estados da Federação. É tempo, assim,
de ir fazendo sentir sua existência no amparo aos
que querem, e não podem, por dificuldades
fàcilmente compreensíveis, penetrar, pelo menos,
num dos domínios do ensino, superior. Isso tem
sido feito em outras unidades. Não há razão
para que Goiás não obtenha, agora, o mesmo
tratamento.
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1948. –
Alfredo Nasser. – Góes Monteiro. – Arthur Santos. –
João Villasbôas. – Pedro Ludovico. – Dario Cardoso.
– Georgino Avelino. – Waldemar Pedrosa. –
Henrique de Novaes. – Augusto Meira. – Alvaro
Adolpho. – Levindo Coelho. – Vergniaud Wanderley.
– Alfredo Neves. – Severiano Nunes. – Plinio
Pompeu. – Joaquim Pires. – Pereira Pinto. –
Andrade Ramos. – Novaes Filho. – Apolonio Sales. –
Ribeiro Gonçalves. – Pinto Aleixo. – Lúcio Corrêa. –
Ernesto Dornelles. – Bernardes Filho. – Adalberto
Ribeiro. – Salgado Filho – Camilo Mercio. –
Francisco Gallotti. – Walter Franco.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto que acaba
de ser lido pelo Senador Alfredo Nasser está
devidamente justificado e apoiado. Vai à Comissão
de Constituição e Justiça.
Continua a hora do expediente.
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente,
acabo de receber uma carta, que vou lêr ao Senado,
não tanto pelo que ela representa de honroso para
mim, mas, sobretudo, para. revelar um chefe que,
apesar de não mais estar à frente da tropa que te-

A 13 de agôsto de 1948 foi sancionada a lei
que criou, na capital de Goiás, a sua Academia de
Direito. Há cinqüenta anos, assim, vem êsse
estabelecimento cumprindo uma árdua, embora
nobre missão, sem outro objetivo que o de tornar o
ensino jurídico acessível a centenas de brasileiros
que não dispõem de recursos para adquirí-lo nos
grandes centros. Por isso mesmo seus serviços à
cultura jurídica no Brasil Central são imensos. Basta
dizer que dos 243 advogados atualmente inscritos na
Seção de Goiás da Ordem dos Advogados, 143
foram por êle diplomados; dos 7 Desembargadores
em exercício, 4; dos 39 juízes de direito, 29; dos 39
promotores, 23 e dos 24 advogados pertencentes às
diretorias do Conselho Federal da Ordem e Caixas
de Assistência dos Advogados, 17. E é tal a sua
idoneidade que, tendo obtido fiscalização federal em
1932, já pelo Decreto nº 809, de 11 de maio de 1936,
o Govêrno da União concedia-lhe equiparação. Mas,
como é natural, os recursos para a sua manutenção,
freqüentemente, escasseiam e, por vêzes, vê-se
quase obrigado a cerrar suas portas. É certo que
vários governos de Goiás – uns mais, outros menos ––––––––––––––––––
– lhe têm prestado assistência. Mas não fôra a firme (*) Não foi revisto pela orador.

– 645 –
ve a honra e glória de comandar nos campos de
batalha, não despreza, não esquece a bravura dos
seus subordinados. Refiro-me ao Marechal
Mascarenhas de Moraes.
Eis a carta:
"Prezado Amigo Senador Salgado Filho,
Cordiais cumprimentos.
Pela leitura do "Diário do Congresso Nacional"
de 11 do corrente, pude apreciar, com satisfação, os
seus ponderosos argumentos em favor das
razoáveis
preferências
que
devem
ser
proporcionadas aos nossos expedicionários de terra,
mar e ar, para nomeações decorrentes dos
concursos, a que se submeterem.
E' com a mais viva simpatia e com os mais
sinceros aplausos que acompanho a ação
criteriosa e vigilante de V. Ex.ª, em amparo
àqueles que lutaram pela honra e soberania do
Brasil.
Não poderia nunca duvidar de sua atitude
cívica para com aquela brava gente que V. Ex.ª via,
nos campos e nos céus ela Itália, combater e morrer
pelo Brasil.
Com admiração e grande estima do amigo e
admirador grato. – Marechal Mascarenhas de
Moraes".
Esta carta, que me enche de orgulho e
vaidade, demonstra, ainda uma vez, o que foi, como
chefe, o Marechal Mascarenhas de Moraes, o qual
nunca esquece os que, com êle, fizeram a campanha
da Itália.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem.)
O SR. PRESIDENTE: – Como sabe o Senado,
compete à Mesa promover a publicação dos debates
e de todos os trabalhos e atos desta Casa.
O Serviço de Redação de Anais e
Documentos Parlamentares trouxe ao conhecimento
da Presidência que já remeteu para a Imprensa
Nacional, por intermédio da Secretaria do Senado,
os originais relativos aos anos de 1946 e de 1947 e
que já se acha em preparo a matéria correspondente
aos meses de Janeiro e Fevereiro de 1948. Dos
Anais atrasados já foi remetida à Imprensa Nacional
matéria para mais de 20 volumes. Até agora, porém,
aquela repartição apenas aprontou o primeiro
volume, relativo aos meses de Setembro e Outubro
de 1946.
Conforme se vê, a publicação dos Anais do
Senado da atual legislação está atrazada em mais
de um ano. Estão igualmente atrasadas as
publicações dos Anais da Assembléia Cons-

tituinte e as anteriores àquela época.
A
Imprensa
Nacional,
evidentemente
sobrecarregada de trabalho, não conseguirá por em
dia êsse trabalho, indispensável ao conhecimento
das atividades desta Casa do Legislativo.
Assim, comunico ao Senado que a
Presidência, em entendimento com a Comissão
Diretora, adotará providências no sentido de chamar
à concorrência tipográfica particulares para a
execução do referido serviço.
O SR. ALFREDO NEVES (*): – Sr. Presidente,
em se falando de Anais do Senado, sou, de certo
modo, forçado a vir à tribuna.
Não preciso explicar as razões de minha
atitude.
Não há exemplo, até hoje, de a Imprensa
Nacional ter em dia êsse serviço. Acompanho os
trabalhos do congresso desde 1908. Durante quase
uma existência, pois. interesso-me pelas atividades
desta Casa do Parlamento e posso dizer que jamais
a Imprensa Nacional satisfez ilegível incumbência,
embora ilegível a composição, pronta, que é o.
trabalho mais penoso e difícil em matéria de
tipografia.
O SR. SALGADO FILHO: – Excelência
permite ligeira observação?
O SR. ALFREDO NEVES – Com todo o
prazer.
O SR. SALGADO FILHO: – ilegível estranhar
que a Imprensa Nacional ilegível serviço
concernente aos Anais em grande atraso, empregue
sua atividade em imprimir livros, folhetos e outros
trabalhos particulares. Se assim não fôra, talvez lhe
sobrasse algum tempo para cumprir seus deveres
perante o Estado.
O SR. ALFREDO NEVES: – O nobre colega
tem tôda a razão. Provàvelmente, os trabalhos
particulares proporcionam à Imprensa Nacional
melhores proventos do que os decorrentes da
publicação do "Diário do Congresso".
O SR. SALGADO FILHO: – V. Excelência
justifica a concurrência da Imprensa com as
indústrias tipográficas particulares que pagam
impostos? No entanto, a Imprensa deixa de cumprir
seus deveres para com o Estado, preferindo
satisfazer os seus interêsses pecuniários.
O SR. ALFREDO NEVES: – Não justifico essa
concurrência. A Imprensa Nacional é uma emprêsa
industrial e conseguintemente, deve cogitar de
––––––––––––––––––

(*) Não foi revisto pelo orador.
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lucro. O grande êrro, talvez, resida no fato de se
transformar uma repartição do Govêrno, dessa
natureza, em emprêsa industrial.
A única solução que se me afigura
aconselhável, quanto aos Anais, é que a Comissão
Diretora faça um acôrdo com a Imprensa Nacional no
sentido de que a emprêsa„ vencedora da
concurréncia, se utilize da composição já pronta em
virtude da publicação do "Diário do Congresso".
Parece-me medida econômicamente mais razoável.
Reconheço a necessidade de providências
urgentes, para que se faça a impressão dos Anais do
Senado. Eu mesmo já havia palestrado com o
eminente Vice-Presidente, Senador Mello Vianna,
sôbre a conveniência de uma indicação; autorizando
a Comissão Diretora a providenciar nêsse sentido. A
indicação deveria partir dos Senhores Senadores
para evitar reclamação – à semelhança da que
acaba de fazer, o nobre Senador velo Rio Grande do
Sul ou mesmo alguma insinuação sôbre a atitude da
Comissão Diretora, dando a entender qualquer
intuito de proteção a emprêsa Particular.
O SR. SALGADO FILHO: – Parece que não
me fiz compreender perfeitamente, apesar da
argucia e da inteligência de V. Ex.ª.
O SR. ALFREDO NEVES: – O nobre colega
se exprime sempre com grande facilidade e clareza.
No entanto, um sexagenário talvez não possa
apreender bem seu pensamento.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª apreende
fàcilmente tudo quanto se diz. Fui eu quem não pôde
suprir a própria deficiência. Devo acentuar que não
fiz qualquer reclamação e não tive o menor intuito de
censurar o procedimento da Comissão Diretora.
Apenas declarei não compreender como a Imprensa
Nacional, órgão do Estado, dava preferência a
trabalhos particulares, com menosprêzo do serviço
público. Não pretendo desta forma censurar o órgão
público que proporcione serviços a particulares,
quando a Imprensa Nacional não os possa executar.
É o grande mal de se preocuparem estabelecimentos
do Estado com lucros, quando deveriam cuidar
exclusivamente do bem público.
O SR. ALFREDO NEVES: – A sinonímia das
advertências oferece diversas modalidades. Será
reclamação; será apenas lembrete; ou mesmo in-

sinuação. Essa, no fundo, porém, não é senão justa
e oportuna reclamação..
O SR. SALGADO FILHO: – Quando muito
seria uma sugestão; jamais uma reclamação.
O SR. ALFREDO NEVES: – ... com a qual
estou de pleno acôrdo, tanto mais quanto a
Comissão Diretora não tem, no caso, a menor
responsabilidade.
No entanto, a publicação dos Anais sempre se
fêz pela forma que assinalei, isto é, aproveitando-se
as composições do "Diário do Congresso". Resta o
trabalho de paginação, impressão e distribuição. Não
sendo
possível,
no
momento,
proceder
eficientemente mediante êsse processo – mesmo
porque a Comissão Diretora não tem ingerência na
Direção da Imprensa Nacional também me parece
interessante a sugestão de que se imprimam os
volumes em outra emprêsa, mas, aproveitando-se a
composição da Imprensa, mediante os necessários
entendimentos.
Será essa a única maneira de se pôr em dia a
publicação dos Anais do Senado.
V. Ex.ª, Sr. Presidente, acaba de declarar que
não foram ainda publicados os volumes anteriores a
1930. Durante anos essa publicação permaneceu
interrompida. Os poucos exemplares existentes não
foram entregues na ordem normal; são salteados.
Agora, já estando o Congresso em funcionamento há
mais de dois anos. o serviço continua retardado.
Dentro de um decênio, o atraso seria provàvelmente
de cinco ou seis anos.
A
providência
anunciada
por
Vossa
Excelência. Sr. Presidente, é acertada; V. Ex.ª já se
entendeu com a ilustre Comissão Diretora, e
certamente uma providência que os Anais do
Senado sejam impressos em outra oficina será
tomada em pouco tempo. Deixo, porém, a minha
sugestão complementar.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não queria
interromper a brilhante oração de V. Ex.ª nem as
interessantes considerações que está fazendo.
Entretanto, permita-me declarar que a medida mais
imediata seria a Imprensa Nacional não aceitar os
serviços particulares que atualmente recebe,
ocupando suas máquinas, seus linotipos e, por
conseqüência, seu operariado.
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O SR. ALFREDO NEVES: – Seria essa a
providência adequada. Mas a Comissão Diretora não
poderá tomá-la junto da “Imprensa Nacional”, porque
não tem qualquer ação sôbre essa empresa.
Sr. Presidente, vou terminar...
O SR. SALGADO FILHO: – Antes de V. Ex.ª
deixar a tribuna, permita-me acrescentar que minhas
palavras não encerram qualquer censura ao ilustre
atual diretor da Imprensa Nacional. Ali se faz hoje o
mesmo que antigamente; e apesar do grande
esfôrço, dedicação e dinamismo expendidos, S. Ex.ª
não conseguiu pôr em dia o serviço de sua
repartição.
O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor
Presidente, não estamos aqui para censurar, mas
apenas para sugerir, quase que em conversa de
família...
O SR. SALGADO FILHO: – Sobretudo de
família unida.
O SR. ALFREDO NEVES: – porque ninguém
tem responsabilidade pelo atraso da publicação dos
Anais do Senado.
Sr. Presidente, fiz estas considerações,
porque as considerei de meu dever, e ainda para que
V. Ex.ª tenha do plenário apoio às providências que
houver por bem tomar no sentido de que os Anais
desta Casa nos cheguem às mãos, a tempo e em
dia. (Muito bem; muito bem.)
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Andrade Ramos.
Vergniaud Wanderley.
Victorino Freire.
Severiano Nunes.
Walter Franco.
Ernesto Dornelles.
Pereira Pinto.
Ferreira de Souza.
Attílio Vivacqua.
Salgado Filho.
Clodomir Cardoso.
Flávio Guimarães.
Bernardes Filho.
Vespasiano Martins.
Hamilton Nogueira (15).
Deixam de comparecer es Senhores
Senadores:
Alvaro Adolpho.
Magalhães.Barata.
José Neiva.
Fernandes Tavora.
Cícero de Vasconcelos.

Ismar Góes.
Durval Cruz.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Moacyr.
Marcondes Filho.
Filinto Müller.
Olavo Oliveira.
Camilo Mércio (13).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do
expediente, passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única da Proposição nº 28, de
1948, que dá nova redação ao Decreto-lei nº 8.013,
de 29 de setembro de 1945, o qual assegura direito à
percepção de vencimentos e vantagens a militares
da Reserva Remunerada ou Reformados. (Com
pareceres favoráveis ns. 394, 395 e 396, das
Comissões de Constituição e Justiça, de Fôrças
Armadas e de Finanças).
Estão sôbre a Mesa várias emendas que vão
ser lidas.
São lidas e apoiadas as seguintes
EMENDAS
A Proposição nº 28, de 1948.
Emenda nº 13
Ao artigo 2º:
Substituam-se as palavras finais – “de 68
anos, afastados, etc.” pelas seguintes: “de 70 anos,
afastados da função ou cargo, com os vencimentos
integrais deste”.
Justificação
A idade para aposentadoria não é mais de 68
e sim de 70 anos. E o funcionário militar deverá ter
as vantagens da função ou cargo que estiver
exercendo ao completar essa idade.
Sala das Sessões, em 25-6-1948. – João
Villasbóas.
Nº 2
Ao art. 1º:
Substitua-se no final as palavras – “dos
respectivos postos...” até o fim da frase – pelas
seguintes: “das respectivas funções que estiverem
exercendo”.
Justificação
Uma vez aproveitado em qualquer função ou
cargo remunerado, o justo é que o oficial da reserva
ou reformado perceba as vantagens dêsse car-
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go ou função e não a do seu pôsto, que pode ser
inferior ou superior a estas.
Sala das Sessões, em 25-6-1948. – João
Villasbôas.
Nº 3
Acrecente-se onde convier:
Art. As disposições da presente lei se aplicam,
igualmente, aos civis que forem administrados ao
exercício efetivo de qualquer função ou cargo
público.
Justificação.
Diante do princípio de equidade que rege a
feitura das leis, seria o projeto inconstitucional em
face do art. 141, parágrafo 1º, da Constituição
Federal se mantiver para os militares reformados
situação diferente da dos civis aposentados.
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1948. –
João Villasbôas.
Nº 4
A acrescentar ao art. 1º:
"Parágrafo único. – São extensivos aos oficiais
da reserva ou reformados que servem na Caixa de
Construções de Casas do Ministério da Guerra, por
nomeação do Ministro da Guerra, os direitos e
vantagens estabelecidas na presente lei".
Justificativa
1) O Decreto-lei nº 8.013, de 29 de setembro
de 1945 e publicado no Boletim do Exército nº 40, de
6 de outubro de 1945, atribui vantagens e direitos a
todos os oficiais da reserva, ou reformados, em
serviço ativo no Exército, na Marinha e na
Aeronáutica, sem distinção nem especificação de
funções.
2) O Aviso nº 105, de 25 de janeiro de 1946 e
publicado no Boletim do Exército nº 5, de 2 de
fevereiro de 1946, regulador do assunto, "declara
que a expressão funções da atividade, constante do
artigo 1º do citado Decreto-lei, abrange todos os
inativos militares que estejam desempenhando
funções previstas em regulamentos. instruções ou
em decisão ministerial e com exercício em
repartições ou órgãos do Ministério da Guerra", aviso
êsse que estabelece uma ampla doutrina
interpretativa, sem restrição de qualquer espécie
sôbre a natureza ou objetivos dos "regulamentos,
instruções ou decisão ministerial";
3) A Caixa de Construções de Casas do
Ministério
da
Guerra,
rege-se
por

dispositivos constantes de regulamentos emanados
do Ministério da Guerra, baixados com decretos
governamentais e referendados pelos titulares da
pasta da Guerra;
4) Assim, portanto, os oficiais que
nela servem, exercem funções previstas em
regulamentos
originários
do
Ministério
da
Guerra, sendo que as suas atividades funcionais,
técnicas e administrativas, são em tudo idênticas
às que, em igualdade de funções, são
exercidas pelos oficiais da reserva, ou reformados,
nas demais "repartições" ou órgãos" do referido
Ministério;
5) Além disso, a diretoria da referida Caixa
é, por fôrça de normas regulamentares, de exclusiva
nomeação do Sr. Ministro da Guerra, artigo 35,
do regulamento de 38, baixado pelo Decreto nº
3.346 de 30-1-38; artigo 42, do regulamento de
41, baixado pelo Decreto nº 8.447, de 20
de dezembro de 1941; e artigo 42 do regulamento
de 45, baixado pelo Decreto nº 20.175, de 11-1245) sob cuja jurisdição diretamente se acha, estando,
além disso, a Caixa sujeita à fiscalização
do Conselho Superior de Economias da Guerra,
(alínea a do artigo 34, do regulamento de 38: alinea
a do artigo 41, do regulamento de 41; e alínea
a do artigo 41, do regulamento de 45, acima
citados) o que, por tais características a
enquadra entre os órgãos do Ministério da
Guerra;
6) Conseqüentemente, os oficiais da reserva,
ou reformados, em serviço na Caixa de
Construções de Casas do Ministério da Guerra
exercem funções previstas em regulamentos e
estão em situação idêntica à de todos os
demais oficiais da reserva, ou reformados, que
exercem "funções de atividade" nos diversos
departamentos administrativos e órgãos do Ministério
da Guerra.
Nestas condições, a presente emenda
justifica-se plenamente, por isso que estabelece,
como de justiça, que os oficiais da reserva,
ou reformados, que servem na Caixa de Construções
de Casas do Ministério da Guerra. gozem
das vantagens e direitos estatuídos no Decreto
nº 8.013, de 29 de setembro de 1945, acima
referido.
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1948. –
Pinto Aleixo.
O SR. PRESIDENTE: – A Proposição
nº
26.
dêste
ano,
volta
com
as
emendas
oferecidas
às
Comissões
competentes.
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Discussão única da Proposição nº 26, de
1948, que assegura aos atuais servidores públicos
da Unido a contagem de tempo em que estiveram
afastados dos seus cargos e funções, quando
tenham, obtido pronunciamento favorável da
Comissão Revisora, instituída pela Constituição de
1934. (Com pareceres favoráveis ns. 397 e 398,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
O SR. MELLO VIANNA (*): – Sr. Presidente,
pedi a palavra para mandar à Mesa emenda
à Proposição nº 26, que assegura aos
atuais servidores públicos da União a contagem
do tempo em que estiveram afastados dos
seus cargos, e funções, desde que tenham
obtido
pronunciamento
favorável
da
Comissão Revisora, instituída pela Constituição de
1934.
Pretendo se restrinja a expressão "todos os
efeitos" constante da referida proposição, aos casos
de aposentadoria.
Como está redigido, o projeto envolve o
pagamento de indenização correspondente ao tempo
em que o funcionário exonerado esteve privado do
cargo. Atingiremos, assim, direito insofismável da
União, decorrente da prescrição de cinco anos.
Devemos exprimir-nos de forma clara, não
deixando na lei expressões que dêem lugar a
dúvidas.
A própria Constituição de 1934 dizia:
"sempre
excluído
o
pagamento
de
vencimentos atrasados ou qualquer indenização".
No entanto, a Carta de 1934, no que respeita à
técnica do direito constitucional, é apenas
reminiscência histórica. A Constituição institui,
alicerceia novo regime, e êste, precisamente, o da de
1946. Às anteriores, resta o papel de fontes
esclarecedoras, sem força de lei; elas não mais
vigoram.
O projeto em discussão não está disciplinado
pela Constituição de 1934, em que se excluia o
pagamento de vencimento atrasados. Ao legislador
é, portanto, lícito – porque a Constituição atual não o
proibe – cogitar da expectativa de direito dos
funcionários vitimas de demissão injusta e ilegal.
Pretendendo suprir esta falha, submeto à
apreciação da Comissão emenda no sentido de
conceder esta vantagem apenas para os efeitos de
aposentadoria.
–––––––––––––––––––

(*) Não foi revisto pelo orador.

Não defendo, aliás, a noção vulgar de paga,
de recompensa que se empresta à aposentadoria.
Não é êste o fundamento pelo qual admito o instituo.
Não se aposenta o trabalhador braçal, o
comerciante, o industrial, o funcionário, pelos
serviços à Nação, embora o tenha prestado,
efetivamente, em alto grau e contribuído
grandemente para os cofres públicos. Justifica-se o
afastamento do homem que, pela dedicação e
devotamente ao trabalho, evidentemente está
cansado, exauriu as forças. O serviço não pode ser
prejudicado pela atuação do funcionário exausto. E'
êste o fundamento justifica a aposentadoria. E,
assim, devemos computar ao funcionário o tempo
em que tenha estado ilegalmente afastado. Mas daí
não deve resultar sobrecarga para ninguém numa
época de aperturas, quando as fontes produtoras
não podem suportar o acréscimo de um ceitil de
impostos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Seria
conveniente que a Nação ouvisse a declaração de V.
Ex.ª porque, na realidade, todos quantos desejarem
uma política conservadora terão que comungar na
mesma doutrina.
O SR. MELLO VIANNA: – Ensinaram-me
tantos anos de vida que tudo devemos empreender
para consertar as finanças do país – e, não observo
entre nós o descalabro que se apregoa, mas as
mesmas dificuldades por que passam tôdas as
nações e contornar es dificuldades por outros
processos que não os de sobrecarregar a economia
pública. Tenho para mim que, enquanto não a
desafogarmos
pelo
aumento
da
produção.
aproveitando a fartura dêste país abençoado, onde.
todavia, sempre existiram dificuldades financeiras,
inútil será fazer finanças por meio de leis. Nunca
encontrei
decreto
que
pretendendo
levar
dinheiro para o Tesouro, tivesse eficácia. São
medidas protelatórias, simples ilusões dos que
não têm a exata compreensão do problema.
As finanças nacionais não se consertarão com
meu voto, à custa de um ceitil sequer de
novos impostos por maior que seja o apreço e
a solidariedade intransigente que presto ao
Sr. Presidente da República. Ninguém me
demoverá dêste princípio. No apagar da
vida, encontro, dentro de mim mesmo a norma
de conduta que devo seguir, e tenho que dar
contas à minha consciência, que se formou
no trabalho, no estudo do direito e dos problemas
da minha terra. Por isso – repito – a minha
voz se levantará sempre para insurgir-se
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contra a criação de impostos. Declaro à Nação que
não admito êsse modo de acudir a situações
financeiras.
Manifestei, assim, o meu escrúpulo de
assoberbar o Tesouro com os ônus decorrentes do
afastamento, mesmo injusto e ilegal dos funcionários
públicos. Evidentemente, se o meu patrício foi
afastado de suas funções ilegalmente e depois a
elas retornou é justo que se lhe atribua o tempo de
afastamento para a aposentadoria. Mas receio que,
por êste dispositivo. se sobrecarregue o Tesouro
com o pagamento vultoso de vencimentos atrasados.
A Constituição de 1934 não impedirá, o grande nus
que pretende evitar.
Desejo, ainda, acrescentar algumas palavras,
para esclarecer o sentido do projeto Dória:
"Descontado, porém, e terror de serviço
prestado em qualquer outro cargo público, estadual
ou municipal".
Não seria justo computar em duplicata, para
efeito de aposentadoria, o tempo em que o
funcionário foi vítima de ato ilegal. Se a Constituição
e 1946, manda abonar-lhe, para aposentadoria
federal, o tempo de serviço público federal, estadual
ou municipal, não parece acertado que, além dêsse
tempo, se acrescente – o projeto pode levar a essa
conclusão – aquêle em que o servidor esteve privado
do exercício de um cargo, preenchendo outro,
porque, aí, em vez de 10 nos, seriam contados 20.
Confesso que recuaria diante dessa conclusão.
Esta, Sr: Presidente, a justificativa da emenda
que tenho a honra de passar às mãos de V. Ex.ª e
onde, em vez das palavras – "para todos os efeitos"
se diz – "para efeito de aposentadoria". –
acrescentando-se o seguinte: – "descontado, porém,
o tempo de serviço prestado em qualquer outro
cargo público, estadual ou municipal". (Muito bem;
muito bem) .
Vem à mesa e são lidas e apoiadas as
seguintes
EMENDAS
À Proposição nº 26, de 1948
Nº 1
Ao art. 1º – Onde se diz – "é assegurado para
todos os efeitos", diga-se: "é assegurado para efeito
de aposentadoria", etc.
Justificação
se

A finalidade do projeto só se justicaria
garantisse
direitos
para
efei-

to de aposentadoria. Como está redigido, porém, o
seu objetivo seria outro. De resto, na Comissão de
Justiça essa foi a orientação dos votos de dois de
seus ilustres membros.
Sala das Sessões, em 25 de junho de 1948. –
Arthur Santos.
Nº 2
Depois das palavras "para todos os efeitos",
diga-se
para
efeitos
de
aposentadoria
e acrescentem-se as seguintes: "descontado,
porém, o tempo de serviço prestado em
qualquer outro cargo público, estadual ou
municipal"
Justificação
Não é justo que se conte o tempo
contra o erário público se o funcionário esteve
a
serviço
de
outro
departamento
de
serviço público, nem se devem abonar salários
pelo tempo da privação de serviço. – Mello
Vianna.
O SR. SALGADO FILHO – (Pela ordem) – Sr.
Presidente, desejo levantar uma questão de ordem,
observando a V. Ex ª que emenda idêntica já
foi
objeto
de
discussão
nas
Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças. Pareceme, que o Regimento veda a sua repetição em
plenário.
O SR. PRESIDENTE: – Há equívoco da parte
do nobre Senador.
Na Comissão de Constituição e Justiça, não
foi apresentada a emenda a que V. Ex.ª se refere;
apenas, o Senador Aloysio de Carvalho, no seu voto,
propôs a substituição, da expressão – "para todos os
efeitos" – por – "para efeito de aposentadoria". Com
êsse pronunciamento manifestou-se de acôrdo o Sr.
Filinto Müller.
A Comissão de Finanças, por sua vez, alude a
essa declaração de voto, para combatê-la.
Nada impede, assim, a apresentação, em
plenário, da emenda, sôbre a qual serão ouvidas
oportunamente as Comissões.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa) .
Não desejando usar da palavra mais nenhum
Sr. Senador, declaro-a encerrada.
A Proposição volta à Comissão de
Constituição e Justiça e de Finanças, que opinarão
sôbre as emendas.
Está esgotada a matéria da ordem do dia.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a de
segunda-feira, 28 do corrente, a seguinte
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ORDEM DO DIA
2ª discussão do Projeto de Lei do Senado n.º 11,
de 1947, que dispõe sôbre o Plano Rodoviário
Nacional. (Com Parecer nº 392, da Comissão de
Redação de Leis, com a redação do vencido em 1ª
discussão).
2.ª discussão do Projeto de Lei do Senado nº 17,
de 1948, que dispõe sôbre o preenchimento das vagas
resultantes da cassação do registro de partido político e
extinção de mandato dos respectivos representantes.
(Com Parecer nº 403, da Comissão de Constituição e
Justiça, com a redação do vencido em 1ª discussão).
Discussão única do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 102, de
1948, do Senhor Presidente da República, que
submeteu à aprovação do Senado a escolha do
Diplomata Oscar Correia para exercer o cargo de
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto ao
Govêrno do Equador.
Levanta-sé a sessão às 16 horas.
Recebem emendas perante
a Mesa
Nas sessões dos dias 28 e 29 do corrente:
Projeto de Lei da Câmara número
mero 125, de 1978, que dispõe sôbre
as
publicações,
na
Imprensa
Nacional,

dos julgados e decisões dos juizes e Tribunais.
Projeto de Lei da Câmara número de 1948,
que isenta de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras três imagens de santos.
Projeto de Lei da Câmara número de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para uma caixa, com o
peso bruto de 10 quilos, a qual contém 100,86
miligramas de radio e acessórios à sua
aplicação.
Projeto de Lei da Câmara número de 1948,
que autoriza a abertura pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de
Cr$ 321.920,00, para ocorrer ao pagamento de
despesas com ferragens e alugueis de casa, em
1947.
Projeto de Lei da Câmara número de 1948,
que dispõe sôbre o provimento de cargos da
carreira de Comissário de Polícia do Q. P. do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Projeto de Lei da Câmara número de 1948,
que autoriza a. abertura, pelo Ministério da
Guerra, do crédito especial de Cr$ 850.000,00,
para atender ao pagamento de despesas com a
conclusão da Carta Geográfica de Mato Grosso.
Projeto de Decreto Legislativo número 15, de
1948, que aprova, na versão portuguesa, o Protocolo
Modificativo das Convenções Internacionais sôbre
Entorpecentes, firmada em Lake Success, Estado
de Nova Iorque, no dia 11 de dezembro de 1946.

66 ª Sessão, em 28 de Junho de 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. MELO VIANA, VICE-PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Plínio Pompeu.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
Novaes Filho.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Walter Franco.
Maynard Gomes.
Attílio Vivacqua.
Henrique Novais
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Pedro Ludovico
Alfredo Nasser.
João Villasbéas.
Vaspasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti
Lucio Correa.
Ernesto Dornelles.
Rodolfo Miranda
Camilo Mércio (35).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
35 Senhores Senadores. Havendo número legal,
está aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da
ata.
O SR. 1° SUPLENTE (servindo de 2°
secretário): – procede à leitura da ata da sessão
anterior, que é posta em discussão.
O SR. PRESIDENTE: – Devo pedir a
atenção dos Srs. Senadores para

uma omissão da ata publicada no "Diário do
Congresso Nacional", na qual não figura o
encerramento da discussão da Proposição nº 28,
de 1948. Tendo recebido emendas, a matéria
voltou às Comissões competentes cem a
discussão encerrada. Trata-se, pois, de uma
retificação indispensável.
Continua em discussão a ata (Pausa).
Não havendo outras observações, dou-a
por aprovada.
Vai-se proceder à leitura do expediente.
O SR. 1° SECRETARIO lê o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 109, DE 1948
Senhores Membros do Senado Federal:
De acôrdo com o preceito constitucional
submeto à Vossa aprovação a seguinte
nomeação que desejo fazer:
O Sr. Osvaldo Furst, Diplomata, classe M,
para exercer o cargo de Enviado Extraordinário
e Ministro PIenipotenciário junto aos Governos
de Costa Rica e Nicaragua.
Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1948. –
Eurico G. DUTRA.
Telegramas:
Do Presidente da Câmara Municipal de
Santo
André,
Estado
de
São
Paulo,
manifestando-se contra a possível exploração do
petróleo nacional por companhias estrangeiras.
– Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Santos, Estado de São Paulo, manifestando-se
contrário à intervenção federal naquela unidade da
Federação. – Inteirada.
Memorial:
De Augusto Amaral e outros, práticos de
farmácia de Botucatu, Estado
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de São Paulo, solicitando apóio ao projeto que
dispõe sôbre o exercido dessa profissão. –
Inteirado.
Carta:
De João Bragança do Prado e Luciano do
Amaral, licenciados em Engenharia. Arquitetura
e Agrimensura, encaminhando circular que
dispõe sôbre o Projeto referentes ao exercício
dessas profissões, em curso na Câmara dos
Deputados.–Inteirado.
Ofícios:
Dos Presidentes das Câmaras Municipais
de Elias Fausto e Piquete, Estado de São
Paulo, enviando condolências pelo falecimento
do Senador Roberto Simonsen. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Araçatuba, São Paulo, comunicando haver a
mesma aprovado voto de confiança da maioria
de seus membros no sentido de ser rejeitado o
escopo do relatório do Sr. Ministério da
Fazenda-a respeito da situação financeira cio
mesmo Estado. – Inteirado.
Nº 9-46, de 1948, do 1º Secretário da
Câmara Municipal de Goiânia, Estado de Goiás,
encaminhando Cópia de Indicação solicitando
providências sôbre a modificação do art. do
Decreto-lei nº 9.125, de 4 de abril de 1946, que
dispõe sôbre o contrôle de preços e cria órgãos
destinados a impedir o encarecimento ela vicia.
– A Comissão de Constituição e Justiça.
Nº 9-46, de 1948, do Presidente da
Câmara Municipal de. Santos, Estado de São
Paulo, transmitindo teor de Requerimento por
ela aprovado, no sentido de ser revigorada a
matéria Constante do Decreto nº 24.645, de 10
de julho de 1934 – A Comissão de Constituição
e Justiça.
Do Ministério da Fazenda.
Exmo. Sr. 1º Secretário do Senado Federal
1. Acuso o recebimento do ofício número 330,
de 29 de abril última, no qual V. Ex.ª solicita
informações a respeito do parecer nº 273, de 1948,
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Fundo Monetário Internacional e o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.
Em resposta, tenho a honra de transmitir
a V. Ex.ª cópia dos esclarecimentos prestados pela
Superintendendo
da
Moeda
e
do
Crédito.

Reitero a V. Ex.ª os protestos de minha alta estima
e distinta consideração.
Em 26 de junho de 1948. – Corrêa e castro.
SENADO FEDERAL
Projeto nº 7-1947 – Parecer nº 273-1948 da
Comissão de Constituição.
... a fim de requisitar dos Ministérios do Exterior e
da Fazenda os seguintes elementos:
a) teor do tratado, convenção ou acôrdo criador do
Fundo Monetário Internacional de Reconstrução
Desenvolvimento;
Resposta – O acôrdó de Bretton Woods, do qual
resultou a criação do Fundo Monetário Internacional e do
Banco Internacional : de Reconstrução e de
Desenvolvimento, acha-se como dos decretos de
promulgação, se houve;
b) indicação ou teor dos Decretos-lei que os
aprovaram, bem como dos decretos de promulgação, se
houve;
Resposta – O acôrdo de Bretton Woods, aludido
no item anterior, foi ratificado pelo Decreto n° 21.177 de
27 de maio de 1946, conforme publicação do Diário Oficia
de 27 de, junho de 1946, Seção I.
c) teor dos acordos comerciais com abertura de
crédito e cotações de moedas estrangeiras e das leis ou
Decretos-leis e decretos que os aprovaram e
promulgaram;
Resposta – Prejudicada com a resposta dada ao
item b.
d) Situação atual dêsses acordos.
Resposta – Tendo sido ratificado Acôrdo,
passamos a ser membros do Fundo e do Banco.. Os
compromissos assumidos como participante do Banco já
foram cumpridos, faltando apenas regularizar a
contabilização do crédito em cruzeiros, conforme
Mensagem nº 629-47 enviada à Câmara dos
Deputados, em que se pede a abertura do crédito de Cr$
83.765.440,00 para classificação da despesa
decorrente da integralização dos 20% das ações do
Banco
Internacional
de
Reconstrução
e
Desenvolvimento, subscritas pelo Govêrno Federal,
na conformidade da Convenção firmada em Bretton
Woods, a 22 de junho de 1944 e promulgada pelo
Decreto nº 21.177, de 27 de maio de 1946.
Quanto
ao
Fundo
Monetário
devemos
declarar a paridade cambial de nossa moeda para com-

– 654–
pletar nossas obrigações junto a essa instituição.
Confere: Esther Rogério, G. Livros cl. E do Q. P.
– Visto: Chefe elo Gabinete.
Publique-se. Ao requerente.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Terminando o prazo regimental para emendas
perante a Mesa, vão às Comissões competentes os
projetos de leis da Câmara ns. 122, 123 e 124 de 1948,
e os projetos de decretos legislativos ns. 11, 12, 13 e
14, também dêste ano. Nenhuma dessas proposições
recebeu emenda.
Ficam sôbre a mesa para recebimento de
emendas nas duas próximas sessões o Projeto de
Decreto Legislativo n 16 e os projetos de leis da
Câmara ns. 131, 132, 133, 134, 135 135 e 137, todos
de 1948.
Vem à Mesa, é lido e deferido pelo Sr.
Presidente o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 80, de 1948
Com a carta do Doutor Antunes Maciel,
Presidente da Caixa Econômica de S. Paulo,
referente a um empréstimo feito por essa
entidade à Indústrias de Linho Dalvy, S. A. e lida
da tribuna do Senado pelo nobre Senador
Rodolfo Miranda na sessão de 23 dêste,
contenha apenas um resumo daquela operação; e
como esta deve ser conhecida da Nação em
todos os seus detalhes.
Requeiro a Vossa Excelência sejam
solicitadas ao Chefe do Poder Executivo as
seguintes informações:
– 1º – O inteiro teor do contrato de
empréstimo realizado pela Caixa Econômica de
São Paulo e Indústrias de Linho Dalvy, S. A., da
importância de Cr$ 20.000.000,00;
– 2º – O inteiro teor do pedido ou proposta
de empréstimo, apresentado à Caixa Econômica de S.
Paulo pela Indústrias de Linho Dalvy S.A., com tôdas
as. alterações, adições ou modificações posteriormente
oferecidas por esta;
– 3º – O inteiro teor do documento em virtude do
qual o Banco Mercantil, S. A. afiançou aquêle
empréstimo;
– 4º – A integra das informações pareceres e
despachos dados no processo referente a êsse
empréstimo.
Sala
das
Sessões,
em
28.
de
junho
de
1948.
–
João
Villasbôas
.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Cícero de Vasconcelos, primeiro orador
inscrito.
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – Sr.
Presidente, a festividade de São Pedro e São Paulo,
que amanhã da se realiza, representa a homenagem
do mundo cristão a duas figuras centrais do
cristianismo.
São Pedro, o companheiro de Cristo às durante
sua vida pública e sua doutrinação, mostrava-se
sempre admirável nos impulsos de generosidade
como nas tibiezas e enfraquecimentos.
São Paulo é o convertido de. Damasco, que,
após a conversão, procura apenas saber qual a
vontade de Cristo para executá-la. Pela sua morte dá
testemunho da sua pregação e permanece através
epistolas imortais, como mentor e orientador da
consciência cristã.
Neste momento, era que tão necessária se
torna a defesa da civilização ocidental e da
cristandade, é bem que se exaltem essas figuras
preciosas do cristianismo.
Por isso, Sr. Presidente, e atendendo a que
esta festividade reflete tradição es profundamente
radicada em nossa história social e religiosa, solicito a
V. Ex.ª, que consultado o Senado, determine não se
realize amanhã sessão nesta Casa do Congresso.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo ilustre
Senador Cícero de Vasconcelos solicitando não
seja realizada sessão amanhã, pelos motivos que
expôs. Esse requerimento independente de
apoiamento e discussão.
Os Senhores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Tem a palavra o Sr. Senador Góes
Monteiro, segundo orador inscrito.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Senhor
Presidente, pedir a V. Ex.ª a gentileza de me
informar, antes que inicie meu discurso, se a
Mesa do Senado recebeu telegrama da maioria
dos Deputados da Assembléia Legislativa do
Estado de Alagoas sôbre os acontecimentos que
os jornais tem noticiado.
O SR. PRESIDENTE: – Cumpre-me informar
ao ilustre Senador que na Mesa, não consta qualquer
documento nesse sentido.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Agradecido a V.
Ex.ª.
Fiz essa pergunta porque, das. notícias
veiculadas
consta
ter
sido
diri-
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gido ao Exmo Sr. Presidente da Republica telegrama
pedindo a ida de um observador a Alagoas, bem
como que foram enviadas cópias dêsse telegrama ao
Senado e à Câmara dos Deputadas.
Como, no texto publicado não constam os
nomes dos signatários, e apenas se diz que foram 12
Deputados pessedistas e 7 udenistas, desejava
saber os nomes dêsses Deputados para, sabre o
telegrama e seus signatários, fazer a centra-gesto
algumas observações.
Já que V. Ex.ª me informa que o Senado não
recebeu telegrama a êsse respeito, vou louvar-me,
apenas, no texto publicado pela impresa, pois consta
no "Diário do Congresso" que o Deputado Padre
Medeiros Neto o leu na última sessão da Câmara
dos Deputados, sem, contudo, declinar os nomes
dos signatarios.
São 13 pessedistas, conforme disse o próprio
Deputado, e 7 udenistas.
Presumivelmente posso indentificar Uses 13
Deputados pessedistas e os 7 udenistas, embora
custe-me acreditar que alguns nomes dos dois
grupos figuram em tão lamentável documento.
Como V. Ex.ª. sabe, 13 é um número
cabalístico.
O SR. ANDRADE RAMOS: – E de má sorte.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Faz lembrar a
grande Ceia; faz lembrar Iscariotes, aquele que
vendeu seu Mestre; faz lembrar os 30 dinheiros de
prata que, nas condições atuais, não sei que valor
possam ter; faz lembrar o "preço do. sangue";
Haceldame; enfim, muitas coisas que não desejo
enumerar para não tomar o tempo precioso do
Senado. Também o número sete é ,mais do que
um número cabalístico; é pitagórico e faz lembrar,
entre outras cousas, os sete Macabeus, a guerra
dos sete chefes de Tebas, Eteócles e Polinici, e
tôda aquela formidável tragédia grega descrita
pelos três maiores trágicos da antigüidade. Faz
lembrar números da ciência, o cromatismo, as
notas acústicas e o nosso sistema planetário.
Pode V. Ex.ª crêr que não houve nenhum
momento da minha vida, do meu martirológico
cívico tão cruel como êste de agora, em que vou
tomar o tempo do Senado com questões que
tenho sido o primeiro a reprovar, quando
trazidas a êste augusto recinto – a do triste
personalismo de influência tão perniciosa
na marcha do regre. Reconhecendo, porém que a

multiplicação dêsses casos de política municipalista
e estadualista está arrastando o regime e a própria
nação para uni declive perigoso, sinto-me na
obrigação de tratar do hediondo caso que se criou na
minha terra, embora, com asco, com vergonha, com
repugnância e humilhação.
Infelizmente, para mim, trata-se de uma
batalha de extermínio em que já dei o melhor da
minha vida, consumido pelos desgostos profundos e
grandes sofrimentos.
Acredito que muitos dos Srs. Senadores
hajam percebido, na minha atitude dos últimos
tempos, o quanto tenho padecido per causa dos
lamentáveis episódios que se vêm desenrolando
na minha terra. Algum dia talvez possa cair
fulminado neste recinto; poderei, mesmo cair
golpeado na via pública; ou em qualquer outro
lugar.
Abro um parentesis para dizer, em relação
ao requerimento há pouco feito por um dos
Senadores de Alagoas, solicitando da Casa
homenagem aos dos maiores apóstolos do
cristianismo – São Pedro e São Paulo – que o
segundo Senador por aquele Estado subscreve
o requerimento de S. Ex.ª, não o fazendo,
certamente o terceiro, por estar ausente no
momento.
Quero lembrar palavras aqui proferidas por
um grande vulto da nossa história republicana, e
grande caudilho, o senador Pinheiro Machado,
vaticinando seu próprio fim pouco tempo antes de
sucumbir ao golpe traiçoeiro dum magnficída. Não
recordarei com orgulho e soberba, na presença do
Cristo Redentor e em seguida à homenagem que o
Senado resolveu prestar à figura dos dois grandes
apóstolos da Igreja Católica; mas ao contrário,
com humildade, a frase com que Pinheiro
Machado, prevendo a própria morte, declarava
que a cada passo poderia ser assassinado,
poderia tombar sob os golpes de algum sicário,
o braço armado por inimigos.
Se isso acontecesse, cairia como César, mas
não cobriria a cabeça com o manto, como, o grande
romano, para poder bem fitar a imagem da pátria.
Excluo o orgulho com que Pinheiro Machado
se referiu à morte de Júlio César, que cobriu a
própria cabeça com sua toga, ao perceber entre seus
assassinos aquêle que diziam seu próprio filho
e outros que se confessavam seus maiores amigos.
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Detenho-me, Sr. Presidente, esperando
dias ainda piores. Estou como a pessoa que
esbarra diante de um reposteiro negro e tem de
descerrá-lo, para não ver do outro lado os
cadáveres morais dos entes por quem teve a
maior estima e por muitos dos quais chegou a
sacrificar-se. Tenho receio de ver no outro lado
Polyonnice esposta às bestas feras desta
política malfadada e mais nada, abcesso a
espalhar no ambiente mau cheiro e veneno, que
arruina o futuro da minha pátria.
Sr. Presidente, peço a V.Ex.ª e ao Senado
desculpar-me a veemência a que, porventura,
seja arrastado nesta exposição. Embora tenha
procurado dominar os nervos de maneira tal que
me vem consumindo os dias; embora tenha
procurado exercer contrôle absoluto sôbre minha
natureza; embora me sinta com energia restante
e bastante para ir ao sacrifício, entretanto,
diante do escândalo Inominável, que me atinge e
me macula, que me fere a honra de soldado e
me conspurca a farda, que atinge minha honra e
a da minha família, que me toca de tôdas as
maneiras, reconheço-me, com a lealdade que
tenho guardado em todos os atos, o grande e
involuntário responsável porque tive de atender
a solicitações de sentimentos efetivos.
Sr. Presidente, esta a batalha de
extermínio a que aludi e sôbre a qual terei ainda
de manifestar-me num horresco refereni dos
fatos que me estão servindo de exórdio, para
análise dêsse telegrama dos 7 e dos 13.
Admira-me, sobretudo, que alguns nomes
figurem
como
signatários
do
malfadado
despacho.
Foi por isso que indaguei, de início, quais
eram êsses signatários, para me pronunciar a
respeito de cada um dêles.
Estranho que, entre êsses Deputados,
apareçam, por exemplo, os Senhores Oceano
Cardial, Miguel Tôrres Filho, Antônio Ribeiro Casado,
Agenor Beraldo, Austriclinio e outros, porque, até
agora, nada de mau me tinha chegado ao
conhecimento sôbre essas pessoas.
Se é verdade que assinaram o telegrama,
acredito que foram arrastados somente pela paixão
política ou pela falsa concepção da disciplina
partidária. Estou ciente de que houve um "pacto
de honra", mas que considero antes de
deshonra.
Talvez
isso
tenha
levado.
êsses homens, sôbre cuja reputação nada de repa-

rável tenho sabido, a firmarem um documento dessa
espécie.
Causa-me, assim, profunda estranhesa vê-los
consorciados, pelos seus nomes, a criminosos que
desejam processar o Governador de Alagôas por
crimes comuns.
Nesta caminhada acelerada para o abismo,
talvez eu não possa vêr, mas alguns dos meus
colegas assistirão aos homens de bem irem para a
cadeia e os malfeitores, os ladrões dominarem a
Nação Brasileira.
Alagôas está situada, na federação brasileira,
com máu signo. Um dos menores Estados, tem sua
história vinculada a acontecimentos importantes na
vida nacional, desde o descobrimento desde a época
colonial até os dias atuais, em verdadeira
contradição, em alternativa de acontecimentos
notáveis e outros pungentes.
No início, quando não era mais que parte
integrante da Capitania de Pernambuco, foi em suas
plagas que se verificou o trágico naufrágio do
primeiro bispo nomeado para o Brasil.
Voltarei, mais adiante, a fazer referência a
êsse ponto, porque não estou, neste momento, a
fazer alusões por simples cabotinismo, com a
intenção de demonstrar conhecimentos por ventura
adquiridos.
Depois, ainda como parte da Capitania de
Pernambuco, foi assolado, na faixa litorânea do seu
território e numa parte dos sertões, pela guerra, a
conquista e a dominação holandesa. E foi precisamente
em Pôrto Calvo que se verificou um dos mais tristes
episódios da nossa história, – o de Calabar, que parece
haver estigmatizado definitivamente a minha terra.
Sr. Presidente, outro marcante episódio sucedeu
imediatamente à guerra holandesa, a formação da
República dos Palmares, que, após longos anos de luta,
foi exterminada graças à intervenção de um bandeirante
paulista.
Também sôbre êsse particular voltarei a falar, em
outro trecho da minha oração.
Mais tarde, quando da revolução da República
do Equador, Alagôas, então ainda uma comarca da
Capitania de Pernambuco, não quiz unir-se aqueles
que se batiam pela libertação do solo nacional, e
teve o prêmio da sua emancipação política na
regência de D. João VI, que ainda não era rei, por
encontrar-se viva sua mãe demente, a rainha D.
Maria.
Constituido
em
província
autônoma,
logo
depois
da
nossa
independência.
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isto é, transformada de capitania, a que fôra erigida
em 1817, para providencia do nevo império
fundado por D. Pedro I, Alagôas tem sido palco
de numerosas revoltas.
As características do seu povo, que é bom,
que é nobre, que é sofredor, não têm mudado,
devido ao regime feudal.
Nem um Estado apresenta maior número
de
governadores
depostos,
desde
a
proclamação da República que lá tem imperado
até os nossos dias.
Nenhum Estado do Brasil, talvez, tenha
passado por tantos reveses quanto ao de
Alagôas. Desde a aristocracia rural, dominante
no Império, até a atualidade, creio que povo
algum, do ponto de vista político, social e
econômico,
tenha
experimentado
tanto
sofrimento quanto o da minha terra natal.
Agora, entretanto, que um govêrno
enérgico, um govêrno capaz, quer exterminar
raízes já quase apodrecidas, é que numa última
tentativa de sobre-viverem desencadeia-se contra
ele verdadeira tempestade de ódios, de calúnia, e de
tudo quanto a miséria forjada na mentalidade de
homens que querem erigir como verdadeiro o que é
falso.
Sr. Presidente o telegrama da maioria da
Assembléia alagoana, dirigido ao Exmo. Sr.
Presidente da República, está redigido, segundo
publicação na imprensa, nos seguintes têrmos:
"A Assembléia Legislativa do Estado,
representada pela maioria dos seus membros..."
Os 13 e os 7. Nunca vi união tão sólida
entre a U. D. N. e P. S. D.
"...deixou de se reunir desde o dia 4, em
virtude de desacato por parte de elementos
perturbadores
e
sabidamente
perigosos,
assalariados do oficialismo não se consumando
o plano pela habilidade do presidente que o fez
abortar".
Quem quer que leia com atenção,
criteriosamente, êste primeiro período, descobrirá
imediatamente, no seu conteúdo uma verdadeira
farsa. A Assembléia deixou de se reunir para dar a
impressão de ameaça de violência, de que não podia
funcionar livremente, de que estava sendo
desacatada. Sr. Presidente, com a grande
responsabilidade,
a
que
me
referi
de
comêço, não perdi tempo e mandei investigar,

por conta própria, o que lá se havia passado
realmente.
O fato ocorrido é dos mais comuns já presenciados
no Senado, também na Assembléia Nacional Constituinte,
quando V. Ex.ª presidia aos seus trabalhos. Êsses
mesmos fatos, quase diariamente repetidos na Câmara
dos Deputados, e em muitas Assembléias estaduais. São
fatos vulgares, resultantes, muitas vezes, da
efervescência das paixões e de entusiasmos esporádicos.
Vou relatá-los de maneira resumida e apoiado no
testemunho de pessoas as mais respeitáveis.
A Assembléia reuniu-se com "quorum" normal.
Contra disposições do próprio Regimento, Unicamente
para mover sistemática, oposição ao Governo estadual,
enquanto negociações eram entaboladas para acôrdo
político local, conseguiu, por golpe de força, inverter a
Ordem do Dia, e rejeitar, em globo, sete ou oito vetos,
opostos a projetos inteiramente contrários aos
interêsses do Estado. O móvel era, apenas, hostilizar
o Governador. A Assembléia, cuja Mesa foi compôs
a exclusivamente para êste fim, quebrava, assim, a
harmonia que sempre deve existir entre os Poderes
Executivo e Legislativo.
A maioria aproveitou-se da circunstância
ocasional e ter, no momento em que rejeitou os
vetos, dois têrços, da representação presente,
devido a falta de três deputados governistas.
Sr. Presidente, esta simples exposição
demonstra como são desmoralizantes, para o
regime que se deve consolidar e impar-se ao
respeito e ao consenso do povo brasileiro, golpes
desta natureza, dados por seus representantes,
cujos fins são os mais inconfessáveis que se pode
imaginar.
No dia seguinte, novamente reuniu-se a
Assembléia. Verificada a inexistência do "quorum" de
dois têrços, necessários à rejeição de novos vetos –
todos moralizadores e benéficos para os interêsses
do Estado – prosseguiu ela em outros trabalhos. Em
dado momento, porém, um dos espectadores deu
um "viva" ao Governador.
Ocorrência que é comum, e no próprio Senado
já se verificou. Também na Assembléia Nacional
Constituinte, quando V. Ex.ª dirigia os trabalhos,
tivemos a repetição de fatos idênticos, de maior
repercussão. As vezes são gestos esporádicos;
outros, preparados, com o fim que todos sabem.
Na Assembléia de Alagôas, entretanto,
bastou
um
viva
ao
Governa-
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dor para que o Presidente suspendes-se a sessão
e se declarasse sem garantias. Não mais se
reuniram os Deputados da maioria. Não
comparecem para fazer com quê perdure um
estado de espírito de apreensões. Em Maceió, no
entanto, ninguém dá a menor importância ao fato.
Passaram, então, a reunir-se na casa opulenta do
diretor da Faculdade de Direita da Capital, para
conspirar. Só procuram o edifício da Assembléia
para receber subsídio. Quem quer que permaneça
em Maceió, ou apenas por lá passe, verá que
inexiste qualquer pressão contra esses deputados.
Não deliberam porque não querem, por lhes faltar
es dois têrços para rejeição dos vetos. Estão
tramando, agora – a despeito de tôda a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
respeito – o "impeachment" ou a intervenção
federal, por, qualquer maneira. Sôbre êste
assunto, Sr. Presidente, volverei a falar, mais
adiante.
Diz, ainda, o telegrama:
Devendo a Assembléia manifestar-se a
respeito de crimes de responsabilidade e comuns,
praticados pelo Governador, agrava-se a situação,
porque a Assembléia vai tratar dêstes crimes.
Direi ao Senado, noutro lotar, duais são os
crimes cometidos pelo Governador de Alagôas.
Havendo fortes razões para admitir-se a
prática de violências sem precedentes, dentro de
manifestações de ameaças.
Não
dizem
quais
são
às
claras
manifestações de ameaça, nem as razões para
admitir-se a prática de violências. Basta a simples
afirmativa dêstes deputados, para serem tidas
como verdades?
Se nos reportarmos a um precendente,
quando a Assembléia justificou a mo concessão,
de licença para o processa de um de seus
membros, em parecer que exprime aberração
jurídica e moral, e compararmos o têxto do
telegrama com o daquele parecer. verificaremos a
maneira facciosa de agir dos seus signatários.
Antes de prosseguir nos comentários sôbre
êste célebre despacho, vou agora declarar quais são
os crimes de responsabilidade e os comuns
praticados pelo Governador de Alagôas. São muitos
e julgo, realmente, que S. Ex.ª, deve ser condenado.

Em primeiro Iugar, não ignora. o país que foi
S. Ex.ª o primeiro governante a enfrentar, com
resolução, destemor, energia rara e desassombro, a
onda comunista que avassalava a Nação. Êste
primeiro e grande crime fez com que os indiferentes
se apercebessem do perigo, os incautos ficassem
prevenidos, os vigilantes começassem a agir. Graças
a esta ação interrupta e corajosa, ponde o Governo,
o Poder Legislativo, e os demais órgãos e
instituições
do
Estado
tomarem
medidas
acauteladoras para a segurança nacional e defesa
da nossa integridade.
Foi, sobretudo, tal ação corajosa na qual o
Governador de Alagôas, inegavelmente, teve de
empregar meios excepcionais e os únicos que o
bolchevismo reconhece – que criou, centra si em todos
os setores e em todos os ânimos onde a atuação dos
bolcheviques, dos simpatisantes, dos cripto-comunistas
se exerce, verdadeira malta de inimigos que de maneira
alguma podem perdoá-lo e empregam a cada momento,
contra S. Ex.ª tôdas as armas de que podem lançar
mão.
Eis o primeiro grande crime de responsabilidade.
O segundo – não sei se o possa classificar de
crime de responsabilidade ou de crime – é o de opor-se
S. Ex.ª tenazmente, ao latrocínio, à exploração, à
espoliação do povo alagoana – verdadeira, lepra no
meu Estado – conforme mais adiante passaria a
demonstrar.
Vou concretizar a figura do terceiro crime de que
é acusado o Governador para que, de antemão, se
saiba o que deseja a Assembléia Legislativa de
Alagôas. Esse crime é o de injúria e de calúnia.
O Deputado Mário Gomes de Barros
costumava na Câmara dos Deputados e pela
imprensa, atacar, infamar atrozmente o Governador
e a minha. família, por haver êste declarado que, no
Estado,. impediria os ladrões de se locupletarem
com o trabalho do povo e à custa do Erário estadual.
Não ficou o Governador nas palavras. Foi logo
pondo em execução umas tantas medidas que
desgostaram, profundamente, aquêles que enfiaram
na cabeça essa carapuça de ladrões, e de corruptos.
O diário udenista, de Maceió, durante um mês, em
tôdas
as
suas
edições,
desafiou
o
Governador a declinar os nomes dos ladrões. Certa
ocasião, durante uma reunião de operá
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rios, êle proferiu o nome do Deputado Mário Gomes
de Barros.
Êsse Deputado nada fêz, então porque estava
articulando uma conspiração envolvendo o Tribunal
de Justiça do Estado, para pedir a intervenção contra
o Governador.
A intervenção, requerida ao Supremo Tribunal
Federal, fundava-se na alegação de que o
Governador havia prendido três Deputados
comunistas aos quais fora concedida uma ordem de
habeas corpus e que haviam tentado assaltar a
cadeia pública de um dos municípios para retirar dela
outros adeptos do credo vermelho.
Deixo de me estender sôbre êste assunto,
porque o Senado teve conhecimento de tudo,
inclusive da maneira como o Governador
respeitou as decisões da Justiça e continuou
respeitando.
Malogrado o golpe, o mesmo Deputado,
valendo-se de relações pessoais com a família de
um oficial da guarnição federal em Maceió, quís,
juntamente com os Deputados comunistas e outros,
omisiar-se no quartel para dar a impressão de falta
de garantias. Não contando, porém, com
aquiescência do Comandante da Guarnição,
prosseguiu na sua faina de desmoralizar o govêrno
do Estado e de provocar acontecimentos que
permitissem a realização dos seus planos.
Frustadas a intervenção, por via do Tribunal
de Justiça, logo que foi votada a lei de cassação dos
mandatos dos comunistas, a U.D.N. alagoana
considerou terminado o acôrdo com o bolchevismo –
mantido até aquêle momento. Então, procurou outro
ajuste, agora, de conformidade com o acôrdo
interpartidário havido no Rio, entre os órgãos de
Direção dos partidos nacionais, se me não engano,
em fevereiro dêste ano.
Fui, então, procurado para se proceder,
idênticamente em Alagôas. Eu não podia ter outro
desejo senão o da paz política na minha terra, cujas
condições financeiras são boas e só precisa de
tranqüilidade para a realização do trabalho profícuo
que o Governador está incentivando em todos os
ramos das atividades humanas.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para observar ao nobre
Senador que está esgotada a hora do expediente.
O SR VICTORINO FREIRE (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte ao Senado sôbre se

consente na prorrogação do expediente, por meia
hora, a fim de que o nobre Senador Góes Monteiro
termine a sua oração.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
concordam com o requerimento formulado pelo
nobre Senador Victorino Freire, queiram conservarse sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Senador Góes
Monteiro.
O SR. GÕES MONTEIRO: – Senhor
Presidente, agradeço muito ao Senador Victorino
Freire a gentileza de haver solicitado a prorrogação
da hora do expediente; mas não quero abusar da
atenção que estou merecendo do Senado, com a
análise de acontecimentos tão torpes, a qual não
poderia concluir numa única sessão. Peço desde já,
ao Senador Victorino Freire, que, em outra ocasião,
quando, provàvelmente, tiver que falar novamente
sôbre o mesmo assunto, exgotada a hora, não
requeira prorrogação. Esperarei por nova inscrição
que me dê oportunidade de prosseguir na minha
explanação.
Mas, já que foi obtida a prorrogação, por
bondade do Senado, vou continuar nessa análise do
telegrama.
Em virtude do acôrdo do P.S.D. com a U.D.N.
que não foi, efetivado formalmente, ou pelo menos
na aparência – o foi, em Alagôas – como se está
provando agora e como farei sobressair de
argumentos, com o único objetivo da corrida para o
Palácio dos Mártires, que o Governador batisou de
Palácio Floriano. Era preferível, entretanto, que
tivesse ficado com o primitivo nome.
A finalidade dêsse acôrdo foi provocar a
desavença, a desordem, a desarmonia entre os
poderes; por instituições e da própria Constituição,
ainda em comêço da sua vigência – e tem por fim
único afastar do Govêrno do Estado o Sr. Silvestre
Péricles.
Voltando aos crimes comuns, por êste
praticados devo dizer que o Deputado Mário Gomes de
Barros apresentou queixa crime ao Tribunal de Justiça
do Estado contra o Governador, por sentir-se injuriado;
mas em compensarão, anteriormente, em discursos
proferidos na Câmara e em entrevistas aos jornais do
Rio de Janeiro, já havia ofendido o aludido Governador,
como tôda minha família. O próprio querelante,
está sendo processado em União dos Palmares
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por crime de desacato à autoridades do Estado.
Se V. Ex.ª, quiser saber alguma coisa mais da
vida pregresso dêsse deputado e por que o
Governador declinou seu nome entre os daqueles
que reputava nocivos aos Estado, pediria ao
Deputado Plínio Barreto, presidente da Comissão
cujo objetivo é apurar os atos delituosos do Estado
Novo, que desentranhasse dos arquivos da antiga
Comissão dos Estados, o célebre processo
conhecido pelo nome de "questão Basiliano
Sarmento", onde vão aparecer alguns dos figurantes
nêsse telegrama do Exmo. Senhor Presidente da
República e outros personagens protagonistas dos
casos que estão ocorrendo em Alagôos. O caso
Besiliano é um dos maiores estelionatos já havidos
no Brasil; Alagôas, infelizmente, tem sido fértil no
desvio clandestino do dinheiro do Estado. A questão
da herança de Basiliano Sarmento foi uma das que
mais impressionaram o espírito público. Basta dizer a
V. Ex.ª Sr. Presidente, que um dos homens mais
ricos do Estado um onzenário, morreu e não deixou
herdeiros.
A
herança
tinha
que
passar,
obrigatòriamente, para o Estado empobrecido, o que
serviria para melhorar as condições do povo tão
explorado.
Por artes que não sei explicar surgiram
herdeiros, quase por encanto. Primeiramente um e
em seguida outros. Mas os herdeiros, patrocinados
por alguns dos que figuram como signatários dêsse
telegrama, e mais outros oposicionistas que estão
querendo processar o Governador por crime comum,
constam dos autos. E êles, que são agora tão
contrários ao Estado Novo, se deslembravam de que
foi êsse que permitiu fôsse transferida a fortuna que
cabia a Alagôas, para entregá-la nas mãos dêles.
Dêsse modo nem os pseudo-herdeiros nem o Estado
ficou na posse da herança de Basiliano Sarmento.
Todo
o
espólio
por
processos
de escamoteação inéditos no país, ficou nas
mãos dêsses homens próbos que querem
processar o Governador por crime comum, talvez de
latrocínio.
Se o Deputado Plínio Barreto requeresse o
desentranhamento dos autos da Comissão dos
Estados, iria tomar contato comum dêsses casos
que mais depõem contra o Estado Novo. Eu
poderia, então, prestar esclarecimentos sôbre o que
conheço a respeito para se chegar ao resultado a

que se chegou, isto é, indicar aquêles que retiraram
a fortuna jacente das mãos dos pseudo-herdeiros e
do Estado de Alagôas para colocá-la no bolso de
terceiros, que estão movendo oposição ignóbil ao
Governador do Estado.
Como favoreceu o Estado Novo êsse
estelionato? Da seguinte maneira:
Entre outros fatores a falta de liberdade de
imprensa permitiu que o processo corresse todos os
trâmites quase em segredo; e os poderosos, que
dominavam o Estado, aproveitaram-se da situação
para levar a efeito seus desonestos propósitos de
avançar na fortuna, que devia tocar a Alagôas.
O próprio Deputado Mário Gomes de Barros,
administrador dos bens, em União dos Palmares
conduziu-se de tal maneira que teve de ser demitido.
O Promotor Público da Comarca, hoje alto
personagem no gabinete de um Ministro, é que
move, a campanha contra o Governador através de
um dos dois jornais que acabam de receber voto de
solidariedade da U.D.N. Alagoana. Recebeu parte da
fortuna do milionário, e tem também de ser
exonerado do cargo.
Se o processo puder ser desentranhado,
encontrar-se-ão os nomes de muitos outros personagens
da atualidade envolvidos no caso de Alagôas.
Outro que, segundo o noticiário publicado,
expediu o telegrama ao Presidente da República e
ao Presidente do Senado, é o Deputado João
Teixeira Cavalcanti, lider do P.S.D. Recomendou,
especialmente ao Dputado Padre Medeiros Neto
que, desse com outros parlamentares pessedistas
alagoanos, a maior divulgação ao telegrama.
V. Ex.ª, Sr. Presidente, sabe que, entre as
supertições da Idade Média, bruxas e feiticeiros, que
foram muitas vezes queimados, procuravam
disfarçar-se de tôdas as maneiras.
Eram verdadeiros Proteus, que até se revestiam
de hábitos religiosos. "Et satan conduit le bal...".
Pode ser que, à frente da delegação, que deve
estar hoje falando com o Exmo. Sr. Presidente da
República, depois de ter-se entendido com o
Presidente do Senado e esteja algum satan
impaciente para bailar em tôrno do bezerro de ouro.
O outro delegado é um adventício no Estado.
O terceiro, homem que, na aparência, causava a boa
impressão, ficou tão traumatizado pelos acontecimentos
de Alagôas, que sofreu um estalo na cabeça, semelhante
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ao Padre Vieira. Não sei se, referindo-me ao Padre
Vieira, não aflorou do meu subconsciente a
conjugação do verbo "rapio" por ser acusado com a
maior veemência o governador de Alagôas, de
querer impedir ali essa conjugação que,
freqüentemente se fazia em relação aos negócios do
Estado.
Há outro processo por crime comum, contra o
governador e se refere à representação de um
deputado udenista que alega ter sido prêso, por
algum, tempo, o que não é verdade, conforme
tratarei mas adiante.
Mais antes, ainda sôbre o primeiro processo
por crime comum devo acrescentar de que a queixacrime foi entregue ao Tribunal de Justiça.
Por inadvertência, ou por qualquer outro
motivo, o Presidente do Tribunal, enviou-a sem mais
exame a Assembléia Legislativa do Estado, para fins
de obter licença necessária Para levar avante o
processo.
Naquela ocasião, a Assembléia havia
encerrado seus trabalhos; e seu Presidente notando
que faltava um elemento essencial, ou seja, a
audiência do Ministério Público exigida pela lei,
mandou arquivar a queixa comunicando o ato ao
Tribunal.
O advogado do Deputado Mário Gomes de
Barros insistiu junto ao Presidente do Tribunal, de
maneira quase essa mesma Assembléia, que hoje
lhe da apôio na apresentação e recebimento da
mesma queixa-crime.
Persistindo, porém, a falta do elemento
indispensável, o Presidente da Assembléia
novamente mandou arquivá-la dando ciência disso
ao Presidente do Tribunal. Em vista, porém, de outra
insistência do advogado, o referido Presidente
solicitou a intervenção ao Supremo Tribunal Federal.
Essa intervenção é pedida contra a
Assembléia Estadual e uma verdadeira farsa, pois é
desejada tal medida para provocar fatos de outra
natureza, com a manifestação do Egrégio Supremo
Tribunal Federal sôbre o caso. O que pretendem e
envolver o Poder Judiciário como já tentaram em
relação ás fôrças armadas, preferencialmente as
últimas, para levar a efeito a desmoralização das
nossas instituições, contanto que seus intentos
sejam alcançados.
Assim,
quando
o
Supremo
Tribunal
Federal,
a
pedido
do
relator
designado,
o eminente Ministro Edgar Costa e atendendo
solicitação do ilustre Dr. Luiz Gallotti, pediu infor-

mações
sôbre
o
caso,
a
Assembléia
já estava fazendo a greve em que se
mantém.
Então,
seu
presidente
interino
– porque é preciso dizer que a Assembléia
está,
funcionando
apesar
de
não
ter
número para votação, porque não convém
a
maioria
–
telegrafou
ao
douto
Procurador
Geral
da
República,
nos
seguintes têrmos:
"Na
qualidade
de
segundo
secretário da Assembléia Legislativa deste
Estado,
estou
substituindo
legalmente
o
presidente,
que
há
vários
dias
não
comparece
as
sessões.
Tive
ciência
através telegrama publicado pela imprensa
de
haver
V.
Ex.ª
solicitado
informações
do presidente da Assembléia sôbre o despacho
do
ex-presidente
Evilásio
Tôrres,
determinando
arquivamento
da
queixa
crime do deputado Mário Gomes contra
o Governador Péricles Góes Monteiro.
"Despacho
exarado,
por
não
preencher
referida
queixa
formalidades
legais.
Queixa
crime
sub-judice
foi
fundamentada. Decreto nº 24.776 de 14 de
julho
de
1934.
Na
conformidade
dessa
lei prevê seu artigo 50 competir juiz processante,
com
seu
primeiro
contata
processo,
mandar ouvir prèviamente Ministério Público,
a fim capitular procedência ou não figura
criminal que querelante pretenda enquadrar seu
querelato.
Essa
essencial
formalidade
legal não integra processo referida queixa
crime que digno Ministro Edgar Costa, relator, em
boa hora e na sua alta sabedoria, mandou
ouvir S. Ex.ª. Não podia juiz, no caso,
presidente Tribunal Justiça Alagôas, dar curso
tal
queixa,
desprezando
exigência
artigo
50,
citado.
Maioria
deputados
Assembléia
não
podia
declarar
procedente
acusação,
conforme determine artigo 57 Constituição
Estadual,
sem
pronunciamento
prévio
Ministério
Público,
órgão
de
Privativa
competência
para
examinar
quando
acusações podem integrar figura criminal que
mereça
ser
declarada
procedente,
pela
Assembléia.
Ademais,
ao
meu
ver
as
Constituições
federal
e
estadual
sòmente
mandam submeter Governador e presidente
Republica a processo, quando estão incursos
em crimes comuns, isto é, crimes regulados
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pelo
Instituto
comum,
Código
Processo
Penal, que não e o caso, porque queixa sub-judice
tem sua forma processual regulada por uma
lei ordinária especial, que estabelece penas
e cria um tribunal especial de quatro cidadãos
para um julgamento todo excepcional conforme
dispõe o art. 53 da Lei nº 24.776 já, citada. Dessa
forma, data vênia, não podia presidente
Evilásio submeter a votos maioria Assembléia
processo, revestido ab initio nulidades, desde
que lhe faltavam formalidades Iegais, inclusive
peças mencionadas petição inicial e não juntadas
processo respectivo. Êsse Egrégio Supremo
Tribunal, não sendo órgão consultivo, data vênia,
é de esperar não tomará conhecimento dêsse
caso, porque não se enquadra no art. 101 da
Constituição que estabelece em seus números
a letras, sua competência. Ao meu ver não
cabe recurso algum contra despachos de
presidentes Assembléia, por serem máximos
representantes poder legislativo, que é independente
constitucionalmente. Assim, não estando processo
queixa crime em têrmos, por faltar prévia
audiência ministério público, art. 50, citado,
informo que queixa crime in causa foi legalmente
arquivada pelo ex-presidente. Convém acentuar que
presidente Tribunal Justiça agiu individualmente,
sem haver declarado que submeteu matéria
decisão mesmo Tribunal. Tomo esta iniciativa
de urgência, no momento em que assino
outros expedientes desta Assembléia, inclusive
ata sessão de hoje, pela ausência contínua
presidente efeito, que, por conveniência política,
vem se afastando cumprimento seu dever, não
presidindo sessões diárias, desde 4 corrente.
Tratando-se pronunciamento tão alto Tribunal,
apresso-me, também em não retardar apreciação
V. Ex.ª e dêsse Egrégio Tribunal sôbre
solução
tão
importante
dessa
original
controvérsia jurídica. Saudações. – Jerônimo
da
Cunha
Lima,
Segundo
Secretário,
Presidente
exercício
Assembléia
Legislativa
Alagôas".
Êste, Sr. Presidente, um dos aspectos
da
questão
que
surgiu
justamente
por
motivo da eleição da Mesa da Assembléia. O anterior
presidente desta, que tinha mandado arquivar o

processo-crime, tornou-se suspeito, inconveniente,
para a realização dos. planos que, agora, estão tendo
seu começo de execução.
Daí, a razão da crise política de Alagôas tendo
sido eleito outro presidente, que melhor convém e que
está, pontualmente, executando tudo quando foi
premeditado. Tenho, ainda, a dizer, Sr. Presidente,
muita coisa nesse terreno.
"A atitude da Assembléia tem por fim evitar que
lhe sejam atribuídos objetivos facciosos ou intuitos
ocultos e ao mesmo tempo conjurar com a presença
do delegado de V. Ex.ª, quaisquer tentativas de
pertubação ou por ventura se elas se efetivarem,
sejam constatadas pelo referido delegado e também
quais sejam os responsáveis".
Parece-me tudo isso manifestação do
subconsciente...
Ora, Sr. Presidente, não haveria mal algum em
que fosse um observa dor do Exmo. Presidente da
República, do Senado ou da Câmara dos Deputados
apreciar o que se está passando em Alagôas, onde
reina calma absoluta, onde não há – como já disse –
nenhum projeto de atentado contra os parlamentares,
que vivem pelas ruas, ignorados pelos seus
partidários – porque já não os tem mais – que se
reunem quando e onde bem entendem. Apenas não
comparecem à Assembléia, porque não desejam
cumprir o dever, mas sim provocar essa situação
escandalosa e facciosa, que vai constituir mácula
indelével no regime que acabamos de adotar.
Sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, que raro
é o Estado da Federação que fatos idênticos
não estejam aparecendo, postos em voga pelas
oposições aos governos locais. Se não pusermos um
paradeiro a êsse estado de coisas, inevitavelmente o
regime não se consolidará, e teremos, então de apelar
para outros recursos. Se ficar a Nação brasileira
sujeita a êsses movimentos subversivos da ordem
legal ás agitações provocadas por meia duzia de
aventureiros, será o caso de nos desesperançarmos
de viver sob a prot e ç ã o d a lei, t ã o desvirtuada
por homens que se dizem cultores do direito e da
justiça, mas que são os primeiros a conspurcá-los, por
ódio pessoal, por apetites e interêsses inconfessáveis.
O observador que porventura fôsse a
Alagôas, poderia verificar por exemplo, no
município
de
Quebrângulo
a
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fama de que goza sôbre matéria de deliqüência o
lider João Teixeira Cavalcante, antigo senhor feudal.
Poderei, ainda, citar outros nomes, dentre os
signatários do telegrama, sôbre os quais pesam
acusações serias. O observador teria oportunidade
de verificar que há grande número dêsses indivíduos
reincidentes em crimes e desgraçadamente ainda
impunes.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os
tímpanos): – Permita-me o nobre Senador
observar-lhe que está finda a prorrogação da hora do
expediente.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Continuarei em
outra oportunidade, Senhor Presidente.
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Bernardes Filho.
Georgino Avelino.
Olavo Oliveira.
Salgado Filho.
Andrade Ramos.
Filinto Müller.
Apolonio Sales.
Marcondes Filho.
Etelvino Lins.
Dario Cardoso.
Durval Cruz.
Arthur Santos.
Joaquim Pires.
Ferreira de Souza.
Ribeiro Gonçalves.
Mathias O l ym p io (16).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Magalhães Barata.
José Neiva.
Fernandes Tá vora .
José Américo.
Ismar de Góes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Sá Tinoco.
Euclydes Vieira (10).
É sem debate aprovado, em discussão única,
o seguinte:
PARECER
Nº 412, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação
final
da
emenda
do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de
1948.
A Comissão apresenta (anexa nº 1) a
redação
final
da
emenda
do
Sena-

do ao art. 1º do projeto de lei número 54,
de 1948.
A
título
de
sugestão,
a
Comissão
junta (anexo nº 2) a redação completa do
mesmo projeto de lei, incluída a emenda do
Senado.
Sala da Comissão. de Redação de Leis, em 22
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Cícero de
Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves. – Waldemar
Pedrosa.
ANEXO Nº 1
Redação final da emenda substitutiva do
Senado Federal ao art. 1º do projeto de lei da
Câmara dos Deputados:
Art. 1 º E instituída na Aeronáutica, a
medalha de Campanha do Atlântico Sul,
que será conferida assim aos milhares da ativa,
da reserva ou reformados como aos civis,
que, no período de guerra de 1942 a 1945,
se tenha distinguido na prestação de serviços
relacionados com a ação da Força Aérea
Brasileira no Atlântico Sul, quer combatendo
submarinos, quer dando cobertura, contra eles,
a comboios marítimos.
Parágrafo
único
–
A
ação
dos
elementos militares e civis deve constar de
menção dos respectivos comandos.
ANEXO Nº 2
Projeto
de
Lei
da
Câmara
dos
Deputados nº 54, de 1948, incluída, a emenda do
Senado:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 º E' instituída, na Aeronáutica,
a
medalha
da
Campanha
do
Atlântico
Sul.
Art. 2º Essa medalha será conferida
pelo Presidente da República, mediante proposta
do Ministro da Aeronáutica, aos militares da
ativa, da. reserva, ou reformados, como aos
civis, que, no período de guerra de 1942 a 1945
se
tenham
distinguido
na
prestação
de
serviços relacionados com a ação da Fôrça
Aérea
Brasileira,
no
Atlântico
Sul,
quer
combatendo submarinos quer dando cobertura
contra êles, a comboios marítimos.
Parágrafo
único.
A
ação
dos
elementos
militares
e
civis
deve
ser
comprovada
por
menção
dos
respectivos
comandos.
Art. 3º Constará a medalha de um disco de
bronze oxidado de 31 mm. de diâmetro, com as
seguintes características:

– 664 –
Anverso: Circulo de 26,5 mm. de diâmetro,
circundado por um filete de 1,25mm. de largura. Em
alto-relevo, um avião (com asas de envergadura de
8mm. e comprimento de 7,5 mm.) sobrevoando um
navio de guerra (com 9 mm. de comprimento). Na
curva superior, em relevo a inscrição: Campanha do
AtlÂntico Sul, em letras maiúsculas de 2,5 mm de
altura. No centro da curva inferior, uma estrela de
cinco pontas com 3,5 mm. de circunferência.
Reverso: Circulo correspondente ao do
anverso com o mesmo diâmetro. Na curva superior a
inscrição: F. A. B. e. na. inferior, a seguinte: 19421945; ambas em relevo, em letras maiúsculas de 3
mm. de altura, separadas por uma estrela de cinco
pontas com 3,5 mm. de circunferência. No centro do
círculo, o emblema da F. A. B. em relevo, com as
asas da envergadura de 24 mm. e o sabre de 16
mm. de altura.
Barreta e Fita: A medalha será ligada por
meio de argola e contra-argola a uma barreta de
bronze oxidando e de asas estilizadas, com 37 mm.
de envergadura das asas e 4,5 mm. do altura. A
argola e contra-argola serão presas por uma fita de
chamalote azul-rei, com 37 mm. de largura e 49 mm.
de altura, tendo 5 filetes de côr amarelo-ouro de 1
mm. de largura, verticalmente dispostos, um ao
centro e os demais afastados entre si 4 mm.
Art. 4º Apresente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto de Lei de
Câmara nº 54, dêste ano, volta à mesma Casa do
Congresso.
Finda a prorrogação da hora do expediente
passe-se á
ORDEM DO DIA
2ª discussão do Projeto nº 11, de 1947, que
dispõe sôbre o Plano Rodoviário Nacional. (Com
Parecer nº 392, da Comissão de Redação de Leis,
com a redação do vencido em 1ª discussão).
O
SR
ERNESTO
DORNELLES:
–
Sr. Presidente, o art. 1º do projeto nº 11 manda
incorporar ao Plano Rodoviário Nacional as Estradas
Rio-Vitória-Belo Horizonte ao Programa de Primeira
Urgência. E o art. 3º destina verbas do orçamento
do corrente exercício para o início dessas obras,

especificando as que devem ter preferência.
As Comissões de Finanças e de Viação que
estudaram o assunto, chegaram à mesma
conclusão, após ouvirem a respeito o Diretor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Quanto aos arts. 1º e 2º estão de plano
acôrdo, isto é, concordam em que as novas
obras sejam incluídas no Plano Rodoviário
Nacional e o Programa de Primeira Urgência.
Em relação ao art. 3º – justamente o que se pretende
modificar – as duas Comissões opinam no sentido
da inconveniência de se desviarem verbas
destinadas a obras em andamento para o inicio
de
novas
empreendimentos.
Sugerem,
ainda, que tais obras fiquem dependendo da
existência de novas receitas no Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem.
O parecer da Comissão de Finanças
produz, inicialmente, a opinião do Sr. Diretor
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, assim concebido:
"O
art.
2º
manda
incluir
no
programa de primeira urgência a rodovia Vitória-Belo
Horizonte, tive oportunidade de informar em
uma reunião da Comissão de Obras Públicas
do Senado Federal, para a qual tive a honra de
ser convocado, reputo a ligação Vitória-Belo
Horizonte de grande interêsse para a Nação e assim
sendo não posso ser contrário á sua inclusão no
referido programa de primeira urgência. Apenas
parece-me oportuno que haja um dispositivo sôbre o
início das obras por conta do Fundo Rodoviário
Nacional.
Em face das razões acima expostas, penso
que o referido artigo 2º poderá ser aceito, desde que
se acrescente um art. 3º ou parágrafo único com a
seguinte redação:
" O inicio das obras de construção da
rodovia de que trata.o artigo anterior se f a r á quando
houver recursos suficientes, sem prejuízo do
programa de primeira urgência, a que se refere o art.
67, do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de dezembro de
1945".
O parecer da Comissão de Obras Públicas diz,
quase, a mesma cousa:
"Quanto ao art. 3º, no entanto, somos pela,
sua modificação. E isso porque, se para as estradas
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já em construção o fundo rodoviário não as atende
satisfatòriamente, a situação só se poderia agravar
se maior viesse a ser a dispersão de verbas. E'
nêsse ponto de vista que êsse, artigo, ao invés do
que preceitua, deveria condicionar o início das obras
a que se refere, à majoração de receita do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Como se vê, as duas emendas dizem quasi o
mesmo. São semelhantes, mas não iguais. Não são
iguais porque, segundo sugestão do Sr. Diretor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
ao suprimir o artigo 3º, a emenda foi além do
objetivo. O artigo 3º não dizia apenas que destinava
aquela verba para obras novas; especificava as
pontes sôbre as rios Dôce, São Mateus e Itaúna.
Assim, eliminando o artigo 3º, afastava,
também, essa especificação. Ficaria amputado o
Projeto e, portanto, o pensamento do seu autor.
A Comissão de Viação e Obras Públicas
apresentou substitutivo, porque, antes de eliminar o
artigo 3º, transpôs para o 2º aquilo que não queria
fosse afastado do projeto,isto é, a especificação das
pontes sôbre os rios Dôce, São Mateus e Itaúna.
A diferença foi portanto, a seguinte: a
aprovação da emenda subtraiu do projeto a
especificação das obras que o autor desejava
fôssem de primeira urgência.
O substitutivo da Comissão de Viação, ao
suprimir o artigo 3º, transferiu para o artigo 2º as
obras que não queria ficassem eliminadas.
Além dessa diferença, ha outras.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª não acha
que êsse substitutivo fará com que retorne à Câmara
o projeto?
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Não. O
projeto a de iniciativa do Senado e seu autor é,
justamente, o presidente da Comissão de Viação e
Obras PúbIicas.
O substitutivo não é, pois, nada mais
nada menos que nova redação dada pelo autor do
projeto
Há uma segunda diferença. Na Comissão de
Viação e Obras Públicas, quando aqui esteve o
diretor do Departamento, frisou-se que o plano
rodoviário e o programa de urgência haviam sido
estabelecidos
antes
do
funcionamento
do
Congresso, cabendo agora, a êste influir na
organização dêsse plano e também no programa de
primeira urgência.

Pela emenda da Comissão de Viação e Obras
Públicas, permanecerá com o D.N.E.R. a
competência de decidir as obras de maior urgência.
Pelo substitutivo da Comissão de Viação e
Obras Públicas, essa prerrogativa passará ao
Congresso.
Assim, em nome da Comissão de Viação e
Obras Públicas, desejo ressaltar que a emenda já
aprovada, em primeira discussão, vai além do
objetivo visado.
O parecer da Comissão de Viação e Obras
Públicas, antes de eliminar o art. 3º, transpôs para o
art. 2º as obras nêle especificadas.
O substitutivo da Comissão de Viação e Obras
Púbicas é , em suma, uma nova redação projeto,
dada pelo pelo seu próprio autor, o nobre Senador
Henrique de Novaes, sou dígno presidente. (Muito
b e m ; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está rejeitado.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Rejeitada a
emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Estava em discussão
e votação o projeto em globo, e não houve emenda.
Vou esclarecer o plenário.
De acôrdo com a Ordem do Dia a Mesa pôs
em discussão o projeto nº 11, de 1947, que dispõe o
Plano Rodoviário Nacional, com a redação do
vencido em 1º discussão.
O SR. ERNESTO DORNELLES (Pela
ordem): – Sr. Presidente, o projeto está, em 2ª
discussão de acordo com o vencido em primeira.
Aprovada a emenda, o substitutivo não entrou
em discussão por ter sido considera do prejudicado.
Mas eu ocupei a tribuna justamente no intuito de
combater a emenda aprovada em 1ª discussão, para
prevalecer o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado já deliberou
sôbre a matéria, em 1ª discussão. O projeto foi à
Comissão de Redação para redigir o vencido. Feito
isto, entrou em 2ª discussão, procedendo-se à
votação em globo, como determina o Regimento. Só
poderia ser votado por partes mediante requerimento
aprovado pelo plenário.
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O
SR.
ERNESTO
DORNELLES
(Pela ordem): – Sr. Presidente, matéria
votada em primeira discussão não pode ser
modificada em segunda?
O SR. PRESIDENTE: – Pode sim, desde que
ainda esteja aberta a discussão.
O
SR.
ERNESTO
DORNELLES:
–
Sr. Presidente, já me manifestei nesta fase
do projeto. A emenda a que me referi é
substitutiva do projeto aprovado em primeira
discussão.
O SR. PRESIDENTE: – Ofereceu V. Ex.ª,
emenda?
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Na
primeira discussão, aprovada a emenda da
Comissão de Finanças foi julgado prejudicado
o substitutivo da Comissão de Viação e
Obras
Públicas,
mas
resolvido
que,
em
segunda discussão, poderia ser renovada a
matéria.
O SR. PRESIDENTE: – Conforme se
verifica pelo avulso da Ordem do Dia, a
Comissão
de
Redação
de
Leis
ofereceu a redação do vencido em primeira
discussão.
Não houve emenda em segunda discussão.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (Pela
ordem):
–
Sr.
Presidente,
quando
da
primeira discussão, a emenda da Comissão
de Finanças foi aprovada, ficando prejudicado
o substitutivo da Comissão de Viação e
Obras
Públicas.
Na
segunda
discussão,
êste órgão técnico pleiteia a aprovação do
substitutivo.
O SR. PRESIDENTE: – Quando pleiteou?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Pela
palavra do nobre Senador Ernesto Dornelles.
O SR. PRESIDENTE: – Havia necessidade
do oferecimento de emenda, para que a
matéria
pudesse
novamente
ser
submetida
à
consideração
dos
Senhores
Senadores.
O
SR.
ALFREDO
NEVES
(Pela
ordem):
–
Sr.
Presidente,
parece
haver
equívoco.
Quando
da
primeira
discussão, aprovada emenda da Comissão
de Finanças, o projeto foi à Comissão
de Redação de Leis para redigir o vencido. Está
em
segunda
discussão
o
projeto
com
o
vencido
em
primeira.
Aberta
a
segunda
discussão
poderia
ter
sido
oferecida
emenda.
Neste
ca-

so, o projeto voltaria à Comissão para falar sôbre a
emenda. Entretanto, dada a falta de emenda, a
segunda discussão foi encerrada. Está o projeto em
face de votação, nos têrmos aprovados em primeira
discussão. O substitutivo oferecido em primeira
turno, pela Comissão de Viação e Obras Públicas,
ficou prejudicado em face ela aprovação das
emendas da Comissão de Finanças. Parece-me já
não há recurso regimental para modificar a redação
do projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Depreendo que o
plenário n ã o entendeu o esclarecimento prestado
pela Mesa, por ocasião da votação. Evidentemente,
houve equívoco e sempre se pode repará-lo. Julgome, pois, com a autoridade para renovar a votação,
já agora bem esclarecido o Senado.
Em votação o projeto com a redação do
vencido em primeira discussão, oferecida pela
Comissão de Redação de Leis.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte:
PROJETO
Nº11 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam incorporados ao plano rodoviário
nacional as rodovias Rio-Vitória e Rio-Feira de
Santana.
Art. 2º Do programa de construções e
melhoramentos de maior urgência das estradastroncos do plano Rodoviário Nacional, a que se
refere o art. 67 do Decreto-lei nº 8.463, de 27 de
dezembro de 1945 passa a fazer parte a rodovia
Vitória-Belo Horizonte trecho da estrada-tronco
Centro-Oeste do referido plano.
Parágrafo único. O início da construção fica
dependente dos recursos de que puder dispor o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
em prejuízo do programa constante, do artigo 67 do
Decreto-lei citado.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto nº 11, de
1947. vai ser remetido a Câmara dos Deputados.
Segunda
discussão
do
Projeto
de
Lei do Senado nº 17, de 1948, que
dispõe sôbre o preenchimento das vagas
resultantes da cassação do registro do partido
político e extinção de mandato dos respec-
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tivos representantes. (Com parecer nº 403, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a redação
do vencido em 1ª discussão).
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Sr.
Presidente, quando o Senado Votou o projeto de
cassação dos mandatos dos representantes
comunistas, ao manifestar meu ponto de vista – aliás
contrário à medida – afirmei não ver nela a
providência mais eficiente nem a mais aconselhável
para, em nossos dias, combater o comunismo e ao
mesmo tempo, prestigiar as instituições vigentes no
país, por fôrça da Carta de 12 de Setembro.
Estamos, agora, em face de novo projeto, que
não é senão uma resultante do primeiro, e pelo qual
as vagas decorrentes da cassação serão
preenchidas por candidatos de outros partidos,
conforme os votos dados ao P. C. B. venham a ser
considerados nulos ou brancos pela Justiça Eleitoral,
que decidirá nos limites da alternativa em que o
Parlamento a pretende colocar.
A questão, em todos os seus aspectos, já foi
suficientemente analisada e debatida pelos mais
destacados valores desta Casa.
Sem as mesmas credenciais...
O SR. IVO D'AQUINO: – Não apoiado.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – ...pois me
falacem requisitos para argumentação de ordem
jurídica, como exige a natureza do assunto, limitarse-ia a justificar meu voto ou melhor, a definir a
atitude que assumo, por um imperativo de
consciência e orientado pelo mesmo elevado
propósito de bem servir ao Brasil. Que reconheço em
todos os nobres Senadores.
Nada poderei trazer de novo, ao debates, além
do que já foi dito desta tribuna pelos autorizados
oradores que discutiram o assunto. Recorrerei aos
argumentos que mais me impressionaram e influíram
na minha decisão, para traduzi-los aqui como os
aceitei.
Sr.
Presidente,
se
a
Constituição
estabelece que todo o poder emana do povo e
em seu nome deve ser exercido; adotamos o
sistema de sufrágio universal e direto – o
que equivale a reconhecer em nosso povo
capacidade e dissernimento para o amplo exercício
de prerrogativa que lhe foi conferida; se a soberania
popular, tão proclamada a tôda hora, é característica
definidora do regime instaurado no país; enfim
se tudo isso é verdade, não compreendo como, em

harmonia com o espírito que presidiu á leitura da
Carta Magna, e sem ferir princípios fundamentais
nela consagrados, possamos nós, sem ouvir o povo,
transferir a terceiros uma delegação que êsse
mesmo povo dera a outros representantes, que já
estavam em pleno desempenho de seus mandantes,
por terem sido considerados legitimamente eleitos
pelo, Tribunal competente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito bem! V.
Ex.ª tem tôda a razão.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Agradeço o
honroso aparte de Vossa Excelência. Por outro lado,
não deixei de considerar que, de um novo pleito, a
realizar-se já na segunda metade do atual período
governamental, poderiam advir, além de despesas
ilegivel, inquietações no ambiente nacional, que
deveria ser de tranqüilidade e de colaboração, para
que o govêrno leve a bom têrmo a obra a que se
propoz, no desenvolvimento de um plano de rumos
seguros e definidos, como a Nação espera e está a
reclamar.
E porque não deixei de encarar o problema
por êsse prisma, acompanhei, atento a palavra dos
nobres oradores que defenderam o projeto, que me
merecem tôda a consideração, porque me acostumei
a vêr em suas atitudes clarividência e cultura,
dignidade e patriotismo.
Assim, auscultei que razões melhor me
esclarecessem e lançassem luz onde eu,
possívelmente não percebera a verdade.
Procurei ouvir argumentos que mostrassem
estar eu laborando em erro, e que me levassem a
mudar de opinião, ou mesmo a transigir com
tranqüilidade de espírito e satisfação intima de tê-lo
feito sob a imposição de superiores interêsses da
coletividade.
Devo confessar, no entanto, que mau grado
essa predisposição, permaneço sinceramente
convencido de que o preenchimento das vagas, sem
novo pleito, poderá comprometer, perante a opinião
pública, o respeito às instituições a confiança nos
quadros dirigentes da política nacional.
Essa
circunstância,
no
meu
ponto
de
vista,
pode
acarretar
conseqüências,
imediatas ou futuras, mais prejudiciais do que
a
realização
de
novas
eleições
isso
porque
essas
contradições
e
êsses
equívocos na prática do regime, poderão incluir
na disciplina, no entusiasmo e na capacidade de
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resistência das massas populares passando assim
essas contradições e êsses equívocos na prática do
regime, poderão influir na disciplina, no entusiasmo e
na capacidade de resistência equívocos a constituir
as melhores armas para os inimigos da ordem
constitucional.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
que desejava fazer; é esse o sumário
despretencioso, raciocínio em que me baseei para
certo de que não transgrido princpio pragramático
do meu partido que, sabia e democráticamente não
fechou a questão, discordar data venia do projeto
que ora se discute, e ao qual em sã conciência não
poderia dar meu voto favorável.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr.
Presidente, o Senado acaba de ouvir a palavra
ponderada, meditada e profundamente patriótica do
nobre Senador Ernesto Dornelles.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Obrigado,
a V. Exª.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – S. Exª estudou
o projeto ora em segunda discussão, não sómente
em face da letra fria da Constituição, mas também
diante dos imperativos da ordem nacional. Com
elevação dignificante, demonstrou aos membros da
maioria desta Casa, o caminho verdadeiro para
irmos ao encontro do pensamento nacional, e
procuramos, de algum modo não melindrar ou
suscetibilizar os altos interêsses do povo.
Sr. Presidente, a orientação a ser tomada
pelos representantes do povo, nesta e na outra Casa
do Congresso Nacional, não pode ser outra senão a
traçada pelo nobre senador que me antecedeu.
O projeto-lei ora em debate resulta ainda
daquele grave êrro judiciário, praticado com a
cassação do registro do Partido Comunista
Brasileiro.
Há cêrca de dois anos a Nação está como que
paralizada em sua marcha administrativa, na
evolução de seu progresso observando as
"demarches" que se tratavam dentro do Parlamento,
em tôrno das conseqüências funestas daquela
cassação de registro.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Desde èsse ato praticado pela escassa
maioria de três contra dois no Tribunal Superior
Eleitoral, de que, por muito tempo, terá de
penitenciar-se – até hoje, Sr. Presidente, a Nação
gira nessa órbita em tôrno das conseqüências da
cassação do registro daquele Partido, já debatendo a
cassação dos mandatos, já, agora, discutindo o
preenchimento das vagas do Legislativo nacional,
estadual e municipal, oriundas daquela decisão.
Mais grave ainda se me afigura outra
conseqüência, que decorreu diretamente daquêle ato
judiciário, qual seja a confusão que o poder público
vem fazendo entre o indivíduo participar de partido
cujo registro foi cancelado e o trazer, em seu
pensamento, ideologias comunistas. As autoridades
públicas vêm criando uma situação difícil para o
Brasil com a violação diuturna dos preceitos mais
garantidores das liberdades públicas e da liberdade
individual, assinalados no art. 141 da Constituição.
Já tive oportunidade de declarar neste recinto
que vivemos em regime puramente ditatorial porque
as normas asseguradoras da liberdade do indivíduo,
inscritas na Carta de 18 de setembro de 1946, não
estão sendo respeitadas pelas autoridades
brasileiras.
Assistimos, Sr. Presidente, à apreensão e à
proibição de circularem jornais e periódicos, com
fundamento no Decreto-lei nº 431, de 1938, não
porque estivessem fazendo propaganda de guerra,
da subversão da ordem interna, ou agitando lutas de
classes, mas apenas porque criticavam, ou vinham
criticando atos do Poder Executivo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Vinham
pregando abertamente agitações internas e lutas de
classes; V. Exª deve ter lido muitos artigos nesse
sentido.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Respondendo
ao aparte de V. Exª, reporto-me às informações
prestadas pelo Ministro da Justiça.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Eu me
reporto à leitura que fazia, diàriamente, dos jornais
comunistas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como já disse,
reporto-me às informações do Sr. Ministro da Justiça
e às declarações por S. Exª prestadas à imprensa
pelas quais se vê que nenhum dos pontos apontados
como determinantes daquelas medidas violentas
podia enquadrar-se no
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preceito probitivo da parte final do § 5º do artigo 141
da Constituição. E mesmo que aí se enquadrassem,
era preciso respeitar o § 4º do mesmo dispositivo,
isto é, que a apreensão fôsse feita mediante
autorização
do
Poder
Judiciário
e
não
arbitràriamente pelo Poder Executivo.
Mas, não fica aí, Sr. Presidente. Também o
direito de reunião não sòmente nesta Capital, como
em quase todos os Estados, foi cancelado pela ação
das autoridades policiais.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Reuniões
subversivas, também.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O dispositivo
constitucional é claro e expresso. Peço permissão ao
Senado para lê-lo, a fim de avivar o pensamento do
nobre Senador que me honra com os seus apartes.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Contra o
comunismo, está avivadíssimo. Vamos na frente
para não chegarmos atrasados.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – "Art. 141 – §
11 – Todos podem reunir-se, sem armas, não
intervindo a polícia senão para assegurar a ordem
pública. Com êsse intuito, poderá a polícia designar
o local para a reunião, contanto que, assim
procedendo, não a frustre ou impossibilite".
A reunião não pode ser prèviamente impedida
por ato da polícia.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Exª dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – A
Constituição prevê que se assegure a ordem pública
preventiva e repressivamente. Seria verdadeira
loucura das autoridades policiais se, tendo
conhecimento de uma reunião que pudesse
degenerar em conflito ou perturbação da ordem
tomassem providências imediatas para prevenir ou
obviar a êsse inconveniente à coletividade.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Constituição,
tal como está escrita, não autoriza que o Sr. Chefe
de Polícia, delegados ou qualquer autoridade policial
ou administrativa preveja, ou penetre no pensamento
dos promotores de reunião pública, para saber se
êles pretendem perturbar a ordem.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Reuniões
comunistas são sempre subversivas.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Por que
reunião comunista é sempre subversiva?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E' do
método. Geralmente dizem que vão rezar Ave-Maria
e, em vez disso, pregam a revolução. (Riso).
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Por que é
comunista a reunião? Se o Partido Comunista não
mais existe, como se pode afirmar que determinada
pessoa ou grupo de indivíduos, que solicita
autorização para promover comício, vai realizar
reunião de caráter comunista?
Quando o Partido Comunista funcionava
legalmente èle aparecia diante de nós e cerrava
fileiras no combate à democracia. De antemão
podíamos sabor se a reunião era ou não comunista.
Hoje, em virtude da cassação do registro do partido
não se conhecem mais os ex-filiados à agremiação,
por se terem infiltrados nos demais partidos legais.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Isso é o
que V. Exª pensa.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como pode a
autoridade policial tomar, antecipadamente, qualquer
medida preventiva ou violadora do preceito claro e
expresso da Constintuição, só porque no íntimo de
sua consciência julga que o comício vai degenerar
em guerra civil ou em perturbação da ordem?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Exª dá
licença para outro aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Se
dependesse de V. Exª o Partido Comunista teria
novamente liberdade de funcionamento no Brasil?
O SR. JOÃO VILASBOAS: – Sempre defendi
e combati a cassação dos mandatos e sempre
manifestei minha opinião contrária ao cancelamento
do registro do Partido Comunista. No próprio
interêsse dos defensores da democracia o Partido
Comunista devia estar funcionando, pois só assim
saberíamos a quem combater.
O SR. CAMILO MERCIO: – V. Exª considera o
Partido Comunista uma agremiação democrática?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não considero.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Então está
fora da Constituição!
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não considero,
repito, o Partido Comunis-
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ta uma entidade democrática. No interesse da
democracia, porém, convém combatê-lo em pleno
funcionamento.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Para isso é
que existem a polícia e os demais aparêlhos de
repressão.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – V.
Excelência permito um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. RODOLFO MIRANDA: – Não se pode
prever de início a idéia de revolução. Pode-se ter a
certeza, todavia, de que o comunismo degenerará
em arruaças na anarquia de principio o que concorro
para o desprestigio da autoridade.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O aparte do
nobre colega chegou um pouco tarde, pois o do
ilustre Senador Francisco Gallotti, por mim
respondido, já dizia respeito ao mesmo assunto.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Se V.
aprova a volta do Partido Comunista, às atividades
políticas, deve imediatamente desistir do pedido de
cassação do registro do Partido de Representação
Popular. Não é exato?
O SR. CAMILO MERCIO: – Mesmo porque é
uma agremiação que, quando no poder, vão admitir
o pluripartidarismo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O nobre
orador devia desistir da paternidade que está
assumindo da cassação do registro do Partido de
Representação Popular, ao menos por coerência.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A cassação do
registro do Partido de Representação Popular não
obedece precisamente ao caso do parágrafo 13 do
artigo 141 da Carta Magna.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Os casos
pelo menos, muito se aproximam.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não cabe ao ilustre
orador a iniciativa de cassação do registro do Partido
de Representação Popular...
O SR. CAMILO MERCIO: – Estava pensando
em formular pergunta idêntica.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...por motivos
semelhantes aos do cancelamento do Partido
Comunista?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Por que afirma,
V. Exª que os fundamentos são idênticos? Ainda não
apresentei os motivos por que pedi a cassação do
Partido de Representação Popular. Na ocasião
oportuna,

formularei a representação, indicando-as.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – As razões
da V. Exª São de ser muito inferiores às que
determinaram o fechamento do Partido Comunista.
O SR. CAMILO MERCIO: – Não; são iguais.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os ilustres
colegas por enquanto fazem apenas suposições.
Quando apresentar o pedido de cassação do registro
do Partido de Representação Popular citarei as
razões que me animam a V. Exas. ficarão
devidamente esclarecidos.
O SR. CAMILO MERCIO: – V. Exª também
deverá provar que o Partido de Representação
Popular está fantasiado de democrático, mas não o
é.
O SR. IVO D'AQUINO: – O nobre orador já
confessou que o Partido Comunista não é
democrático.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Acho que o
Partido Comunista não é democrático.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Logo,
devemos seguir o verdadeiro caminho: rua com êle.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Desejo
salientar a confusão das autoridades relativamente
aos comunistas e aos filiados àquele Partido. Ser
comunista não constitue crime. Praticar, porém, atos
daquele Partido, exercendo ação política clandestina
ou abertamente, isto sim, é crime, pois aquela
agremiação teve o registro cancelado e foi
considerada fora da lei. O fato de haver comunistas,
todavia, não deve impedir que se reuna na praça
pública um grupo de senhoras, de donas de casa
desejosas de levarem a efeito comício contra a
carestia da vida. A polícia, no entanto, o proibiu; e o
chefe de polícia, em declaração à imprensa disse
que assim procedera por se tratar de reunião
comunista!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Exª
permite um aparte? (Assentimento do orador). Acabo
de receber a revista "Economia Humana", dirigida
pelo ilustre padre dominicano Joseph Lebret, que
esteve em tôda a América. Nessa publicação faz S.
Revª detalhada análise da matéria. Ainda esta
semana terei oportunidade de tratar do assunto
nesta Casa. O padre Joseph Lebret estuda a
situação do Brasil inclusive política, e, ao encarar o
problema comunista reafirma
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o ponto de vista que sempre defendemos. Em
relação ao Brasil, diz S. Revª que ao envés de anticomunismo simplista, ao invés de se combater os
pseudos eréticos, se deve atacar o comunismo de
uma só maneira: pela arma do espírito. Empregar o
arbítrio, a violência, pode ser tudo menos ato cristão.
Não fôra assim, deveríamos rasgar as epístolas de
São Paulo. O problema do comunismo no Brasil
como em qualquer parte do mundo, só será
resolvido mediante nova estrutura social, tendente a
traçar o primado da verdade e da justiça.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o
aparte de V. Exª que vem em abono de minhas
afirmações.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Exª permite um
contra aparte? (Assentimento do orador) – E' o único
meio que tenho de responder ao aparte do nobre
Senador Hamilton Nogueira. Distingue-se o
comunismo filosófico do bolchevismo político que
pretende tomar conta do mundo disfarçado sob a
máscara de um imperialismo que já não ilude a mais
ninguém. Essa a diferença.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agradeço o
contra-aparte de V. Exª Estou de pleno acôrdo com
o nobre colega em que comunismo não é um
problema simplista, não é puramente policial.
Devemos estar vigilantes contra o imperialismo
soviético. Querer, porém, que todo indivíduo, pelo
fato de se bater pelas reivindicações sociais justas
seja comunista, é absurdo! Está entre nós, o padre
Riquet. Fêz uma conferência notabilíssima em que
aludiu à atitude dos católicos em fase do dinheiro. E
todos os burgueses que assistiram à conferência do
padre jesuita diziam: – Êste homem é um nazista
avançado. E' contra tal exagero, que protesto,
porque não resolve o problema no Brasil.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sou antiocmunista.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Eu
também.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sou pelo
combate aos comunistas no terreno das idéias das
realizações eficientes e práticas do Govêrno.
Insurjo-me contra a ação policial exercida sôbre
aqueles que a polícia considera comunistas.
O grande mal da ação desenvolvida pelo
Govêrno, no combate ao

comunismo, está justamente em confundir todos
quantos se manifestam contra as idéias do Govêrno
com os partidários do comunismo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não
apoiado. Membros de todos os outros partidos
manifestam-se contra as idéias do Govêrno e
ninguém é prêso como comunista.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exª não
pode negar que o Padre Pinto foi fichado como
comunista...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Qual
Padre Pinto? O de Urucânia?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Êsse mesmo.
Foi fichado como comunista, simplesmente porque
mantinha relações com grupo de operários que o Sr.
Ministro do Trabalho considerava suspeitos de
comunistas.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Isso pode
dar-se à margem, como abuso. Entretanto, não é
essa a orientação do Govêrno.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exª não
pode negar que certo presidente de sindicato excluiu
um sócio, devido à interferência do Ministro do
Trabalho, por ser considerado comunista.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – nhor Francisco
Tuccini, operário do Sindicato dos Metalúrgicos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' exato: do
Sindicato dos Metalúrgicos. Foi expulso do Sindicato
por ter sido considerado comunista.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Apenas
porque protestou contra a intervenção do Ministro do
Trabalho no Sindicato.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A policia tinha
fichado o nome como de comunista. Entretanto, teve
sua ação anulada porque, em favor do sacerdote,
interveio D. Jayme Câmara e, em benefício do
operário, houve uma carta enérgica do bispo D.
Jorge.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Dom Jorge
Marcos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Aliás; é
louvável ter a policia reconhecido o equívoco, sendo
repostas as coisas no devido lugar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Êsses dois
tiveram suas fichas canceladas na polícia. Mas,
oitocentos e tantos metalúrgicos, igualmente
expulsos do Sindicato pelo truculento
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presidente delegado do Sr. Ministro do Trabalho...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – No
Sindicato dos Marmoristas deu-se a mesma coisa:
O SR: JOÃO VILLASBÔAS: – ...não tiveram
para apadrinhá-los um bispo nem a palavra de um
sacerdote. Continúaram fichados como comunistas,
quer o fôssem, quer não. E V. Exª sabe
perfeitamente quais as conseqüências que para um
pobre operário resultam de ter o nome no cadastro
policial como membro do partido bolchevista.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sei disso
perfeitamente.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Exª dá
Iicença para um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nos dias
que correm qualquer emprêsa só aceita serviços de
um operário quando leva certidão negativa de que
não pertence ao Partido Comunista. Se estiver
fichado na polícia, não encontrará mais trabalho em
parte alguma.
O SR. SALGADO FILHO: – Contra o espírito
e a letra da legislação, que impede até que, nas
carteiras profissionais, se mencionem os motivos da
dispensa, precisamente para evitar que o portador
da carteira não encontre mais trabalho.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' um
círculo vicioso. Não encontra trabalho, e, devido a
isso, cria-se nêle a revolta contra a sociedade.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' um círculo
vicioso, diz V. Exª muito, bem. Fica o infeliz
trabalhador na amarga situação de, para ocupar
cargo público ou particular, em qualquer emprêsa,
ter necessidade de levar um atestado da polícia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Um
atestado de que não professa idéias subversivas. E'
justo, V. Exª bem o sabe.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E por acaso a
polícia pode penetrar em seu fôro intimo para saber
se tem idéias subversivas? Pode entrar nos refolhos
da consciência dêsse homem para averiguar se
professa ou não, idéias contrárias ao regime? Como
pode a polícia chegar ao recesso do pensamento
humano para de lá retirar como verdade, aquilo

que afirma nas suas fichas – ser ou não o indivíduo
ideològicamente contrário ao regime.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Êles
demonstram até pelo bigode as idéias comunistas.
O SR JOÃO VILLASBÔAS: – Chegamos a
essa situação, Sr. Presidente.
O SR. ATTILIO IVVACQUA: – V. Exª permite
um aparte? (assentimento do orador) Pode V. Exª
me esclarecer se existe atualmente exigência de
atestado da polícia para o operário ingressar em
qualquer emprêsa ou firma?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Existe.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Atestado
ideológico?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Existe. Ainda
agora foi reconhecido pelo Senhor Francisco
Gallotti.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – E' de
estranhar. Acabei de ler obra recente de um grande
jesuita espanhol, intitulada "O coletivismo e a Igreja",
em que o autor sustenta que a própria Igreja se
coloca acima das ideologias. Ela regula moralmente
quer as organizações comunistas, quer as
organizações
socialistas.
E'
profundamente
estranhável, pois, em face da nossa própria
Constituição e de qualquer concepção democrática,
exigência dessa natureza. Eu, francamente, a
ignorava.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Mas existe.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Existe. Há
talvez dois meses, ilustre juiz de direito desta capital,
repelia, e uma de suas decisões, um ofício em que a
Polícia mandava àquela autoridade judiciária a ficha
do acusado, pela qual se verificava ser êle contumaz
na prática de outros delitos, como também professar
ideologia contrária ao regime.
O juiz, no despacho, mostrou o absurdo da
autoridade policial abalançar-se em organizar um
fichário daquela natureza. Sòmente em face de
condenação poderia a Polícia considerar o cidadão
capaz dêste ou daquele delito, porque já o teria
praticado anteriormente.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Excia.
permite um aparte? (Assentimento do orador)
Falando em Sindicato Metalúrgico, V. Excia.
lembrou-me certo episódio. Compareci a duas festas
dêsse Sindicato e em ambas tive oca-
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sião de falar, a convite da direção. Também usou da
palavra certo cidadão sindicalizado. Após o seu
discurso, tive ocasião de dizer-lhe:
– Fulano, você parece que tem uma pontinha
comunista.
– Não, disse-me êle, isto é só para agradar ao
ambiente.
Procedem-se às eleições para vereadores, no
Rio de Janeiro, e o tal cidadão é eleito pelo Partido
Comunista. Tive ocasião de encontrá-lo e interpeleiio:
– Então, você era mesmo comunista! E
conseguiu enganar até a mim!
O homem retrucou-me:
– Ora doutor, nós só não enganamos a Jesus
Cristo, porque Êle não vem à terra.
E' para se ver como essa gente procede.
Quem acreditar nela, estará passando a corda pelo
próprio pescoço. Assim, apertaremos o pescoço
dêles antes que apertem o nosso.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não é por um
ou muitos comunistas enganarem a autoridade...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E' o
catecismo dêles.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...que
haveremos de encarcerar democratas.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – De acôrdo
com V. Excia. nesse ponto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' contra isso
que me revolto.
O SR. FRANCICO GALLOTTI: – Não
devemos ter complacência com essa gente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sou contra a
privação de direitos que se está praticando, sob
alegação de que o indivíduo pode ser comunista;
sou contra a privação de direitos, como ainda há
pouco acentuei, com apreensão de jornais, proibição
de reuniões, prisões sem mandado judicial, ou
flagrância do delito, ou sem comunicação à
autoridade judicial – essas prisões realizadas,
muitas vêzes com invasão dos lares, sob o pretesto
de efetuar a busca ou apreensão de documentos
que possam ser considerados como de propaganda
comunista. Até o direito de petição consignado na
Constituição, não pode mais ser utilizado sem receio
de incorrer-se num ato punitivo.
E' conhecido no país o caso do Banco do
Brasil. Por motivos de ordem interna, o presidente
daquele estabe-

lecimento do crédito transferiu alguns funcionários
para diferentes Estados do Brasil. Os colegas
dêsses funcionários transferidos fizeram uma
petição ao presidente do Banco, solicitando tornasse
sem efeito o ato da transferência, e tornaram público
essa manifestação de solidariedade para com os
colegas. Foi o bastante para que o presidente do
Banco do Brasil chamasse àquele estabelecimento
do crédito a policia política e social e lhe entregasse
um grupo de bancários para serem, seviciados na
Rua da Relação.
O SR. VICTORINO FREIERE: – Não apoiado.
Posso afirmar a V. Exª que o presidente do Banco
do Brasil não pediu, absolutamente, auxílio da
Delegacia de Ordem Política e Social para seviciar
bancários. Aquêle presidente transferiu funcionários
porque é privativo da sua autoridade.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não nego que
a transferência seja de sua competência:
O SR. VICTORINO FREIRE: – E' a primeira
vez que, no Brasil, um presidente de
estabelecimento, usando de sua autoridade,
transfere funcionários porque precisa de seus
serviços noutros setores e julgam êsse ato uma
ilegalidade. Pelo regulamento do Banco, êle poderia
transferi-los.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – V. Excia. não
acompanhou minha oração. Absolutamente, não
incriminei o ato do presidente do Banco do Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exª
cometeu a injustiça de declarar que o presidente do
Banco do Brasil pediu o auxílio da Polícia.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O fato é que,
em conseqüência da manifestação de solidariedade
dos bancários aos seus colegas transferidos, foram
seviciados na Ordem Política e Social, como foi
noticiado pela imprensa.
O SR. VICTORINO FREIERE: – A imprensa
noticia muita coisa inverídica. Reafirmo a V. Exª que
o presidente do Banco do Brasil não pediu auxílio à
polícia
para
prender
os
funcionários
do
estabelecimento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A polícia não
podia advinhar que êsses funcionários haviam sido
solidários com os colegas transferidos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quanto a
solidariedade é tornada pública pe-
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les jornais, todos tomam conhecimento dela.
O SR. JOÃO VILLASBÔA: – V. Exª, acha que
o ato da polícia foi expontâneo?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não sei dizer
se a polícia seviciou. O que posso afirmar é que o
presidente do Banco do Brasil não pediu,
absolutamente, a prisão de ninguem.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O fato é que
foram presos e seviciados na polícia. Foram
fotografados e as fotografias publicadas em vários
jornais, com a declaração das próprias vítimas à
imprensa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Li nos jornais,
apenas, que bancários haviam sido presos num
comício sôbre petróleo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
nessa série de violências vão sendo envolvidos
elementos que nenhuma ligação tiveram ou têm com
o Partido Comunista.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E'
impressionante que nenhum companheiro nosso se
queixe de haver sido prêso ou seviciado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Companheiros
meus tem sofrido, Sehor Senador Gallotti.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Companheiros meus tambem têm sofrido, no Estado
de V. Exª.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não quero
trazer para a tribuna assunto de ordem local, que
interessa a mim pessoalmente e ao meu partido.
Dizia, Sr. Presidente, que caminhamos há dois
anos, desde a cassação do registro do Partido
Comunista, ou mesmo antes, desde que se agitou o
caso perante o tribunal, até agora, em permanente
tensão de espírito, sôbre as conseqüências da
medida.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E V. Exª,
quer prosseguir, tratando da cassação de registro de
outro partido.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vimos transitar
nesta e na outra Casa do Congresso o projeto que
se transformou na lei nº 211; vimos a nação
extremecer diante da sua votação. Vimos
esbulhados dos seus direitos e arrancados do
Senado e da Câmara legítimas representantes do
povo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás, com o
apôio dos Ministros do partido

de V. Exª, que fazem, parte do Govêrno.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exª, está
enganado. O meu partido não tem Ministros no
Govêrno.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Tem dois
Ministros, que ainda não se manifestaram contra o
ato, nem deixaram o govêrno por isso.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS:
–
Absolutamente. V. Exª, deve ter acompanhado a
maneira por que foi feita a nomeação dêsses
Ministros. Os Srs. Raul Fernandes e Clemente
Mariani...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Pertencem à U.
D. N. e fazem parte do Govêrno.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...foram
convidados individualmente pelo Sr. Presidente da
República sem nenhuma ligação ou dependência
com o partido membros da U. D. N.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Lembre-se o
ilustre colega de que está falando no Senado da
República. A nós, Senadores, é muito difícil "engulir"
a balela de que tais Ministros – que aliás ocupam
com brilhantismo os cargos – são do Govêrno e não
do partido de V. Exª.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ninguem
deseja que V. Exª, "engula".
A questão é que se trata de ato público. Esses
cidadãos pediram licença à U. D. N. para ocupar os
cargos, sem levar nenhuma responsabilidade do
partido. E' o que consta da ata publicada na reunião
da U. D. N. na qual fiz declaração expressa de que,
se os titulares daquelas pastas assumissem atitude
contrária aos interêsses da nossa agremiação
política e do país fôsse qual fôsse, a U. D. N. viria
aqui criticá-los. Nem seria a primeira vez que seriam
criticados atos dos ocupantes das pastas que V. Exª,
atribue ao nosso partido. A U. D. N. não cabe
responsabilidade alguma, nenhuma solidariedade na
ação daqueles titulares.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Exª, tem
tôda razão. O assunto foi devidamente examinado
pela União Democrática Nacional, no momento em
que os seus dois membros aceitaram os cargos
oferecidos pelo Govêrno. A U. D. N. sempre declarou
nada ser a ver com a posição dos seus ilustres
filiados junto ao Govêrno, desde que aceitassem as
pastas.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Fique
consignada a declaração do nobre orador de que a
U. D. N., não se responsabiliza por ato algum dos
Ministros Clemente Mariani e Raul Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os
tímpanos): – Atenção! Está com a palavra o Sr.
Senador João Villasbôas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' essa a
verdade, que V. Exª não precisa "engulir", porque é
do conhecimento de tôda a Nação.
O SR. RODOLFO MIRANDA: – Se V. Exª tem
dois ministros no govêrno...
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perdão, não
tenho ministro algum.
O SR. ROFOLFO MIRANDA: – São, no
entanto, do partido de V. Exª.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Meu partido
também não os tem.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Êsses
Ministros, conhecedores mais diretores das
violências, deviam ter protestado.
O SR. JÃO VILLASBÔAS: – Não os isento de
responsabilidade. V. Exª está vendo nas minhas
palavras, que, quando critico atos do Govêrno, atinge
a todos que apoiam ao Presidente da República.
E' preciso ficar bem claro, positiva e
expressamente declarado, que à União Democrática
Nacional falece qualquer responsabilidade no
ingresso dêsses dois ministros no govêrno do
General Dutra e não tem absolutamente
responsabilidade pelos atos que praticarem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência poderia dizer mais: se estivéssemos no
regime parlamentar, os Ministros representariam o
pensamento do Partido; mas no presidencial, não.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Quando
foram convidados os ilustres Senhores Raul
Fernandes e Clemente Mariani, respectivamente,
para as pastas das Relações Exteriores e Educação
e Saúde, a secção do Distrito Federal da União
Democrática Nacional foi consultada, no sentido de
saber como encarar o convite, embora em caráter
particular, pessoal.
E a resposta foi a seguinte: – Somos contra
qualquer modo de participação de elementos da U.
D. N. nos ministérios.

A prova é que sempre tivemos critica livre
quando ocorreu, em Moscou, o desacato à
representação brasileira, a voz que se levantou no
Senado contra a fraqueza do Ministério das
Relações Exteriores, foi a da U. D. N. Foi o Senador
pelo Distrito Federal quer protestou...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...nesta
Casa, e que pediu, até, fôssem rompidas as relações
com a Rússia. Nessa ocasião, todos os jornais que
apoiavam o govêrno, criticaram a atitude do senador
udenista, considerando-a violenta. Mais tarde,
entretanto, entre as razões, aliás justas, justificativas
da rutura das nossas relações com a Rússia, estava
aquela trazida pelo Senador Carioca, pela União
Democrática Nacional.
Por conseguinte a U. D. N. nunca as
responsabilizou pelos atos dos udenistas convidados
pelo Sr. Presidente da República para colaborarem
no seu Govêrno.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quer dizer,
então, que o U. D. N. colaborou com o Govêrno em
regime particular.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A U. D. N.
não colabora no terreno político. Entrou num acôrdo
interpartidário, dentro do Plano "Salte", único capaz
de salvar o Brasil; e não se compreende esteja êle,
até agora congelado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não está
congelado pelo Govêrno.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Está
congelado pelo Govêrno, porque os partidos que o
amparam nada têm feito para prestigiá-lo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O plano "Salte"
não está no Senado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Tratam,
apenas, de política. O Govêrno, até agora, não
cogita de qualquer problema vital para o país.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Por que, então,
o partido de V. Exª não trata!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vossa
Excelência assistiu ao memorável discurso do nobre
Senador José Americo apontando os roteiros para a
salvação do Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exª está
culpando o Senado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Em
absoluto, não estou culpando o Senado.

– 676 –
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
típanos): – Atenção! Está com a palavra o Senador
João Villasbôas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – SR.
Presidente, os apartes que me honraram o meu
ilustre líder, Senador Ferreira de Souza, e o nobre
colega, Senador Hamilton Nogueira, esclarecem
precisamente ueq a União Democrática Nacional, tal
como
eu
afirmára,
não
tem
qualquer
responsabilidade nos atos dos Ministros da
Educação e das Relações Exteriores.
Sr. Presidente, retornando ao projeto em
discussão – dizia eu, – depois de expulsos do
Parlamento aqueles legítimos representantes do
povo brasileiro, pela cessação dos respectivos
mandatos, temos agora êste projeto, regulador da
forma do preenchimento dos lugares por êle
deixados.
Reconhecido constitucional pela maioria desta
Casa, não pode, no entanto, ser considerado como
traçado normas que obedecem ao regime político e
eleitoral dentro do qual foram eleitos os membros
desta e da outra Casa do Congresso Nacional.
O § 1.º do art. 1.º, estabelece que, no caso de
representação proporcional, uma vez cassados os
mandatos daqueles representantes, far-se-à o
preenchimento mediante alteração ou manutenção
do quociente eleitoral nos pleitos respectivos.
Sr. Presidente, a lei neste dispositivo é
imprecisa, não determinando a maneira por que se
deva fazer o preenchimento das vagas. Embora não
fôsse considerado obrigação constitucional – em
virtude do voto do Senado quando da primeira
discussão – preenchimento pela eleição, nem por
isso, como ainda ha pouco, bem, acentuou o nobre
Senador Ernesto Dornelles, tal forma deixa de ser
única capaz de realizar, dentro da forma democrática
e do sistema eleitoral por nós adotados, a verdadeira
aspiração do nosso pais.
O projeto, embora fugindo da eleição, não
estabelece a norma a ser obedecida para
preenchimento das vagas existentes.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um
aparte? (Assentimento do Orador). O projeto
estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral
decidirá se os votos, dados a partido cujo registro
cassado, são nulos ou brancos. Se o Tribunal os
declarar brancos, serão êles computados no
quociente eleitoral; se os considerar nulos, não se-

rão computados. Desta forma, o Tribunal terá base
para revisão do quociente eleitoral e, assim, para o
preenchimento das vagas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O aparte de V.
Ex.ª se comporta, precisamente no preceito do art.
2.º do projeto.
Atribui ao Superior Tribunal Eleitoral tôda a
responsabilidade no sentido de dizer se os votos
dados ao Partido de dizer se os votos dados ao
Partido Comunista, aos seus representantes são
brancos ou nulos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr.
Presidente, não sei como dentro da legislação
eleitoral, pela qual se têm realizado tôdas as
eleições se possa, nem de longe, pensar em
considerar brancos êsses votos; não sei em que
dispositivo o Tribunal enquadrará a espécie para os
considerar brancos. Só os deve considerar nulos,
porquanto o art. 96 da Lei Eleitoral vigente diz
expressamente que não se considerarão nulos os
votos atribuídos a partidos ou a candidatos não
registrados.
O SR. IVO D'AQUINO: – Perderão, os votos,
neste caso, são considerados nulos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Se o partido
não estava legalmente registrado na época da
eleição, e, portanto, ilegal era o seu registro, como
ilegais seriam os seus candidatos, só se poderão
considerar brancos êsses voto. É o que diz o art. 96
da Lei Eleitoral.
Fora dêste, há outro caso de se considerar
voto branco em face da legislação presente?
Absolutamente não. Os votos em espécie não
poderão ser considerados brancos seja em face dos
decretos legislativos seja em face das resoluções
baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não há
dispositivo em que se possa apoiar para tirar esta
conclusão.
Mesmo considerá-los nulos, para na forma do
projeto proposto, reabri-se a operação e
estabelecer-se novo quociente eleitoral, é ferir de
frente coisa julgada soberamente, quando da
proclamação dos eleitos pelos Tribunais Regionais
e pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vossa Excelência dá
licença para um aparte? (Assentamento do orador). Duas
são as hipóteses a considerar. Se o tribunal entende que
o registro do Partido Comunista do Brasil foi feito em
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fraude, os votos dados a seus representantes são
nulos; mas se o tribunal julga que o registro não foi
feito em fraude e a cassação resultou de fatos
posteriores, infringentes ao § 4.º do artigo 146 da
Constituição, os votos nêste caso, não podem ser
considerados nulos; só podem ser tomados brancos.
Não há solução outra possível. E se a lei do
Congresso e o julgamento de cassação do registro
do Partido Comunista pelo Tribunal Superior Eleitoral
não são claros, é evidente que só.êsse Tribunal
poderá decidir se os votos dados aquêle Partido são
nulos ou brancos. Já que se não vai proceder, a,
nova eleição, deixemos àquele alto Tribunal decidir
alternativa.
SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ouço o ilustre
colega com todo prazer.
SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª deve
indagar do nobre líder do P. S. D. se a afirmação de
S. Ex.ª é no sentido de que o Acórdão não é claro.
Não se sabe qual o motivo do cancelamento do
registro, disse S. Ex.ª No entanto, a lei elaborada por
S. Excelência foi firmada em pressuposto diverso do
agora alegado. E é o próprio Senador Ivo D'Aquino
quem afirma, nêste instante, não serem claros os
motivos que determinaram a cassação de registro do
Partido Comunista.
SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está enganado.
Não entendeu os argumentos que apresentei.
SR. ARTHUR SANTOS: – Não estou
enganado. V. Exª fêz afirmativa que me espantou.
SR. IVO D'AQUINO: – Pelos fundamentos do
Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, chegou
aquela Egrégia Côrte a determinada conclusão – a
cassação de registro. Nos votos vencidos, porém,
dos quais resultou a cassação, surge divergência de
opiniões, entendendo uns que há fraude no registro e
outros opinando em sentido contrário. E' evidente
que o Tribunal Superior Eleitoral terá de rever a
matéria e concluir sobre sôbres se os votos devem
ou não ser considerados em branco. Esta, a
explicação que desejava dar ao ilustre orador.
SR. ARTHUR SANTOS: – Mas a lei elaborada
por V. Ex.ª votada no pressuposto de que o registro
foi ilegal...
SR. IVO D'AQUINO: – Absolutamente.
SR. ARTHUR SANTOS: – ... e tôda a
argumentação
do
Senado
inclusive
a

de V. Ex.ª – baseou-se nêste critério.
SR. IVO D'AQUINO: – De modo algum.
SR. ARTHUR SANTOS: – Do contrario, não
teriam sido cassados os mandatos. O Tribunal
Superior Eleitoral nunca poderá declarar a existência
de votos em branco.
SR. IVO D'AQUINO: – A lei de cassação de
registro baseou-se no 13 do art. 141 da
Consstituição...
SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem.
SR. IVO D'AQUINO: – ... que não diz respeito
à fraude de registro, e, sim, aos partidos que
infringireis a lei.
SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª afirmou que
o Partido Comunista, na ocasião do seu registro, não
era partido democrático.
SR. IVO D'AQUINO: – O nobre colega está
enganado. Nunca sustentei que tivesse havido
fraude no registro daquele partido.
SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª sustentou,
desde o início, que o partido era contrário ao regime
democrático.
SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª labora em êrro.
Sustentei que o Partido Comunista tinha infringido o
texto constitucional...
SR. ARTHUR SANTOS: – Desde o início.
SR. IVO D'AQUINO: – ... e essa infringência
foi apurada, a meu ver, pelo processo instaurado
contra êle. Existe publicação do próprio Tribunal
Superior Eleitoral, contendo todos. os dados, dos
quais resultou a cassação do registro. Nunca
declarei que o registro fôsse fraudulento.
SR. ARTHUR SANTOS: – Então a lei que
vamos votar é um alçapão a fim de que considerem
os votos não nulos, mas em branco.
SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª, poderá verificar
que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral se
baseia no § 13 do art. 141.
SR. SALGADO FILHO: – O nobre orador
permite um aparte?
SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo prazer.
SR. SALGADO FILHO: – O que se verifica é
que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral decorre
da obediência ao texto Constitucional.
SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente.
SR. SALGADO FILHO: – Os votos, porém,
foram dados aos representantes do povo
anteriormente à Constituição. a-fim-de que
os mesmos a elaborassem. Assim, não é possível
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fazer retrotrair a decisão a mandatos outorgados
aos elaboradores da Carta Magna, que produziram
todos os efeitos, e, então, ir abranger os votos de
eleitores legítimos – dados para a feitura da Lei
Básica – por um ato decorrente da própria
Constituição. Não vejo nada mais incongruente,
em que pese a opinião daqueles que sustentam
um princípio em contrário ao que acabo de
enunciar.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – V. Ex.ª expôs
com muita clareza...
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permita-me o nobre Senador observarlhe que o tempo de que dispõe está prestes a
esgotar-se.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – Vou terminar,
O Sr. Presidente:.
O nobre Senador Salgado Filho expôs, com
muita clareza, o seu pensamento, que vem em
abono da minha argumentação.
O SR. IVO D'AQUINO: – V Ex.ª permite um
aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Apesar do
tempo escasso que me resta, aceito o aparte de
V.Ex.ª.
O SR. IVO D'AQUINO: – O Tribunal
Superior Eleitoral tem poderes constitucionais para
cassar registros. O candidato pode estar
diplomado, exercer as atribuições parlamentares
do Tribunal, até perder o mandato.
Tivemos, no Senado, caso típico e
sensacional. O Tribunal tendo cassado...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não; havia
recurso e o caso não tinha passado em julgado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Esses caso
foi apreciado em face da Lei Eleitoral.
O SR. IVO D'AQUINO: – Estou citando um
exemplo. Os atos praticados por aquele Senador
eram não nulos? Não; o Senador estava no
exercício legítimo do seu mandato.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Caso a que
V. Ex.ª se refere é inteiramente diferente. E' p do
Senador Euclides Vieira. E' o do Senador Euclides
Vieira. De sua diplomação houve recurso, perante o
Tribunal Superior Eleitoral e, nessas condições,
de acôrdo com o art. 101 da Lei Eleitoral, o
Senador exerceu o mandato si et in quantum, ou
seja, até a solução final do Tribunal Superior Eleitoral.

Uma vez que aquela Corte de Justiça lhe
cancelou o mandato, êle deixou de ser Senador; mas
a lei lhe dava a faculdade de exercê-lo até o
pronunciamento do Tribunal. Aquele que tem o
mandato confirmado, é Senador.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E' o ato passado
em julgado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perfeitamente;
o recurso foi decidido e passou em julgado, dentro
da lei que votamos no ano passado. É o caso da
preclusão. Julgamos preclusão...
O SR. IVO D'AQUINO: – A cassação do
registro do partido tem o efeito de cassar os
mandatos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Tal seja o novo
coeficiente, poderá vir a cassar mandato de terceiros e
até de deputados de outros partidos.
O SR. PRESIDENTE:(fazendo soar os
tímpanos): – Peço aos nobres Senadores para não
darem mais apartes. O tempo do orador está esgotado
e S. Ex.ª precisa terminar suas considerações.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Sr. Presidente,
as duas alternativas do projeto são: ou a dos votos
nulos – que já demonstrei não podem ser assim
declarados sem violação flagrante do princípio
constitucional, que torna intangível a cousa julgada –
ou a dos votos em branco, que, também, não podem
ser tidos como tais, porque não foram duas em branco.
Se se reconheceram êsses votos, se o registro era
válido, são legítimos. Aí a cassação do mandato foi
uma conseqüência da lei nº 211.
O Sr. Ivo d'Aquino: – Se são Iegítimos, não
podem ser nulos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nestas
condições, êsses votos não podem nunca, ser
declarados em branco. Aí só há duas alternativas: ou o
Tribunal, violando o princípio da cousa julgada, declara
os votos nulos, ou manda fazer novas eleições.
O SR. IVO D'AQUINO: – Foi o Tribunal que
não quis mandar fazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nêste projeto,
é o Senado quem recusa o cumprimento do preceito
constitucional que determinava nova eleição...
SR. IVO D'AQUINO: – Já declarei a V. Ex.ª
que o Tribunal não quis.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...e não quer
dar ao povo oportunidade de se manifestar.
Podemos mesmo chegar a êste absurdo, Se-
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nhor Presidente, de, estas cadeiras, conquistadas
pelos votos de comunistas...
O SR. SALGADO FILHO: – De urna eleição
sem eleitores.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... serem
atribuídas a um Partido, simplesmente pelo fato de
ser majoritário...
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência está
equivocado. Qual o partido majoritário?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... mas que
combateu o Partido Comunista naquelas eleições.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agora Vossa Ex.ª
corrigiu.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Essas
cadeiras, Sr. Presidente, seriam uma dádiva feita
pelo Congresso aos partidos majoritários, contra a
vontade do povo que elegeu aquêles seus
representantes.
Sr. Presidente, vou concluir, pedindo ao
Senado medite sôbre a matéria se demore na
solução
elo
caso,
pesando
bastante
as
conseqüências funestas de uma decisão errônea.
Vamos, Sr. Presidente, colocar em situação
crítica o Senado Federal perante a opinião pública.
E' indispensável que saiamos dêste embate com
Senado fortalecido e dignificado por uma votação
que se enquadre dentro da Constituição e se
coadune com a vontade e o pensamento do povo
brasileiro. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidas
emendas que se acham sôbre a mesa.
São lidas e apoiadas as seguintes.
EMENDAS
Ao Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1948
Nº 1
Substitua-se o artigo primeiro pelo seguinte:
Cassado o registro de partido político, com
fundamento no parágrafo 13 do artigo 141, da
Constituição Federal, e, em conseqüência, extintos
mandatos nos diversos corpos legislativos da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, por fôrça do que
estatui art. 1º, letra e da Lei nº 211, de 7 de janeiro
de 1948, e nos casos em que, com a extinção,
fique prejudicado o regular funcionamento de qual-

quer. deles, as vagas daí resultantes serão
preenchidas na forma do artigo 52, parágrafo único,
da Constituição Federal.
Suprimindo-se-lhe os parágrafos primeiro e
segundo.
Justificação
O Art. 142 do Regimento Interno do Senado
Federal permite, não só a apresentação de emendas
na segunda discussão, como também a renovação
das que foram rejeitadas na primeira.
A emenda que sugerimos nessa oportunidade,
aproveitada na sua primeira parte e, por êsse motivo,
incorporada à subemenda da douta Comissão de
Constituição e Justiça, em virtude da aprovação
desta, com preferência regimental na votação, teve a
sua segunda parte prejudicada. Não foi, assim,
submetida à discussão. E' mais uma razão para
apresentá-la, novamente, à apreciação do plenário.
Fazendo-o, resolvemos entretanto ampliá-la,
para dar ao seu contêxto o sentido constitucional que
julgamos acertado e adaptar, essa nessa maneira de
entender, às razões alegadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral, na excusa de providenciar novas eleições
para o preenchimento as vagas dos legisladores
comunistas: "Que, a proceder-se novas eleições, o
País teria de arcar com uma despesa calculada em
trinta milhões de cruzeiros e, ao mesmo passo, que
os partidos interessados na disputa eleitoral teriam
também de sofrer um grande ônus pecuniário" ...
"Mandaria que se processe a novas eleições.
Lamentaria essa solução, uma vez que sinto que o
País não suporta, no momento, nova agitação
política e esta então seria agitação política de
raízes profundas, porque o povo pleitearia,
certamente, o seu direito de escolher. Prefiro,
ainda, crêr no vigor da vontade popular. Não sei as
conseqüências que daí adviriam.além das de
ordem econômica" (Trechos do voto vencedor .do
Relator, Ministro Ribeiro da Costa). Com a solução
que sugerimos, cremos que sòmente no Distrito
Federal
processar-se-iam
eleições
para
preenchimento das vagas existentes na respectiva
Câmara Legislativa, em número de dezoito, se não
nos falha a memória. A despesa reduzir-se-ia a um
mínimo para os cofres públicos. Para os partidos
políticos, o ônus pecuniário recairia, apenas,
sôbre a circonscrição eleitoral mais rica. A agi-
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tacão política limitar-se-ia ao âmbito dos interesses
locais.
Argumsntar-se-á, em contrário, que reduzindo
as eleições aos casos estritamente necessários ao
regular funcionamento dos corpos legislativos, seria
prejudicado,
desta
forma,
o
princípio
da
proporcionalidade da representação, instituído no art.
58 da Constituição Federal. Certo que sim. Mas,
êsse princípio não é absoluto. A própria Constituição
prevê e tolera, sem limite de tempo e condições
outras, uma diminuição eventual, como na hipótese
de afastamento de senador ou deputado, por
qualquer dos motivos constantes dos artigos 49 e 51:
– desempenho, com prévia licença de sua Câmara,
de missão diplomática de caráter provisório, ou
participação, no estrangeiro, de congressos,
conferências ou missões culturais, e investidura nas
funções de Ministro de Estado, interventor Federal,
ou Secretário de Estado, – nos quais, não havendo
suplente, não se procede a nova eleição, quebrandose, assim, o princípio de proporcionalidade. Se êste
é o aspécto, em fases normais, por que viria ferir o
princípio constitucional, a sua ampliação aos casos
imprevistos e extraordinários, como foi a cassação
dos mandatos dos legisladores comunistas? "O
Código fundamental tanto prevê no presente
como prepara, o futuro. Por isso, em vez de se ater
a uma técnica interpretativa exigente e estreita,
procura-se atingir um sentido que torne efetivos e
eficientes os grandes principies de govêrno, e
não o que os contrarie ou reduza à inocuidade"
(Carlos Maximiliano. in Hermenêutica e Aplicação do
Direito)
Sala das Sessões, em 23 de junho de 1948. –
Adalberto Ribeiro. – Plínio Pompeu. – Vespasiano
Martins. – João Villasbôas. – Hamilton Nogueira. –
Vergniaud Wanderley.
Nº 2
Ao art. 1º, § 1º
Acrescente-se:
"... respeitado integralmente o disposto no art.
134, última parte, da Constituição".
Sala das Sessões, em 28 de, junho de 1948. –
Alfredo Nasser.
Nº 3
Ao art. 1º. § 1º – Ponha-se uma vírgula, ao
envez de ponto na palavra – respectivos – e
acrescente-se: "sendo chamados a preencher as va-

gas os suplentes, dos partidos, e que elas couberem,
pelo critério adotai pelo Tribunal Superior Eleitoral,
(artigo 2º) na ordem da sua colocação, desde que
não hajam abandonas publicamente a agremiação
partidaria, sob cuja legenda foram eleito fato de que
os diretores nacionais estaduais e municipais darão
conhecimento aos presidentes dos respetivos corpos
legislativos, a que se referem"
Justificação
No sistema da Constituição Federa o mandato
eletivo, a representação política, em qualquer corpo
legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e do Municípios, não pertence
individualmente ao cidadão, que a detem, e sim ao
partido nacional a que êle está filiado (arts. 119,
134).
A sua vaga, portanto, é do partido a que for
atribuída, e não pessoalmente do suplente, que
numéricamente deve ocupá-la.
Se êste houver ostensivamente mudado de
partido, será convocado o suplente seguinte, pois é
impossível representar-se numa casa legislativa um
partido de que já se desligou abertamente por
declaração autêntica ou incorporando-se o. outro
partido.
A medida, altamente saneadora do meio
político, e de grande moralidade partidária, visa coibir
o despudoramento de suplentes, que vivem e
afrontar os brios nacionais, jogando com o seu cargo
e vendendo-se, miseràvelmente, por vantagens
materiais ao partido contrário ao que o elegeu.
Infelizmente são diversos os casos dessa
aberração política no nosso vasto Brasil.
A emenda é o meio de impor lealdade –
precípuo dever de um político – por decreto
legislativo.
Não se pense, nem de longe, tratar-se de mais
uma cassarão de, mandato, para se argüir de logo a
sua inconstitucionalidade .
A Constituição confere o mandato eletivo
semente aos deputados e aos senadores federais,
únicos a quem dá imunidades e inviolabilidade de
opinião (arts. 44, 45, 56), e de cuja perda de
mandato se ocupa (art. 43 e § 10).
Ex-vi dos arts. 13 e 23 da Constituição Federal
os Estados, na sua auto-organização, procedem
igualmente no tocante aos deputados estaduais e
vereadores.
No
nosso
direito
constitucional
a suplência de cargos eletivos é um ins-
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tituto novo. Aplicada aos deputados na Constituição de
16 de julho de 1934 (art. 35), extendeu-se também aos
senadores na de 18 de setembro de 1946 (art. 52).
Frisam os nossos constitucionalistas que o
suplente é do Partido do parlamentar cuja vaga se
verifica (Carlos Maximiliano, Comentários à Constituição
Brasileira, vol. II, nº 314; Ivair Nogueira Itagiba, O
Pensamento Político Universal e a Constituição
Brasileira, vol. 2, nº 154).
Inconcussa a competência do Congresso
Nacional para legislar a respeito.
A matéria constitucional é a perda do mandato
dos deputados e dos senadores. (Const. art. 48 e §§ 1º e
2º)
As condições do exercício da suplência – o que
escapa ao âmbito constitucional – é assunto de lei
ordinária da competência do Congresso Nacional.
Const. Federal "art. 5 – Compete à União".
XV – legislar sôbre: a) direito eleitoral.
Art. 134 – O sufrágio é universal é direto; o voto é
secreto; e fica asseguarda a representação proporcional
dos partidos, na forma que a lei estabelecer".
A emenda, ditada pela realidade política brasileira,
contem apenas uma sugestão, que a Comissão de
Justiça e o Senado melhorarão e aperfeiçoarão.
O nosso fito é levantar a idéia para o seu útil e
devido aproveitamento.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1948. –
Olavo Oliveira.
Nº 4
Suprima-se o art. 2º.
Justificação
Impõe-se a supressão, como decorrência lógica
da emenda que apresentamos ao art. 1º. Fica o art. 2º
deslocado e sem qualquer relação com o sentido da lei.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1948. –
Adalberto Ribeiro. – Plinio Pompeu. – Vespasiano
Martins. – João Villasbôas. – Hamilton Nogueira. –
Vergniaud Wanderley.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 1948, volta à Comissão de
Constituição e Justiça a fim de opinar sôbre as emendas
que lhe foram oferecidas.

A sessão vai ser transformada em secreta
para que o Senado delibere sôbre escolha de nome
para o exercício de missão diplomática de caráter
permanente no exterior.
Convido as pessoas estranhas a se retirarem
das tribunas e galerias.
A sessão passa a ser secreta às 17,45 horas,
voltando a ser pública às 18.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão pública.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Peço a palavra,
para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. GÓES MONTEIRO (para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, como V. Ex.ª
naturalmente verificou, não me foi possível terminar
o discurso que vinha proferindo na hora do
expediente, nem será possível terminá-lo hoje, não
só por falta de tempo como porque não quero abusar
da benevolência do Senado. (Não apoiados).
O SR. APOLONIO SALES: – V. Ex.ª nunca
abusa da benevolência do Senado.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Em todo o caso,
para que não fique incompleta a passagem que
vinha abordando, vou apenas concluí-la, deixando
para a próxima sessão a continuação da análise dos
comentários em tôrno do telegrama dos deputados
da Assembléia Legislativa de Alagôas ao Exmo. Sr.
Presidente da República. Terei, então, oportunidade
de focalizar certos aspectos da política nacional e
das atitudes de dois dos principais partidos – a União
Democrática Nacional e o Partido Social
Democrático – retificando, possìvelmente, quaisquer
equívocos ou enganos em que haja praticado no
meu discurso de hoje, depois de revê-lo.
Sr. Presidente, desde que, com verdadeira
mortificação na alma e um constrangimento que nem
sei exprimir, mas compreensível a qualquer homem
de boa vontade; desde que, dei êsse doloroso passo,
oprimido pelas circunstâncias, tenho de levar ao fim
a minha tarefa nesta batalha que chamei de
extermínio, e que se vem travando desde a
campanha eleitoral de 1945.
Chegou, agora, a ocasião de contar
muita
coisa
ignorada
pela
nação
brasileira.
É
necessário
fazer
luz
sôbre
acontecimentos
que
se
vêm
processan-
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do nos últimos quatro anos, e nos quais tenho
tido um papel que, dada a minha índole,
teria evitado, não fôsse compelido a exercê-lo
por fôrça das contingências que se criaram, como
ora acontece nesta infeliz questão do meu Estado
natal.
Sr. Presidente, vinha analisando os trechos do
telegrama a que fiz menção. Como não posso
concluir hoje a análise, Iimitar-me-ei a citar os nomes
omitidos dos signatários do aludido telegrama.
Refiro-me aos 13 e aos 7. Os 13...
Devem ser: Manuel Valente Lima, presidente
da Assembléia, colocado nêste pôsto justamente
para praticar o que está fazendo. José Romariz,
inimigo figadal do Governador do Estado. Tércio
Vanderlei (extranho que êste nome conste do
telegrama porque se trata de pessoa de quem
sempre tinha boas referências); Benito Freitas
Melo, idem; Miguel Tôrres Filho, idem. Êsses
homens e outros gozavam de bom conceito,
e é de admirar que se tenham envolvido com
aquêles que acusam o Governador da prática
de crimes comuns, quando são êles próprios
criminosos reconhecidos e identificados na
sociedade alagoana.
João Teixeira Cavalcanti, lider da Assembléia,
é quem faz todo empenho em que haja escândalo e
tenham a maior divulgação os acontecimentos por
êles próprios criados com um impatriotismo difícil de
se conceber.
Entretanto, se o observador do Presidente da
República fôr ao município de Quebrângulo saberá
como já disse da fama de que goza êsse deputado e
seus sequazes.
Hilton Pimentel, um dos que representaram
contra o Governador estadual. E por que?
É industrial, homem rico, filho de outro industrial
político, ainda mais rico, da cidade de Goiana
(Pernambuco). Sofreu um atentado que classifiquei
de inominável, porque, perante uma autoridade
policial, escreveu e assinou um documento
confessando,
entre
outros
crimes,
muitos
defloramentos praticados em operárias de sua
fábrica
de
Manguaba.
Quem
testemunhou
essa confissão foi o Juiz de comarca da
mesma cidade, que, por sua vez, é irmão do
vice-presidente do P. S. D. de Alagoas. Naquela
ocasião, recebi do pai dêsse senhor um telegrama
de justa indignação, no qual se declarava um homem
que vivia exclusivamente para o seu trabalho e
que queria continuar a viver em paz. Por isso, fa-

zia-me um apêlo no sentido de ser desagravado o
seu filho.
A minha revolta foi grande, e imediatamente
tomei providências, junto ao Governador, nêsse
sentido. Qual não foi, porém, minha surpresa
quando, dias depois, soube que em Pernambuco
eram acusados da prática dos mesmos crimes.
Assim, Sr. Presidente, se o poder econômico
ficar nas mãos dêsses delinqüentes, escravos do
vício servirá além da exploração do trabalho dos
pobres que concorrem para o seu enriquecimento,
para a deshonra de filhas e das esposas dos
operários. Uma sociedade assim ordenada é uma
monstruosidade e produz necessàriamente as
revoltas sociais.
Antônio Ribeiro Casado. (Também causou-me
admiração ver seu nome includo em signatário de tal
telegrama, porque até agora o tive como homem de
bem). Agenor Beraldo, idem. Milton Buarque
Walderley. Não o conheço nem tenho qualquer
informação a seu respeito. Ozéas Cardoso, acusado
de ter, pelo menos, uma dezena de mortes, Baltazar
Mendonça, seu sogro, que nem siquer é alagoano,
acusado de crimes semelhantes.
São êsses homens, Sr. Presidente; que
querem processar o governador de Alagôas por
crimes comuns. Austriclínio (também me causou
estranheza, se é verdade que assinou o telegrama,
vê-lo conivente).
Estão aí os 14 Deputados pertencentes ao P.
S. D. e que presumivelmente teriam assinado o
telegrama, com a ressalva que fiz para a atitude de
alguns dêles.
Da U. D. N. são 7.
Quanto a Lourival Melo, que é o líder, deixarei
para outra oportunidade prestar informações sôbre
suas atitudes políticas. Joaquim Leão, um dos
denunciantes do governador, conseguintemente
suspeito.
O observador do Presidente da República,
que quisesse averiguar as coisas a respeito
dêsse Deputado, saberia em Maceió que se trata
de negociante acusado de fazer o câmbio negro.
Além disso, é indivíduo que vive a insultar o
Governador, a ameaçá-lo de tôdas as maneiras,
pùblicamente. Quando houve um crime político em
Cururipe, verdadeira chacina dirigida, por deputados
da U. D. N. Joaquim Leão estava envolvido.
O Governador, que vinha de outra cidade no sul
do Estado, ao ter conhecimento dêsse crime, tomouse de justa revolta, e tendo encontrado no local
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êsse deputado, trancou-se com êle numa sala, os
dois sózinhos. Puxou do revólver, pô-lo às mãos do
deputado dizendo-lhe o seguinte, mais ou menos:
– O Sr. anda me provocando, dizendo que é
capaz de matar-me. Atire.
Êle respondeu: "Não sei atirar".
O governador puxou, então, de um punhal,
entregou-lhe, dizendo:
– "Então, apunhale-me".
Êle ficou num nervosismo indescritível, nada
fez, e o Governador então expulsou-o da sala como
se expulsa um cão danado.
É um dos denunciantes do governador.
Carlos Gomes de Barros, irmão do Deputado
Mário Gomes de Barros, outro denunciante do
Governador do Estado. (No processo de Brasilino
Sarmento aparece o seu nome, como um dos
beneficiários).
Luís Coutinho, acusado como um dos autores
do crime no município de Cururipe, a que me referi.
Se o observador do Presidente procura
informações a seu respeito ficará alarmado com as
acusações que sôbre êle incidem no seio da
Sociedade Alagoana. É também um dos
denunciantes do Governador do Estado, por crime
comum. No entanto, a Assembléia que pretende
responsabilizar o Governador, negou a licença
pedida pelo Juiz da Comarca de Coruripe para
processá-lo sob o fundamento – verdadeira
aberração jurídica e moral – com já disse de que
nêstes casos deve prevalecer o interêsse e critério
públicos.
Imagine V. Ex.ª, Sr. Presidente, se tal doutrina
vingasse nas demais Assembléias brasileiras. A que
seria reduzido o regime democrático que acabamos
de implantar graças à ação das Fôrças Armadas.
Mário Guimarães é outro denunciante do
Governador não sei se por crime comum ou de
responsabilidade.
Segismundo Andrade. Não, não o conheço.
Oceano Cardeal, é o 1º Vice-Presidente
da Assembléia. Admiro-me de ver seu nome
figurar no ról dos signatários do telegrama, pois,
até agora, o conceito que dêle fazia era o
melhor possível, conquanto oposicionista (filiado à U.
D. N.)
Sr. Presidente, ao trazer ao conhecimento
do Senado as misérias de dirigentes políticos o
Brasil no meu Estado Natal desejo manifestar
minha apreensão pelo nosso futuro se não ti-

vermos meios de pôr côbro aos acontecimentos
semelhantes que se desenrolam em quase tôdas as
unidades da Federação. Assumem êles, em Alagôas
o caráter mais escandaloso possível. Foi o grande
êrro meu de ter permitido ou consentido que
membros de minha família se envolvessem na
política local.
Sou homem e, como os demais, sujeito às
contingências do meio em que vivo e às próprias
condições orgânicas. O destino reservou-me vida
movimentada, cheia de atribuições e dificuldades.
Nas muitas circunstâncias em que tenho pôsto
minha atividade a serviço da Pátria, quer no
exercício da profissão, quer fora dela, tenho a
consciência de haver procurado sempre honrar a
minha terra, como cidadão e como soldado.
Vejo, hoje, que meus dias estão sendo
encurtados pelas terríveis questões suscitadas em
meu torrão natal por almas tenebrosas, no seio da
minha família.
Depois de haver tratado, com homens
eminentes do Continente, quer na América do Sul,
quer na do Norte, assuntos os mais importantes,
atinentes aos destinos do mundo e aos interêsses
vitais brasileiros, vejo-me reduzido à expressão
ínfima de vir revelar, no Senado da República,
misérias humanas que me ultrajam.
Como não desejo abusar mais da paciência
dos ilustres colegas que me ouvem (não apoiados),
peço a Vossa Excelência, Sr. Presidente, renove
minha inscrição para a próxima sessão, a fim de
continuar a tratar dêsse assunto, até que minhas
energias se extinguam definitivamente. (Muito bem;
muito bem);
O SR. PRESIDENTE: – Já se achando inscrito
para falar na hora do expediente da próxima sessão
o Sr. Senador Camilo Mércio, será feita a inscrição
do Sr. Senador Góes Monteiro logo a seguir.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de depois de amanhã a
seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única da Proposição número 73,
de 1948, que estabelece normas para a execução
o § 2º do artigo 15 da Constituição Federal, na
parte referente à tributação de lubrificantes e
combustíveis líquidos. (Com pareceres ns. 375,
408 e 409, das Comissões de Constituição e Justiça,
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de Viação e Obras Públicas e de Finanças,
favoráveis à proposição e contrários às emendas de
plenário).
Discussão preliminar (art. 135 do Regimento)
do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1948, que
abre crédito extraordinário para auxílio aos
municípios de Tubarão e Urussunga por motivo de
calamidade pública. (Com parecer nº 404, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do projeto.)
Discussão única da Proposição número 16, de
1948, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras 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. (Com pareceres favoráveis, ns. 405
e 406, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Levanta-se a sessão às 18 horas e 25
minutos.
Recebem emendas perante a Mesa
Na sessão de amanhã:
Projeto de Lei da Câmara número 125, de
1948, que dispõe sôbre as publicações, na Imprensa
Nacional, dos julgados e decisões dos juízes e
Tribunais;
Projeto de Lei da Câmara número 126, de
1948, que isenta de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras três imagens de santos;
Projeto de Lei da Câmara número 127,
de 1948, que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para uma
caixa, com o peso bruto de 10 quilos, a qual contém
100,88 miligramas de rádio e acessórios à sua
aplicação;
Projeto de Lei da Câmara número 128, de
1948, que autoriza a abertura pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$
321.920,00 para ocorrer ao pagamento de despesas
com ferragens e aluguéis de casa, em 1947;
Projeto de Lei da Câmara número 129, de
1948, que dispõe sôbre o provimento de cargos da
carreira de Comissário de Polícia do Q. P. do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores;
Projeto de Lei da Câmara número
130, de 1948, que autoriza a abertura
pelo
Ministério
da
Guerra,
do
crédito

especial de Cr$ 850.000,00, para atender ao
pagamento de despesas com a conclusão da Carta
Geográfica de Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo número 15, de
1948, que aprova, na versão portuguesa, o Protocolo
Modificativo das Convenções Internacionais sôbre
Entorpecentes firmada em Lake Sucess, Estado de
Nova Iorque, no dia 11 de dezembro de 1946.
Nas sessões de 30 do corrente e de 1 de julho
próximo:
Projeto de Decreto Legislativo número 16, de
1948, que aprova o protocolo relativo a uma emenda
à Convenção de Aviação Civil Internacional;
Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 1948,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Guerra,
do crédito especial de Cr$ 99.163.966,50 para
ocorrer ao pagamento de várias despesas realizadas
em 1946;
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação,
inclusive impôsto de consumo, para material
adquirido para o Estado de São Paulo;
Projeto de Lei da Câmara nº 133, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para material adquirido para o Estado de
São Paulo;
Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para 5.000 sacas de
farinha de trigo adquiridas pelo Departamento de
Lepra, do Estado de São Paulo;
Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive de consumo,
para duas caixas, as quais contêm, uma máquina
para pesquisas metalúrgicas e um motor elétrico;
Projeto de Lei da Câmara nº 136, de 1948,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.000.000,00 para atender às despesas com a
instalação e realização da Reunião Regional de
Navegação Aérea do Atlântico Sul;
Projeto de Lei da Câmara nº 137 de 1948, que
dá nova redação ao artigo 5º do Decreto-lei nº 7.485,
de 11 de Abril de 1948, que incorporou no Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado o Montepio Operário dos Arsenais de
Marinha e Diretoria do Armamento, do Ministério da
Marinha.
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Publica-se por deliberação do Senado em sessão
de 22-6-48

lhantes estudos de seus preclaros pares nessa Excelsa
Casa Legislativa.
Aproveitando êste honroso ensejo, esta
Ofício S – 43, de 1948, da Confederação Confederação apresenta a Vossa Excelência seus
Nacional
dos
Trabalhadores
na
Indústria protestos de profundo respeito.
apresentando considerações sôbre o repouso
Pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na
semanal remunerado:
Indústria – Deocleciano de Hollanda Cavalcanti,
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1948.
Presidente.
Senhor Presidente:
A Confederação Nacional dos Trabalhadores
Excelentíssimo Senhor Doutor Nereu Ramos
na Indústria, entidade sindical de grau superior
Digníssimo Presidente do Senado Federal
legalmente reconhecida como coordenadora
"Palácio Monroe"
dos interêsses dos trabalhadores na indústria
NESTA.
de todo o Território Nacional, na conformidade
do regime instituido pela Consolidação das Leis
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
do Trabalho, tendo em vista que se encontra
nessa Egrégia Casa do Congresso o PROJETO
ARTIGO 157
330-E, oriundo da ilustre Câmara dos Deputados –
, vem respeitosamente apresentar considerações
A legislação do trabalho e da previdência social
sôbre a regulamentação do repouso semanal obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que
remunerado, atendendo não apenas ao alto visem à melhoria da condição dos trabalhadores:
interêsse que a matéria envolve para seus
VI
–
Repouso
semanal
remunerado,
representados, como também para os demais que preferentemente aos domingos e, no limite das exigências
serão abrangidos pela lei ora em estudos.
técnicas das emprêsas, nos feriados civis e religiosos, de
Justificando
a
presente
iniciativa
– acôrdo com a tradição local.
ímpar em nossos Anais Legislativos – cumpre-nos
salientar que esta Confederação se permite
CÂMARA DOS DEPUTADOS
expor
semelhantes
ponderações
inspirada
em elevado propósito de leal colaboração
PROJETO
com os poderes públicos e no fiel cumprimento
de suas prerrogativas, decorrentes de sua
Nº 330-E – 1947-48
investidura legal, como órgão representativo de
cêrca de dois milhões de industriários que
(Redação)
deverão, ex-vi legis, ser beneficiados com a
aplicação do inciso VI, do art. 157 da Constituição
Redação final do Projeto de Lei nº 330-D, de 1947Federal.
48, que dispõe sôbre o repouso semanal remunerado e o
Confiando no êxito desta providência a C. N. pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos.
T. I. alimenta justas esperanças de que o Senado
O Congresso Nacional Decreta:
Federal, sempre cioso de sua transcendente
Art. 1º – Todo assalariado, sujeito a fiscalização
responsabilidade,
bem
corresponderá
aos direta ou indireta, tem direito ao repouso semanal
razoáveis anseios de seus representados, remunerado, de 24 horas consecutivas, preferentemente
assegurando-lhes amplamente o pleno gôzo dos aos domingos, e, nos limites das exigências técnicas das
humanitários preceitos sociais consagrados na emprêsas, nos feriados civis e religiosos, de acôrdo com a
Carta Magna.
tradição local.
Concluindo, ousa ainda esta Entidade
Parágrafo único. Os beneficiados por esta lei são
solicitar a valiosa interferência de Vossa os trabalhadores que, nos têrmos do artigo 3º da
Excelência no sentido de que seja o presente, Consolidação das Leis do Trabalho, prestarem serviço às
juntamente com o estudo anexo, inserto no pessoas de que trata o artigo 3º da presente lei.
Diário do Congresso, a título de subsídios aos briArt. 2º Esta lei não se aplica às seguintes pessoas:
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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;
b) aos funcionários públicos da União, dos
Estados e dos Municípios, e aos respectivos
extranumerários em serviço nas próprias repartições;
c) aos servidores de autarquias parestatais,
desde que sujeitos a regime próprio 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 da 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 em qualquer regime de parceria,
meação, ou forma 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, sucessivamente;
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 em outro.
§ 3º Nas emprêsas em que vigorar o regime
de trabalho reduzido, a freqüência corresponderá ao
número de dias em que o empregador 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 a 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 e 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 quociente 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 faltas sejam
efetuados 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 fôr imposta pelas exigências
técnicas das emprêsas, é vedado o trabalho em dias
feriados civis e religiosos, garantida, entretanto, aos
empregados a 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 paga em dôbro, salvo
se o empregador determinar outro dia de folga.
Art. 8º 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
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lei, aos trabalhadores das autarquias e de emprêsas
industriais ou sob administração da União, dos
Estados a 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 autonôma, trabalhem
agrupados, por intermédio de Sindicato. Caixa
Portuária, ou entidade congênere. A remuneração do
repouso obrigatório, nêste caso, consistirá no
acréscimo de um sexto (1/6) calculado sôbre os
salários efetivamente percebidos pelo trabalhador e
paga juntamente com os mesmos.
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 competentes
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 de 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-ão pelo disposto no Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15. A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala da Comissão de Redação, 21 de janeiro
de 1948. – Samuel Duarte. Presidente. – Alfredo
Sá.– Luís Cláudio. – Wellington Brandão.
DO REPOUSO

possibilite de enfrentar a luta pela vida sem
esmorecimentos irreparáveis ou fatais recuos.
DO REPOUSO SEMANAL
Considerando não só a consecução de
tais imperativos, mas, precipuamente, visando,
com
a
instituição
do
dia
de
repouso,
proporcionar ao homem maior oportunidade
pare
inteiramente
cumprir
seus
deveres
espirituais e dedicar-se à família, verdadeiramente
foi a Igreja quem introduziu a praxe do repouso
semanal, por tornar quase que proibitivo o trabalho,
no domingo.
O Estado, por sue vez, procurava assegurar
ao homem, por motivos vários, o direito ao
repouso mormente por consultar o próprio bem-estar
físico do indivíduo, como ainda a própria
conservação de capacidade de trabalho da pessoa,
conforme assinala PONTES DE MIRANDA,
in Cmentários à Constituição de 1946.
Estabeleceu-se
então,
conciliando
os
grandes interêsses da Igreja e do Estado,
que o repouso deveria ser semanal – não se
adotando porém, com êsse critério, qualquer
princípio científico – e, de preferência aos domingos,
atendeu-se ainda aos costumes nacionais,
com o que acertadamente agiu o legislador, como
salienta aquêle jurista.
Portanto, se por um lado, o trabalhador
podia repousar, refazendo-se no convívio da
própria família, das fadigas do trabalho, pelo
outro dadas as dificuldades sempre crescentes,
que quase o impossibilitam de assistir à prole, de
bom grado prescindiria do dia consagrado ao
repouso, pois, era exatamente por não trabalhar
nesse dia que as privações em seu lar mais se
fariam sentir.
Compreendendo o angustioso dilema em
que se encontra o proletariado é que com muito
acêrto pondera PONTES DE MIRANDA:
"Em vez de direito a repouso, o que se vê
direito a não ir trabalhar e a não ganhar, o que
importa em transformar o repouso em dano ou
castigo."

Desde os mais remotos tempos sempre se
objetivou proporcionar ao homem, para recuperação
da energia despendida em sua labuta diuturna, o
descanso necessário que lhe permitisse, a par do
indispensável revigoramento físico, dedicar à sua
pessoa atenção condigna com a própria condição
humana.
O trabalho, sob as mais variadas formas
DO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
e aspectos que se apresente acarretando
obrigatòriamente canseira, desgaste e esgotamento,
Auscultando
justos
anseios
impõe ao homem períodos de repouso que o proletariado, no que tange à melhoria

do
de
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sua situação social, o constituinte de 46, reconhecendo e
outorgando-lhe um direito, até então inexplicàvelmente
postergado, dada sua extraordinária relevância, ofereceu
inequívocos provas de bem representá-lo fazendo-se fiel
intérprete dos altos objetivos daquele princípio, destinado
a proporcionar ao trabalhador, integralmente, usufruir os
nobres ditames que o inspiraram: repousar, sem se
prejudicar.
Já predissera Rui, criticando a prejudicial
inflexibilidade individualistica que impregnava as Cartas
Constitucionais que "ante o sôpro de socialização que
agita o mundo, alguma coisa tem de ceder, pagando cada
camada social, voluntàriamente, com a quota das
reparações que às outras deverem". E aquêle magistral
vaticínio, longe de ser olvidado, conquistou no tempo e no
espaço, a consagração das grandes verdades.
Alguém cedeu, e novas aspirações proletárias
foram consubstanciadas na vigente Carta Magna pois,
além de outros preceitos, categòricamente recomenda
que "a legislação do trabalho e da previdência social"
observará o "repouso semanal remunerado"
Portanto, infere-se inequìvocamente, que êsse
direito, máxime sendo parte integrante do texto
constitucional, não havendo sido condicionada sua
concessão, ou seja, a percepção dessa vantagem ou,
mais exatamente essa melhoria, à observância de
quaisquer exigências ou à satisfação de requisitos prévios
– não poderá absolutamente sofrer limitações ou
restrições.
DA AUTO-APLICABILIDADE DO INCISO VI DO ART.
157
O parlamentar inquire: tenho eu o direito, em face
do Código Supremo, de aprovar aquêle ato?
O ônus para êle a demonstrar a sua autoridade.
– Deve o congressista mostrar que êle tem o
direito.
Carlos Maximiliano
Pois bem, nem assim, e apesar das profundas e
sábias advertências de tão preclaro mestre – CARLOS
MAXIMILIANO – mais avisado andou o legislador,
reincidindo em erros do passado conforme já nos alertara
o insigne jurista que em vão clamara contra a "perigosa
idéia fixa de notáveis homens públicos do Brasil",
sempre pressurosos "em regulamentar", sem quê

nem porquê, artigos da Constituição.
Esquecendo-se de admitir sequer que
estavam obrigados a demonstrar a autoridade ou o
direito que lhes assistia, lançaram-se os
responsáveis pelo projeto em tela a uma verdadeira
aventura, regulamentando o apontado preceito
constitucional, com modificações e restrições
inconciliáveis com os humanitários objetivos que
inspiraram a atual Carta Magna.
Sem aquela preocupação que, ademais,
deveria constituir um ônus, e partindo do
pressuposto de que, como ninguém, até aquela
ocasião, argüira qualquer inconstitucionalidade,
no que tange ao projeto, acolhido foi por
aquela Casa do Congresso o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, que cooperou, assim,
decididamente, para a aceitação de grandes
iniqüidades, que ferem fundo a própria Constituição.
Contudo, justificava-se plenamente que o
congressista mostrasse que tinha o direito
de regulamentar o projeto, afastando tôda e
qualquer dúvida que ainda pudesse existir,
notadamente se atentasse para as judiciosas
interpretações que o dispositivo provocara nos
pretórios trabalhistas, anteriormente à esperava-se
da Câmara deliberação fixação do Prejulgado
nº 1 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho,
pois
esperava-se
da
Câmara
deliberação
convincente, capaz de, indubitàvelmente, contraditar
as ponderáveis opiniões surgidas sôbre a
auto-aplicabilidade
daquele
texto.
Todavia,
orientação oposta foi seguida e, no deplorável
silência que se fêz sentir, quanto a êsse
fundamental aspecto da questão, os argumentos
contrários à tese adotada maior realce e ressonância
encontram.
Necessàriamente o legislador deveria ter
cogitado se, de fato, havia que regulamentar o inciso
VI do art. 157, visto que muitos pùblicamente
sustentavam sua imediata aplicação indicando, como
único elemento que a rigor precisaria ser conhecido
prèviamente, para seu imediato cumprimento – a
fixação do "quantum" da remuneração devida em
caso concreto –, previsto já se encontrava nos arts.
64, 65, 67, 68, 69 e 70 da Consolidação das Leis do
Trabalho, constatando-se, então, a desnecessidade
do projeto sendo excessiva a regulamentação, ipso
facto, sem cabimento.

– 689 –
Além do mais, contraria mesmo a técnica
predominante da Constituição, pois que, esta,
quando pretendeu deixar à lei ordinária a
regulamentação de mandamentos apenas incluídos
em seu texto a forma de princípios gerais, sempre o
declarou expressamente, através de fórmulas
consagradas, v.g. "na forma que a lei determinar",
"na forma da lei", etc., etc. Aliás, seria pueril
acreditar-se que, por lapso ou omissão, não fôra
consignada alusão à lei ordinária, mòrmente quando
se observa que no próprio "Título V da Magna Carta,
inclusive em diversos incisos do art. 157 (ns. IV, V,
IX e XII), encontramos tais ressalvas.
Argumentar-se que essa técnica de prever
expressamente a regulamentação, sempre que
ela fôsse necessária, não teria ocorrido de
sistemático, daí decorrendo omissões, ainda
assim concluir-se-ia pela auto-aplicabilidade do
preceito aludido, por ser princípio pacífico de
direito constitucional – e tem em seu abono
a autoridade de KELSEN –, aquêle segundo o qual
se distingue o dispositivo constitucional autoaplicável, de outro que não o seja, pelo fato de
conter em seu texto todos os elementos precisos à
sua aplicação.
E que o inciso em tela possui todos os
requisitos, é indubitável, sendo auto-suficiente,
podendo ser sem hesitação alguma pôsto em
execução de imediato. Tudo nêle, como se viu está
previsto, ao passo que, fôsse meramente
programático – estabelecesse apenas uma diretriz,
um objetivo –, forçoso seria regulamentá-lo, sob
pena de não ser alcançada sua finalidade primordial.
Prescindindo do auxílio do legislativo, sua
intromissão é indébita e inoportuna atendendo-se
principalmente à meridiana clareza do dispositivo,
tão intelegíveis as palavras empregadas em sua
redação, "que impossível será entendê-las ao revés
do que elas, no seu sentido reconhecido, exprimem".
(RUI BARBOSA).
Ora o legislativo, embora sem o oferecimento
de qualquer justificativa – e a tanto estava como
está, obrigado a fazer – julgou-se não só com o
direito de regulamentar o preceito constitucional,
mas, o que é pior, interpretou-o.
Redigido um preceito constitucional para
atingir determinado fim, sem supérfluas delongas,
pronto para ser cumprido sem quaisquer duvidas ou

embaraços, usadas, Como se disse, palavras que
não permitem dupla interpretação, ainda assim o
legislador julgou-se com o direito de opinar sôbre o
seu significado, aferrando-se à possibilidade de
regulamentá-lo.
Todavia, regulamentar é cousa bem diversa do
que vem de fazer a Câmara Federal, porquanto,
restringir e modificar o alcance do sentido do texto, e
excluir quando não se a autorizava a fazê-lo,
equivale a abusiva mas verdadeira reforma do texto
constitucional, sem que tal lhe fôsse facultado.
Antevendo a ocorrência de casos análogos,
nossos juristas vêm insistindo em advertir o
legislativo, contra o perigo das regulamentações de
preceitos constitucionais.
Entendido que um dos meios de proporcionar
uma pequena melhoria ao trabalhador seria dar,
conceder, ou ainda, com mais precisão, permitir que
faltasse ao trabalho, nos dias destinados ao repouso,
sem prejuízo de ordem material, já agora, com o
projeto, o que se dera anteriormente para de pronto
ser cumprido, vem de sofrer uma reviravolta
completa.
Inicialmente julgou a Câmara que aquilo não
era para ser dado sem mais nem menos, cumprindo,
por isso mesmo, regulamentar o preceito. Daí, para a
reforma do aludido preceito, pouca cousa faltava,
pois, regulamentar passou a ter outro significado,
outro sentido.
Restringir, inovar; excluir, reformar, tudo isso
era possível, face à pretendida regulamentação.
E foi exatamente o que se fez, demonstrando
o legislador que "um texto votado hoje com certa e
determinada intenção por uma assembléia ordinária
amanhã, nas mãos de outras assembléias ou nas
mãos dos executores, essa Iei passaria por tôdas as
transmutações que a conveniência de ocasião fôsse,
aconselhando aos interêsses prepotentes". (RUI
BARBOSA).
Sendo o preceito constitucional auto-aplicável,
outro propósito não teve a regulamentação, se
não interpretar o texto, quando isto não lhe
era
possível,
dado
a
clareza
de
seu
sentido,
tornando-o
regulamentável
quando
desnecessário seria fazê-lo – o texto contém
todos os elementos necessários à sua imediata
aplicação –, restringindo, estabelecendo distinções
e condicionando a concessão do benefício,
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quando não se exigia explícita ou implicitamente que
o fizesse.
Não constituirá isso, então, um verdadeiro
atentado à lei, por não ser lícito aos homens mudar
seu sentido, exatamente porque o Govêrno, nas
Repúblicas, é um govêrno de leis, e não um govêrno
de homens, tal como sustentava RUI BARBOSA?
Porque, então, se atribuir, quando da
interpretação das leis, sentido que aniquile ou lese
direitos preexistentes, sem que o contexto da
disposição traduza manifestamente êsse intuito da
parte do legislador, quando por indução não é
permitido fazê-Io?
Constituindo o critério que vem de ser
adotado, flagrante injustiça aos que deviam ser
beneficiados pelo preceito constitucional, por quase
tornar proibitiva sua concessão, que se encontra tão
claramente consubstanciada, ficar ao lado do projeto
é "enormidade clamorosa, porque a presunção, na
inteligência das leis, é sempre contra a injustiça",
como exclamava MAXWELL. lembrado por RUI.
Se o simples fato de objetivar a
regulamentação do preceito constituia, por si só,
clamorosa injustiça aos atingidos pela adoção de
semelhante medida, por importar, antes de mais
nada, em incabível retardamento dos proventos que
lhes foram assegurados, que se dizer quando êsse
prejuízo é aumentado inapreciàvelmente pela
negação daquele direito expressamente previsto no
Código Maximo?
"Todavia, as leis se não criam à mera
deliberação momentânea e arbitrária dos que
exercem a função legislativa. Em atenção à
magnitude e complexidade do fato, existem normas
preestabelecidas para a sua realização, superiores
umas à vontade dos que nela intervêm,
determinadas outras pelos próprios que o cometem".
(PAULO M. DE LACERDA).
CRÍTICA AO PROJETO
Aceitando-se, por outro lado, pudesse a
Câmara Federal regulamentar o debatido inciso,
torna-se evidente que o máximo cuidado deveria ter
dedicado ao empreendimento, elaborando projeto
que visasse apenas, e tão sòmente, sua fiel
aplicação,
jamais,
porém,
restringindo,
condicionando, ou, que fará, ferindo direito adquirido.
Atentassem
os
nobres
legisladores
para
os
ensinamentos
de
CARLOS

MAXIMLIANO e não teriam consumado tamanha
violação aos direitos dos trabalhadores, dado que,
precavidos contra a sedutora idéia fixa de
regulamentar dispositivos constitucionais – fixados
"em têrmos, gerais, um tanta amplos, a fim
de conservarem maior utilidade que as leis ordinárias
e, por isso, adaptarem-se a várias épocas, a estados
sucessivos
de
civilização"
–,
certamente
concordariam
também
que
regulamentando,
firmando o sentido definitivo de cada artigo,
despojavam o estatuto de sua melhor qualidade
e da sua resistência ao tempo; torna-se rígido,
sem elastério, incompatível com idéias mais
adiantadas".
Todavia, não só por isso e , abominável essa
essa idéia fixa de que nos fala o consagrado mestre,
porém, pelo muito de periculosidade que sua prática
encerra, permitindo sempre o latente perigo que se
pode vislumbrar de vir a ser o "rigoroso sentido do
texto constitucional" sujeito, no mínimo, a radicais
alterações e modificações completes, pois, "não raro
texto hàbitualmente redigido, é chumbado a
doutrinas errôneas, vitoriosas em épocas e
excepcionais".
O que vem de acontecer comprova,
insofismávelmente, a justeza daquela afirmativa,
dada a negação de um direito pela interpretação
inequìvocamente
errônea
do
próprio
texto
constitucional que a idéia fixa de alguns timbrou em
regulamentar.
Depois de visar à melhoria da condição de
vida do trabalhador, inadmissível é que se pretenda
regulamentar um direito – consagradora conquista de
uma idéia vitoriosa, pela justiça da pretensão que
encerrava –, ao ponto de chegar a renegá-lo, pela
substancial adulteração do que objetivara o texto
constitucional.
Mas, se o intuito da regulamentação era, na
verdade, reformar o preceito – conforme evidencia o
projeto – mister se fazia que os legisladores, fiéis à
própria Constituição, invocassem o estatuído em seu
art. 217 e parágrafo para melhor justificação daquela
intenção.
Indiretamente é que não seria cabível
a consumação de tal propósito, assistindo
inteira razão a MARNOCO E SOUSA, lembrado
por CARLOS MAXIMILIANO quando afirmava
que "a interpretação de uma lei pelo poder
legislativo
envolve
freqüentemente
a
sua
alteração.
Não
se
compreende,
por
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isso, que possa interpretar a Constituição um
Congresso que não a pode alterar".
Além do mais, "se os fatos indicarem
dispositivos
não
mais
correspondentes
às
necessidades sociais e se as circunstâncias
reclamarem por sua alteração, procede-se esta, a seu
tempo e em forma regular", conforme recentemente
com o apôio unânime de seus eruditos pares,
salientou em lapidar voto o Exmo. Sr. Ministro Lauro
de Camargo, para posteriormente concluir que:
"Antes disso, observe-se a Carta como nela se
contém e declara". (Recurso extraordinário nº
12.369; D. J. 15-1-48).
O § 2º DO ARTIGO 5º
Estabelecendo distinções entre os abrangidos
pelo dispositivo constitucional (criou novos ônus aos
excluídos de seus benefícios – art. 4º) é de se
inquinar o projeto de vício insanável, tão inequívoca
e flagrante é sua nulidade.
Postergando totalmente secular preceito da
Hermenêutica Jurídica, por todos esposado e
reputado da maior valia, eis que, "onde a lei não
distingue, não pode o intérprete distinguir", segue-se
que uma das regras aplicáveis para se deduzir o
verdadeiro sentido de cada artigo da lei básica foi
esquecida.
Igualmente timbrou o legislador em fazer tábua
raza dos conselhos do edificador da democracia
greba – SOLON –, e que apesar de contar com mais
de 25 séculos de sua oportunidade ninguém ousa
duvidar, notadamente aquêles que, como o
inolvidável Rui prestaram aos seus sábios conceitos
a máxima reverência, inclusive quando, sem
hesitações, consideravam a lei como entidade
onipotente, na terra.
Dizia SOLON e aplaudia Rui:
"O desprêso da lei alastra de males a cidade, ao
passo que com sua observância, pelo contrário, tudo
entre os homens se converte em harmonia e razão".
Constitui, portanto, dever precípuo do
legislador, o culto à lei – base da democracia.
Sua infringência, gerando êsse. projeto, fez
com que se praticasse tão esdrúxula distinção entre
os beneficiários daquela regalia, por modificar e
restringir o sentido rigoroso do texto

constitucional, desvirtuando in totum.seu objetivo.
Dispondo o art. 157, em têrmos claros – sem
qualquer sentido dúbio possível de enquadrar
sofismas ou errôneas interpretações, que a
legislação do trabalho visaria "à melhoria da
condição do trabalhador", e incluindo desde logo, tal
sua relevância, o constante do inciso VI,
necessariamente a exclusão de qualquer classe ou
categoria profissional de seus benefícios, redundaria
em descabíbel violação a outro preceito
constitucional – certo é que "todos são iguais
perante a Iei". (Art. 141, § 1º da Constituição
Federal).
Como se estabelecer, assim, diferenças,
quando as necessidades de uns são iguais a de
outros, ou se o direito que assiste a uns a outros não
poderá ser recusado?
O trabalhador, tanto faz perceba salário por
tarefa, hora, dia, semana, quinzena ou por mês,
jámais deixa de ser um trabalhador, de sorte a
exclusão dos que vencem salários por mês e por
quinzena, quando os descontos por faltas sejam
efetuados na base de 1 e 1 , respectivamente, é
30
15
de todo odiosa, pelo grau de inferioridade em que os
situa a distinção.
Pretendesse o constituinte excetuar dos
benefícios dêsse preceito determinada classe, por
certo expressamente o indicaria. No entanto, não
havendo consignado ressalva, é evidente que
semelhante intenção não se lhe poderá atribuir,
mormente sendo curial que "o legislador não
pode ter tido na mente um absurdo" – o que
constitui outro basilar princípio de Hermenêutica
Jurídica.
Sendo assim indispensável era que da mens
legis não se afastassem, mas, ao contrário,
examinando o texto, acatassem os sábios conselhos
de CELSO:
"Dentro da Ietra rigorosa dêle procura-se a
intenção do legislador; sela esta completamente
realizada."
E nem por razão diversa sintetizava o insigne
jurista CARLOS MAXIMILIANO que "o fim para que
foi inserto o artigo na lei sobreleva a tudo", após
advertir que se devem "interpretar restritivamente os
dispositivos que ins-
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tituem exceções às regras firmadas pela
Constituição", e êste, não formulando qualquer
ressalva, não condicionando sua concessão, não
excluindo qualquer trabalhador de seus benefícios,
como intepretá-lo restritivamente, se o objetivo
primordial do preceito constante do inciso VI era o de
atender, exatamente, ao previsto no art. 157, o qual
não podia ser esquecido quando da regulamentação,
de vez que "não se interpretam palavras ou frases
isoladas; compare-se um artigo com outro da mesma
lei ou confrontem-se as disposições de várias leis e
procure-se conciliá-las" – preceito da Hermenêutica
Jurídica?
Sua inobservância constituiu ponderável fator
para que elaborado fôsse um projeto contrário
inteiramente às finalidades do próprio dispositivo
regulamentado, colidindo inexplicavelmente com
mandamentos de várias leis, aplicando-se ao caso,
assim, os ensinamentos de SUTIHERLAND,
acolhidos por Rui, pois, "tôda interpretação de um
ato legislativo, que levar a conseqüências daninhas e
absurdas, é inadmissível, se êsse texto fôr suscetível
de outra interpretação, pela qual de tais
conseqüências se possa fugir".
Com efeito, abrangendo a lei do salário
mínimo indistintamente a todos os trabalhadores,
quer se trate de tarefeiro horarista, diarista, semanalista, quinzenalista ou mensalista, em obediência,
aliás, às normas estatuídas na Consolidação das
Leis do Trabalho, mister se fazia que o legislador,
para não incidir em êrro, atentasse para êsse
diploma legal, quando da interpretação do inciso VI
do art: 157 da Constituição.
Percebendo, um trabalhador, na indústria, o
salário mínimo' de CrS. 410,00 (Distrito Federal).
como se admitir que o mensalista ou quinzenalista
desfrutem de situação vantajosa, se igualmente o
diarista, etc., quantia igual auferem ?
Admitindo-se assim – apenas para argumentar
– que pelo simples fato do mensalista e quinzenalista
sofrerem descontos, por falta ao trabalho, na base de
de 1 e 1 , respectivamente, é prova de que já
30
15
recebiam a remuneração correspondente aos dias de
repouso
obrigatório,
podemos
concluir,
outrossim,
partindo
ainda
dêste
falso

raciocínio, que os diaristas, semanalistas, etc.,
também a recebiam.
Como o salário mínimo é igual, figuremos,
para exemplificar, o seguinte:
1º) A, trabalhador mensalista ou quinzenalista;
percebe de ordenado Cr$ 410,00, ou seja, Cr$ 13,60
(Cr$ 410,  30) por dia;
2º) B, trabalhador diarista, também aufere, de
ordenado Cr$ 410,00, ou seja, Cr$ 16,40 (Cr$ 410,00
 25) por dia.'
Assim sendo, poder-se-á concluir que, como
ambos recebem ao fim do mês de trabalho salário
igual, ipso fato, o diarista também percebe a
importância relativa ao dia destinado ao repouso –
sempre partindo do pressuposto de que o mensalista
aufere a quantia devida por aquêle dia –, porém de
forma diversa, já que a importância correspondente
ao mesmo lhe é atribuída proporcionalmente em sua
diária, razão pela qual esta é mais elevada do que a
do mensalista.
E que êste raciocínio gera um absurdo, é fora
de dúvida, pois, então, também se concluiria pela
desnecessidade da inclusão da Constituição do
aludido preceito, e muito menos da precisão de
regulamentá-lo.
Mas, a verdade, porém, é uma só, e, dest'arte,
quer um, que outro trabalhador, em absoluto
recebem
qualquer
provento
referente
ao
dia do repouso, pois, se o cálculo para se
estabelecer o salário mínimo do trabalhador, sem
qualquer distinção, deve obedecer a preceito leal –
art. 76 do Decreto-lei nº 5.452, de 1-5-43
(Consolidação das Leis do Trabalho) –, que em
seguida se transcreverá, é natural que no mesmo
pão entre em consideração a paga do dia destinado,
ao repouso, atendendo-se a a que o empregador a
tanto não está obrigado.
"Art. 76. Salário mínimo é a contraprestação
mínima devida e paga diretamente a todo trabalhador, inclusive, ao •trabalhador rural, sem distinção de
sexo, por dia normal de serviço, e capaz de
satisfazer, em determinada época e região do país,
as suas necessidades normais de alimentação,
habitação, vestuário, higiene, transpor-te".
Diante
disso,
como
se
admitir
que o mensalista e quinzenalista já aufi-
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ram os proventos do dia de repouso, se tanto êstes
como os outros, por fôrça, aliás, daquele dispositivo
legal, recebem o mesmo salário?
E' de todo improcedente e não resiste a mais
leve análise o argumento de que o ordenado dos
trabalhadores mensalistas e quinzenalistas seria
majorado de quatro diárias (no mínimo), mormente
quando se tem em vista o disposto no art. 461
daquêle
Decreto-lei
(aliás
expressamente
consignado na própria Constituição – inciso I I do art.
157), que assim diz:
"Sendo idêntica a função, a todo trabalho de
igual valor, prestado ao mesmo empregador, na
mesma localidade, corresponderá igual salário, sem
distinção de sexo".
Na verdade, diante disso, se um empregado
diarista, que percebe um salário de Cr$ 600,00, ou
seja, Cr$ 26,00 por dia, vai passar a usufruir os
proventos de mais 4 dias (no mínimo), de salários;
perfazendo, conseqüentemente, o ordenado mensal
de Cr$... 704,00, por fôrça do disposto na alínea a do
art. 5º do projeto, o mensalista ou quinzenalista que
também percebia, igual salário, ex-vi do estatuído no
artigo supra referido, permanecerá estático, em
virtude do prescrito no § 2º do art. 5º do projeto.
Como se conciliar, desta forma, o constante no
projeto com o previsto naquele diploma legal?
Aceitando-se – apenas para argumentar – que
o mensalista e quinzenalista já recebiam aquêles
proventos, como se chegar a conclusão diferente no
tocante aos diaristas. etc., ante aquela proibição
referida no art 461 da Consolidação das Leis do
Trabalho?
E' de tôda justiça por conseguinte, a afirmativa
que ora se faz: apenas existe divergência na forma,
na maneira de se pagar o salário, mas não na
remuneração, sempre igual para todos excluídos do
pagamento. como de fato estavam, os dias de
repouso obrigatório.
Se o empregador efetuava descontos, por
faltas, na base de 1 ou 1 (tal fora o caso) daí não
30 15
se deve inferir – pois o fazia por mera liberalidade, e
se é liberalidade obrigado n ã o estava a assim
proceder – que o dia destinado ao repouso já vinha
sendo p a g o .

Com efeito, para que isto se desse,
obrigatoriamente o salário mínimo do mensalista e
quinzenalista deveria ser superior ao dos demais em
pelo menos 4 diárias (4 domingos), o que não
ocorreu, não sucede e não acontecerá, notadamente
agora, quando o inverso se verifica, dado que o
salário do diarista, horarista, etc., será acrescido da
importância correspondente aos dias destinados ao
descanso, enquanto a do quinzenalista e mensalista
permanecerá inalterável, como se disse.
Supondo-se assim, que A, operário mensalista,
sofra descontos na base de
1_
(a
30
generosidade do empregador, mal compreendida
pelo legislador, paradoxalmente veio a se constituir
em verdadeiro flagelo para seus favorecidos), e que
perceba o salário de Cr$ 1.000.00, nenhum novo
direito terá, por não lhe ser extensivo o benefício
constante do preceito constitucional, consagrada
será, então, uma tese verdadeiramente absurda, por
isso que, B, trabalhador diarista, com o mesmo
salário de A, por fôrça do estatuído no já referido art.
461 da Consolidação das Leis do Trabalho, e,
atualmente, em virtude do disposto no inciso I I do art.
157 da Carta Magna, ficará em situação privilegiada
passando a perceber maiores proventos do que o
outro, pelo acréscimo de sua remuneração, com o
pagamento dos dias destinados ao repouso.
E que mesmo esta regalia tende a
desaparecer, não há dúvida, bastando que o
empregador passe a admitir apenas operários
mensalistas ou quinzenalistas, burlando-se, assim, e
com o apoio do legislativo, o grande alcance social do
preceito constitucional.
Apesar de julgarmos desnecessária a
interpretação do mandamento constitucional, em face
de seu sentido claro, insofismável. acreditamos que
mais avisado andaria o legislador se antes da
regulamentarão o estudasse "comparando-o com
outros artigos da mesma lei ou confrontando-o com
as disposições de várias leis, procurando
conciliá-las".
Restringindo e modificando o sentido do
texto legal, colimado não foi seu fim, e se,
como
ensina
STORY,
lembrado
por
CARLOS MAXIMILIANO, a "regra superior, que
sobrepuja a tôdas as outras e cuja inobservância é a
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causa de erros diários nos Pretórios e no Parlamento,
consiste em indagar o fim da lei, a razão de ser de
uma providência legislativa, o objetivo que se teve em
mira ao se inserir um artigo, ou parágrafo, no texto
constitucional", segue-se que, ainda desta vez, o
projeto. desatendeu essa regra, distinguindo onde a
lei não distinguia, excluindo, "exponte sua", os
mensalistas e quinzenalistas, restringindo e
condicionando, arbitrariamente, é verdade, a
conceção do beneficio, de um direito, quando
imposição alguma se formulara para seu integral e
imediato cumprimento, pela inexistência de motivos
de qualquer ordem ou natureza.
O ARTIGO 4º
Embora reconhecendo-se – para simples efeito
de argumentação – ser passível de regulamentação o
texto constitucional em debate inaceitável é o disposto
nêsse artigo porquanto, ainda assim, isso não "significa
que as regras programáticas e as regras dependentes
de regulamentação dêem arbítrio ao legislador para
disporem como entenderem", já que os preceitos
reguladores "não podem afastar-se do que contém, em
suspensão, o texto constitucional" (PONTES DE
MIRANDA).
Ora, se alguma coisa possuia em suspensão,
era, exatamente, o consistente no valor devido pelo
dia de repouso e desta forma sòmente sobre o
mesmo ponto deveria e poderia versar a
regulamentação – aliás precisamente por isso
sustentamos sua auto-aplicabilidade certo é que o
Judiciário apto estaria a dar-lhe integral cumprimento,
socorrendo-se de elementos constantes em vários
dispositivos legais – não se concebendo portanto, que
o legislador se afastasse da norma apontada por
aquêle jurista e todos os mestres de Direito
Constitucional.
Se o propósito era permitir ao trabalhador
melhorar sua situação, e entendido fôra que um dos
meios era o de proporcionar-lhe o direito a repousar,
sem perder o direito à percepção da importância
correspondente a êste dia, e se a medida era de alto
alcance social, estendida a todos os trabalhadores,
indistintamente, sem criar-lhes ônus. restrições ou
condições, como aceitar-se uma regulamentação que
só objetivou negar êsse mesmo direito?
A
idéia
fixa
do
legislador
voltavase para regulamentar – como se tal lhe

fôsse permitido – a concessão do beneficio, único
intuito da regulamentação, objetivando, como se viu,
criar impecilhos intransponíveis, insuperáveis, a
percepção de tal vantagem, tanto que, outros
elementos que poderiam ser considerados como em
suspensão, ou foram relegados à espera da
competência do Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, como se vê do estatuído no art.
8º do projeto, ou como, no caso da fixação
dos dias feriados civis, regulamentados em lei
especial.
No entanto, tal como se encontra o projeto,
sacrificada será, em primeiro lugar, a família do
trabalhador, a quem cumpre sustentar, abrigar e
defender, porquanto, se o trabalhador falhar ao
serviço, além de privar-se da remuneração
correspondente a êsse dia, também deixará de
receber a relativa ao dia de repouso, não atingindo,
assim, o fim colimado pelo texto constitucional, que
visava compensá-lo, voltando-se, então, a situação
anterior, admiravelmente definida por PONTES
DE
MIRANDA,
e
que
assim
podemos
sintetizar: repouse, mas por sua conta e risco,
trabalhador.
Como se admitir a validade do projeto,
quando "tais atos, pôsto que revestidos de tôdas
as formas de lei, não seriam lei", sabendo-se
que "não é Iei, manifestamente, o ato legislativo
que contravier à constituição", como nos
ensinam COOLEY e ORDRON-NAUX, citados por
RUI?
Adulterado, modificado, transformado, ou
melhor, revisto o texto constitucional, por quem não
autorizado a fazê-lo, como aceitar-se um projeto
eivado de vício capital notadamente ao se constatar
que em nenhum dispositivo legal teria se amparado o
legislador para criar distinções e exceções, bem como
para impor condições?
O critério para a regulamentação forçosamente está
sujeito a normas inflexíveis, cumprindo que o
legislador as observe com rigor absoluto. sob pena de
incorrer em erros elementares, como advertia
CARLOS MAXIMILIANO que temeroso se mostrava
quanto à regulamentação do disposto na Carta
Magna, considerando que "assim como é rara,
dificílima quase impossível uma lei apenas
interpretativa, meramente declaratária de outra assim
também e pela mesma razão quem se propuser a
regulamentar o disposto no Código Fundamental, de
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fato modificará, ampliará ou restringirá o sentido
rigoroso do texto".
E que o legislador, no caso em lide, não atentou
para os salutares ensinamentos dêsse mestre e de
todos os comentaristas de Direito Constitucional,
fazendo abastração das normas e regras a que deveriá
estar adstrito, impossível será negá-lo, mesmo com o
exame superficial do projeto.
Se o propósito do inciso constitucional era o de
assegurar, ao trabalhador, melhores condições de vida
qualquer restrição, qualquer exclusão ou qualquer
modificação, ou ainda qualquer alteração em seu justo
sentido, aberra flagrantemente com sua única e exata
interpretação infringindo as normas e as regras de que
falamos, e colidindo também com outros preceitos
constitucionais não atendendo ao seu primordial
objetivo.
Não sendo necessário à inteligência e à
observância do texto constitucional inaceitável é a
inclusão désse artigo 4º, que restringe e limita a
amplitude do direito nêle assegurado, não se
harmonizando portanto com a Constituição,
representando verdadeira exorbitância do legislativo
mesmo se admitida a regulamentação, porque esta
não pode ficar sujeita ao seu arbítrio, de maneira a lhe
permitir a seu talante restringir, a ponto de anular a
regalia estatuída na própria Constituição.
Sendo essa cláusula restritiva do direito
assegurado no preceito constitucional da forma mais
ampla impossível será reconhecer-se qualquer
validade à mesma estranhando-se, por isso mesmo,
que a Câmara se sentisse autorizada a introduzi-la em
projeto de regulamentação contrariando assim, a
própria Constituição.
Sem visar uma classe de trabalhadores, mas
sua totalidade como se compreender que, após a
exclusão
dos
mensalistas
e
quinzenalistas
na hipótese prevista no § 2º do art. 5º viesse a
atingi-los o incomensurável e insuperável ônus do art.
4º?
Pois então, e partindo-se sempre do critério
esposado pelo projeto se os mensalistas e
quinzenalistas
já,
recebiam
a
remuneração
correspondente aos dias de repouso evidentemente
seu direito não pode sofrer limitações, por
se tratar, quando mais não seja de direito adquirido,
sob pena de se infringir o estatuído no
§ 3º do artigo 141 da Carta Magna. Entretanto,

nem isto foi levado em consideração, e o projeto se
encontra inquinado de mais uma gravíssima
anomalia.
Admitindo-se que os trabalhadores sofressem
descontos na base referida no § 2º do art. 5º, já agora,
entretanto, o mesmo desconto sofrera profunda
modificação,
dado
o
critério
estranho
e
inconstitucional da forma traçada no projeto. Para
êles, portanto, o mandamento constitucional
importaria, paradoxalmente, num prejuízo, numa
punição.
Seja-nos licito exemplificar, para melhor
entendimento:
1º) atualmente. A, trabalhador mensalista,
faltando ao serviço, é descontado na base de um trinta
avos de seu ordenado perdendo desta forma, um dia
de salário, ou seja, Cr$ 20.00 admitindo-se que, o
ordenado mensal seja de Cr$ 600.00:
2º com o projeto o mesmo A, faltando um dia ao
serviço – se na semana em que ocorrer sua ausência
não houver um feriado civil ou religioso –, sofrerá o
desconto de dois trinta avos em seu salário, ou seja,
Cr$ 40.00 (Cr$ 20.00 – pelo dia em que faltou – mais
Cr$ 20,00 – pelo dia de repouso – domingo).
Ora, sendo assim, como se impôr a A duas
penalidades pela mesma falta, se anteriormente isto
não ocorria?
E como se punir duplamente a todos pela prática
de uma só e mesma falta?
Poderá a lei retroagir ao ponto de anular o direito
adquirido de A – de faltar ao serviço sem perder a
remuneração correspondente ao dia de repouso, como
reconheceu o § 2º do art. 5º – máxime quando a
própria Constituição prescreve o contrário, e ser tida e
havida como lei?
Tão grande seria o absurdo, que nos
dispensamos tecer quaisquer outros comentários,
valendo recordar apenas, que "tôda lei inconstitucional
é... ipso fato nula" como afirmava Rui, recordando
BOUVIER.
Escusando-nos, por isso mesmo de abordar a
tese da retroatividade da lei, e o respeito que deve
existir ao direito adquirido, tão clara e incontrovertida
é a questão, basta assinalar que a proteção ao direito
adquirido é norma básica da estrutura iu'fdica cle
todos os povos civilizadas e nem se compreenderia
que não fôsse, pois sem ela cão teria R menor
segurança e estabilidade a vida social.
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No Brasil, já a Constituição de 1891 a
prescrevia e ainda agora a consigna a de 1946, em
seu § 3º do artigo 141, repetindo, aliás, o capitulado
na Lei de Introdução ao Código Civil – art. 3º.
Dest'arte, o art. 4º do projeto atrita
insofismávelmente com um dos grandes princípios
que formam o alicerce de todo o edifício jurídico
nacional.
Por outro lado, não podemos deixar de
lamentar que ainda hoje, apesar de tão grande
evolução, se insista, aliás de forma humilhante, em
reconhecer um direito para, em seguida, se negar
êsse
mesmo
direito,
exigindo-se,
quando
anteriormente se não fazia uma correspondência,
uma compensação, para que o possamos reconhecer
– com o que se confunde o direito –, compelindo-se
seu titular a satisfazer prèviamente uma obrigação a
que
não
estava
sujeito,
sob
pena de não lhe reconhecermos êsse mesmo
direito.
Forçar o trabalhador a não faltar ao serviço
para fazer jus ao reconhecimento de seu direito –
receber os proventos do dia destinado ao repouso –, é
a negação dêsse próprio direito, é esquecer-se,
inclusive, da alta finalidade de sua instituição, é
confundir-se
imperdoàvelmente
os
motivos
determinantes da adoção daquela medida, de alcance
nitidamente social.
Mais racional seria – fôsse condicionado o
benefício, o que se admite apenas para argumentar –
e
obedecer-se
a
critério
mais
plausível,
pois, fazendo o trabalhador jus a um dia de repouso
após seis jornadas de trabalho, a cada dia
de trabalho corresponde, assim uma sexta parte do
dia de descanso semanal, e desta forma, o
desconto, na remuneração correspondente a
êste dia, jamais poderá ser superior à falta verificada.
Tornado obrigatório o pagamento do repouso,
atendeu o preceito constitucional a motivos relevantes
notadamente por reconhecer que, afora o salário
normal, alguma coisa mais ainda era devida ao
trabalhador, pela "indispensável e reconhecida
colaboração social" que empresta ao "empregador e o
capital da criação de riqueza" tanto que os mesmos
motivos autorizam o trabalhador a participar nos
lucros da emprêsa, como nos elucida Fulton J Sheen
em seu "O Problema da Liberdade".

Condicionar sua concessão a satisfação prévia
de determinada exigência é não reconhecer o direito a
percepção daquele benefício, é uma imposição que
se tende a repelir, inclusive por aquêle pensador, que
ao tratar de tão complexo problema – a disciplina –,
em sua concepção filosófica e religiosa, se expressa
de tal forma, que por sua inteira aplicação ao caso,
não nos furtamos ao dever de transcrever:
"Benéfico e útil é praticar a disciplina e a
mortificação, mas se não deixarmos a cada qual a
liberdade de fazê-lo, destruiremos o seu valor.
Um voto de obediência obtido à fôrça não é
voto que obrigue...
E' de disciplina voluntária que o mundo
necessita, não de disciplina imposta.
Se o ascetismo fôr forçado, converter-se-á em
tirania".
Porque, então, "confiar na violência ao
próximo" – princípio esposado por uma doutrina tão
em voga – e não na sustentada pelo cristianismo,
"que confia seja o homem capaz de praticar a
violência contra si próprio, mortificando-se a si
mesmo, voltando-se contra o egoísmo, a cobiça, a
evareza, o ódio, etc".
Por que não confiarmos no homem,
impondo-lhe sempre restrições às justas aspirações
que ninguém ignora merecer e que urge sejam
satisfeitas?
Desconhecerá o trabalhador que incluído em
seus deveres está o de assiduidade ao trabalho, e
desconhecerá, por acaso, "que fazer o que deve é
mais alta forma de liberdade do que fazer o que quer,
porque
a
primeira
termina
no
perfeito
desenvolvimento de nossa personalidade e a última
em sua sujeição"?
Devidamente
esclarecido,
fàcilmente
encontrará o caminho do dever, e graças renderá pela
fórmula que fôr encontrada, "capaz de contrabalançar
o egoísmo individual e as desigualdades
econômicas", tudo fazendo então por merecer outras
fórmulas no mesmo sentido benéfico alimentando o
grande desejo "de que as fôrças econômicas
continuem
a
pender
para
o
bem
comum, no sentido de igualar as desigualdades
de restaurar nas consciências o sentido do caráter
funcional da riqueza em prol do bem comum,
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elevando-se os homens acima de seus desejos
individuais".
Finalizando, acrescentaremos, apenas, que, se
fôsse entendido dever excetuar alguém dos
benefícios constantes no preceito constitucional, ou
restringir
ou
condicionar
sua
concessão,
forçosamente quando dos debates em tôrno dêsse
dispositivo, tal intenção seria expressamente
consignada, o que não se encontra, quer nos Anais,
quer nos comentários à Constituição de 1946, de
autoria de José Duarte.
No entanto, quando dos debates, como se vê
dessa obra, sómente duas emendas foram
oferecidas, e ambas tendentes a melhorar-lhe os
efeitos: "nos feriados civis e religiosos" e
"remunerado".
Como aceitar-se, assim, a interpretação que
agora o legislador ousa emprestar ao sentido rigoroso
do texto?
Havendo formas para essa interpretação, delas
não se pode afastar sob pena de incidir no êrro
apontado por CARLOS MAXIMILIANO, que
justificadamente
receiava,
quando
da
regulamentação do disposto no código fundamental
de 1891, "se modificasse, ampliasse ou restringisse o
sentido rigoroso de seu texto".
E o que se lamenta é que isto tenha sucedido
com a de 1946.
Mas êsse ato do legislativo não pode ser tido e
havido como lei, pois, como dizia RUI BARBOSA, "a
lei é ato do legislador em atitude secundária de
executar a Constituição" sendo certo, portanto, que "a
Constituição demarcando seus próprios poderes", os
circunscreve, evidenciando-se então que "a lei tem os
seus poderes confinados pela Constituição".
Por isso, "em contravindo à Constituição, o ato
legislativo não é lei, porque, transpondo a
Constituição, o legislador exorbita do seu mandato,
destrói a origem do seu poder, falseia a delegação da
sua autoridade.
A ALÍNEA "D" DO § 1º DO ART. 4º
O fornecimento dos atestados médicos,
destinados a justificar as ausências ocasionadas por
doença é outro dos pontos delicados e essenciais da
lei – sempre se admitindo. o que se faz para
argumentar, ser regulamentável o preceito – em
elaboração.
Não se compreende a distinção, dado
que,
sem
qualquer
prejuízo
para
os
interessados,
poderiam
fornecer
os
atestados,
indiferentemente,
o
médico

da Instituição de Previdência Social, o médico
da emprêsa ou por ela designado e pago, o
médico de entidade sindical de empregados
ou empregadores, o médico de Serviços Sociais,
como sejam os Serviços Sociais da Indústria e
do Comércio, a Legião Brasileira de Assistência e
outros congêneres, e o médico de Repartição
Federal, Estadual ou Municipal incumbido de
assuntos de higiene e saúde. Na ausência
dêstes, então, – e só aí haveria gradação de
preferência – outro profissional devidamente
habilitado.
Êsse sistema conciliaria a necessidade
fundamental de se facilitar a obtenção dos atestados,
com
a
imprescindível
idoneidade
dos
documentos.
Dificultar a obtenção dos atestados é forçar o
empregado a perder novos dias de trabalho, até
conseguir o instrumento necessário à justificação de
uma só falta ou de um atraso. Isso não interessa aos
trabalhadores e só pode ser prejudicial à
produção.
Prevaleceu, pois, na Câmara, o critério
da mais estrita preferência, e, o que é profundamente
grave,
a
favor
do
empregador.
Contudo se julgada imprescindível a
manutenção de uma ordem preferencial, melhor seria
conferir a preferência ao médico da Instituição de
Previdência Social, que é um representante de
entidade delegada do Estado, equidistante das partes
interessadas.
CONCLUSÃO
Sendo auto-aplicável o preceito constitucional,
não há como proceder-se a sua regulamentação;
incabível será, conseqüentemente, o projeto que
sôbre a matéria versar.
Mas, se outro for o entendimento, então,
tornar-se-á preciso que a regulamentação não
se afaste das normas apontadas, inclusive,
pelos mestres do Direito, abordando, assim única
e exclusivamente, o que em suspensão contiver
o texto – na espécie, o quantum devido em
cada caso – nunca, porém, restringindo ou
condicionando sua concessão, bem como excluindo
dos benefícios os abrangidos pelo dispositivo
constitucional.
Como o projeto não atendeu, antes
violou, manifestamente, a Lei Magna, é óbvio que
nem ao menos poderá ser emendado, isto porque
qualquer modificação, nos têrmos expostos, por
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ser
substancial,
implicará
em
torná-lo
sem
objeto,
motivo
pelo
qual
deverá
ser repelido, a fim de que outro seja
elaborado,
respeitadas
as
disposições
legais,
atendendo-se
às
ponderações
feitas.
Pela
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores na Indústria. – Deocleciano de
Hollanda Cavalcanti, Presidente.
Obras consultadas:
Comentários à Constituição de 1946 –
Pontes de Miranda.

Comentários à Constituição de 1891 –
Coligidos por Homero Pires.
Comentários à Constituição de 1891 – Carlos
Maximiliano.
Comentários à Constituição de 1891 – Rui
Barbosa.
Princípios de Direito Constitucional – Paulo M.
de Lacerda.
O Problema da Liberdade – Fulton J. Sheen,
trad. Augusto de Melo Saraiva.
Comentários à Constituição de 1946 –
José; Duarte.

CONGRESSO NACIONAL
O Congresso Nacional decreta, nos têrmos do art. 66, item I, da Constituição Federal, e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 1948
Art.. 1º – É. aprovado o Convênio Cultural firmado pelos Govêrnos da República dos Estados Unidos
do Brasil e República da China a 27 de março de 1946.
Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senado Federal, em 26 de junho de 1943.
NEREU RAMOS
CONVÊNIO CULTURAL ENTRE A REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E A REPÚBLICA
DA CHINA
Os Governos da República dos Estados Unidos do Brasil e da República da China, reconhecendo as
vantagens que podem advir de uma maior aproximação espiritual entre os dois países, com o
desenvolvimento do intercâmbio literário e cientfico, por meio de facilidades que, reciprocamente concedem
a estudantes e profissionais, Brasileiros e Chineses, para estudos e aperfeiçoamento técnico em institutos
especializados ,resolveram celebrar um Convênio Cultural e, com êste objetivo, nomearam seus respectivos
Plenipotenciários, a saber:
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: Sua Excelência Doutor João Neves da
Fontoura, Ministro de Estado das Relações Exteriores; e
O Presidente do Govêrno Nacional da República da China: Sua Excelência Doutor Cheng Tien Koo,
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República da China no Brasil.
Os quais, após terem exibido seus Plenos Poderes, achados em boa e devida forma, convieram no
seguinte:
ARTIGO I
As Altas Partes Contratantes se esforçarão para estabelecer relações culturais em bases sólidas e,
para êsse fim, colaborarão estreitamente para um intercâmbio ativo no campo da ciência, da literatura, da
tecnologia e em outros setores culturais.
ARTIGO II
As Altas Partes Contratantes facilitarão o intercâmbio de estudantes, profissionais e técnicos, de suas
nacionalidades, matriculando-os em estabelecimentos de ensino ou em institutos especializados em seus
respectivos territórios.
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ARTIGO III
As Altas Partes Contratantes criarão, quando fôr julgado oportuno, por consenso mútuo, um curso de
extensão universitária de estudos brasileiros na Capital da China e um curso semelhante de estudos
orientais na Capital do Brasil, regidos, respectivamente, por um especialista brasileiro e um especialista
chinês.
ARTIGO IV
As Altas Partes Contratantes contribuirão com publicações e documentos para as bibliotecas
estabelecidas em seus respectivos territórios que, de comum acôrdo, forem escolhidas.
ARTIGO V
O presente Convênio é feito nas línguas portuguesa, chinesa e inglesa; no caso de divergência entre
o texto português e o texto chinês, prevalecerá o texto inglês.
ARTIGO VI
Cada uma das duas Partes Contratantes poderá denunciar o presente Convênio em qualquer
momento, mas seus efeitos só cessarão seis meses depois da denúncia.
ARTIGO VII
Presente Convênio será ratificado e entrará em vigor, imediatamente depois da troca dos
instrumentos de ratificação, a qual se efetuará no Rio de Janeiro.
Em fé do que, os Plenipotenciários acima indicados, assinam a presente Convenção, em duplicata,
no Rio de Janeiro, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de mil novecentos e quarenta e seis, data
correspondente aos vinte e sete dias do terceiro mês do trigésimo quinto ano da República da China.
L. S. João Neves Da Fontoura
L. S. T. K. Chang

67ª SESSÃO, EM 30 DE JUNHO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. MELO VIANA, VICE-PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Augusto Meira.
Plínio Pompeu.
Adalberto Ribeiro.
Virginaud Wanderley.
Novais Filho.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Atílio Vivaqua.
Henrique de Novais:
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Melo Viana.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
Filinto Muller.
Flávio Guimarães.
João Vilasboas.
Vespasiano Martins.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Olávo Oliveira.
Rodolfo Miranda.
Camilo Mércio.
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. 1º Suplente (servindo de 2º Secretário),
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 1º) lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 108 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.

Havendo
sancionado
o
Decreto
do
Congresso Nacional que autoriza a abertura, pelo
Ministério das Relações Exteriores, de crédito
especial para ocorrer às despesas com a
migração intensiva, tenho a honra de restituir a
Vossa
Excelência
dois
dos
respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo.
MENSAGEM Nº 110 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo
sancionado
o
Decreto
do
Congresso
Nacional
que
dispõe
sôbre
antiguidades de promoção de oficiais da
Fôrca Aérea Brasileira, tenho a honra de restituir a
Vossa
Excelência
dois
dos
respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro 26 de junho de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Ao Arquivo.
EXPEDIENTE
Telegramas:
Do Diretor da Congregação da Escola
Nacional de Música, manifestando apoio à emenda
do Sr. Deputado Toledo Piza Sobrinho a respeito do
reajustamento de vencimentos do magistério.
Inteirado.
Do
Diretor
da
Congregação
da
Faculdade
Nacional
de
Engenharia,
manifestando apoio à emenda do Sr. Deputado
Toledo Piza a respeito do reajustamento de
vencimentos dos funcionários públicos civis e
militares. – Inteirado.
Do Sr. Mário Taveira, em nome da
Congregação
da
Faculdade
Nacional
de
Farmácia
da
Universidade
do
Brasil,
solicitando apoio às emendas que propõem
a inclusão dos professôres catedráticos de
ensino superior no Cargo Especial 7. –
Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal
de
Jaboatão,
Pernambuco,
manifestando
apoio
à
tese
sustentada
pelo
Sr.
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General Horta Barbosa a respeito da exploração do
petróleo nacional. – Inteirado.
Cartas:
Do Dr. João Bruno Lôbo Filho, agradecendo a
iniciativa do Congresso Nacional, no sentido de lhe
ser concedido auxílio para tratamento de
enfermidade adquirida no exercício de atividades
científicas. – Inteirado.
Do Presidente da Associação Brasileira de
Imprensa, comunicando ter esta entidade aprovado
voto de pesar pelo falecimento do Senador Roberto
Simonsen. – Inteirado.
Ofícios:
Do Sr. Ministro da Fazenda, encaminhando
cópia
dos
esclarecimentos
prestados
pelo.
Departamento Nacional do Café a respeito dos
estudos e projetos existentes sôbre o plano de
liquidação dêsse órgão. – Ao requerente.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex a.,
para os devidos fins, o incluso autógrafo do
Projeto de Lei nº 219-A, de 1948, que cria, no
Quadro Suplementar do Ministério da Guerra,
cargo isolado, de professor catedrático, para nêle
ser reintegrado o Dr. José Matos de Vasconcelos,
e abre o crédito especial de Cr$ 72.000,00, para
atender
ao
pagamento
dos
respectivos
vencimentos, no exercício de 1947.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 25 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V.
Exa., para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei número 519-1948, que
isenta
do
pagamento
de
direitos
de
importação e demais taxas aduaneiras, materiais
importados pelas Prefeituras de Uruguaiana e
Alegrete.
Aproveito o ensejo para reiterar a
V. Ex a . os, protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 25 de junho de 1948. – M unh oz da
Roc ha , 1 º Secretário.
Senhor 1º Secretário:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 138, de 1948
Cria, no Quadro Suplementar do Ministério da
Guerra, cargo isolado, de professor catedrático,
para nêle ser reintegrado o Dr. José Matos de
Vasconcelos, e abre o crédito especial de Cr$
72.000,00, para atender ao pagamento dos
respectivos vencimentos, no exercício de 1947.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criado, no Quadro Suplementar do
Ministério da Guerra, cargo isolado de provimento
efetivo, a ser extinto, quando vagar, de Professor
Catedrático, padrão 27, para nêle ser reintegrado
José Matos de Vasconcelos.
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 72.000,00 (setenta e dois mil
cruzeiros), para atender ao pagamento dos
vencimentos do aludido professor no exercício de 1947.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publicado no D.C.N. de 1 de julho de 1948.
Ao Arquivo.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo do
Projeto de Lei nº 520-1948, que estabelece medidas de
defesa sanitária animal, e dá outras providências.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 25 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 139, de 1948
Isenta do pagamento de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, materiais importados pelas
Prefeituras de Uruguaiana e Alegrete.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º – É concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para o material
abaixo discriminado, e importado para serviços de
urbanismo e rodovias pelas municipalidades de:
a) – Uruguaiana:
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Duas máquinas motoniveladoras Caterpilar;
b) – Alegrete:
Uma máquina Caterpilar.
Artigo 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Ao Arquivo.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 520-1948, que estabelece
medidas de defesa sanitária animal, e dá outras
providências.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 25 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 140, de 1948
Estabelece medidas de defesa sanitária
animal e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º – Sempre que, para salvaguardar a
saúde pública ou por interêsse da defesa sanitária
animal, venha a ser determinado o sacrifício de
animais doentes destruição de coisas ou construções
rurais, caberá ao respectivo proprietário indenização
em dinheiro, mediante prévia avaliação.
Parágrafo único – Far-se-á devido desconto na
avaliação quando parte das coisas ou construções
rurais seja julgada, em condições de aproveitamento.
Artigo 2º – Estão sujeitos a sacrifícios os
animais atingidos por quaisquer das zonas
especificadas no artigo 63 do Regulamento do
Serviço de Defesa Sanitária Animal aprovado pelo
Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934.
Parágrafo único – Não caberá qualquer
indenização quando se tratar de raiva, pseudo-raiva
mormo ou outras doenças consideradas incuráveis e
letais.
Artigo 3º – A indenização devida pelo
sacrifício do animal será paga de acordo com as
seguintes bases:
a) quarta parte do valor do animal quando se
tratar de tuberculose;
b) metade do valor nos demais casos;
c) valor total do animal quando a necrópsia e
outros exames não confirmarem a diagnóstico clínico.
Artigo
4.º
–
A
indenização
por
coisas ou construções rurais e será igual

ao valor total da respectiva, avaliação.
Art. 5º – A avaliação será feita por uma
Comissão, integrada por um representante do
Govêrno Federal obrigatóriamente profissional
em veterinária, um representante do Govêrno
Estadual e um representante das Associações
Rurais, criadas pelo Decreto-lei nº 7.449, de 9 de
abril de 1945 ou um ruralista de reconhecida
capacidade técnica nas zonas ou regiões, onde não
existam estas entidades rurais, indicado êste pela
interessada.
Parágrafo único. Da decisão proferida
neste artigo, caberá recurso, dentro do prazo
de trinta dias, para o Ministro da Agricultura, e que
será interpôsto:
a) pelo representante do Govêrno Federal.
quando êste considerar excessiva a avaliação ou
incabível a indenização.
b) pelo proprietário dos animais, coisas ou
instalações rurais, quando fôr negada a indenização
ou quando êle reputar insuficiente a avaliação.
Art. 6º A indenização será paga pelo
Govêrno da União à conta da dotação orçamentária
destinada a despesas com a profilaxia e
combate a epizootias ou por outra expressamente
consignada em orçamento ou crédito adicional para
aquele fim.
Parágrafo único. Quando existir acôrdo
ou convênio celebrado entre os Govêrnos da União
e o dos Estados para a execução de serviços
públicos de defesa sanitária animal, dois têrços
da indenização serão pagos à conta da contribuição
federal, para a manutenção do acôrdo ou convênio
e o têrço restante à conta da contribuição
estadual para o mesmo fim.
Art. 7 O direito de pleitear a indenização
prevista no artigo 1º desta lei prescreve em noventa
dias após destruição das coisas e construções rurais
ou sacrifício de animais.
Art. 8º O Poder Executivo expedirá dentro do
prazo de sessenta dias, o regulamento necessário à
execução da presente lei.
Art. 9º Esta lei entrará em vigor noventa (90)
dias anos a sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Sr. 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 539-1948, que releva a
prescrição em que incorreu o direito de João Pinto de
Almeida, ex-praça do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Artigo 2º – Revogam-se as disposições em
Excelência os protestos de minha distinta contrário.
consideração.
A imprimir.
Rio, em 25 de junho de 1948. – Munhoz da
Senhor 1º Secretário:
Rocha, 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
do Projeto de Lei nº 511-1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Nº 141, de 1948
Comércio do crédito especial de Cr$ 7.500.000,00,
para ocorrer a despesas com o pagamento do abono
Releva a prescrição em que incorreu o direito família.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
de João Pinto de Almeida, ex-praça do Corpo de
Excelência os protestos de minha distinta
Bombeiros do Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
consideração.
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a baixar
Rio, em 25 de junho de 1948. – Munhoz da
decreto de reforma, nos têrmos do artigo 273 do Rocha, 1º Secretário.
Regulamento aprovado pelo Decreto número 16.274 de
20 de dezembro de 1923, ao ex-praça do Corpo de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Bombeiros do Distrito Federal, João Pinto de Almeida.
Art. 2º E' relevada a prescrição em que
Nº 143, de 1948
incorreu o direito de João Pinto de Almeida, ex-praça
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Autoriza a abertura, pelo Ministério do
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua Trabalho, Indústria e Comércio, do crédito especial
publicação.
de Cr$ 7.500.000,00 para ocorrer a despesas com o
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. pagamento do abono família.
O Congresso Nacional decreta:
A imprimir.
Sr. 1º Secretário:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa pelo Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, o
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo crédito especial de Cr$ 7.500.000,00 (sete milhões e
do Projeto de Lei nº 518-1948, que concede isenção quinhentos mil cruzeiros) para atender aos
de direitos de importação para a farinha de trigo compromissos de pagamento do abono família, a
importada pelo Estado de São Paulo.
cargo do Serviço de Estatística da Previdência do
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Trabalho, devidos no exercício de 1947.
Excelência os protestos de minha distinta
Art. 2º Revogam-se as disposições em
consideração.
contrário.
A imprimir.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Nº 142, de 1948
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 510-1948, que autoriza a
Concede isenção de direitos de importação para abertura, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, do crédito especial de Cr$ 230.000,00,
farinha de trigo importada pelo Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
para pagamento de gratificação por serviço
Artigo 1º – E' concedida isenção de direitos de extraordinário a pessoal da Imprensa Nacional.
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
de consumo para cento e cinqüenta mil (150.000) sacas Excelência os protestos de minha distinta
de farinha de trigo, destinadas à Secretaria da Agricultura, consideração.
Indústria e Comércio do Estado de São Paulo para
Rio, em 25 de junho de 1948. – Munhoz da
consumo da população local.
Rocha, 1º Secretário.
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A imprimir.

N° 144, de 1948

Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do decreto-legislativo, sancionado pelo Senhor
Presidente da República, que dispõe sôbre a
abertura de contas bancárias de súditos do Eixo.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 25 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
Ao Arquivo.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres....

Autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça,
do crédito especial de Cr$ 230.000,00, para
pagamento de gratificação por serviço extraordinário
ao pessoal da Imprensa Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Justiça e Negócio Interiores, o
crédito especial de Cr$ 230.000,00 (duzentos e
trinta mil cruzeiros), para ocorrer ao pagamento
de gratificação por serviço extraordinário a pessoal
de Imprensa Nacional, devido no exercício de
1947.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 509-1948, que autoriza a
abertura ao Ministério da Viação e Obras Públicas,
do crédito especial de Cr$ 793.800,00, para atender
ao pagamento de mensalistas, em 1947.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 25 de junho de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

PARECER
Nº 415, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Ler da Câmara nº
58, de 1948.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Relator: – Senador Cícero de Vasconcelos.
Esta Comissão é de parecer seja aprovada a
redação final do projeto de lei da Câmara dos
Deputados nº 58, de 1948, que apresenta em anexo.
Sala da Comissão de Redação de Leis; em 24
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Cícero de Vasconcelos, Relator. – Augusto Meira. –
Waldemar Pedrosa.

Nº 145, de 1948

ANEXO AO PARECER

Autoriza a abertura, ao Ministério da Viação e
Obras Públicas, do crédito especial de Cr$
793.800,00, para atender ao pagamento de
mensalistas, em 1947.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 793.800,00 (setecentos e noventa e
três mil e oitocentos cruzeiros), destinado a ocorrer
ao
pagamento
de
despesa
do
Pessoal
extranumerário-mensalista da Fábrica Nacional de
Motores, no exercício de 1947.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.

Redação final do projeto de lei nº 58, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É autorizado o Tribunal de Contas a
registrar o contrato celebrado a 27 de agôsto de
1947, entre a União e D. Rita Gonçalves Ribeiro,
para locação, a título precário, pela importância
mensal de Cr$ 355,00 (trezentos e cinqüenta e cinco
cruzeiros), de um terreno de propriedade, da
primeira, situado na subida do Corcovado, freguesia
da Gávea, desta capital, com a área de 18,24m2,
sendo 4,80m de frente para a escadaria por 3,80m
de fundo, e no qual deverá ser construído um “stand”
destinado ao comércio de bijuterias.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
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PARECER

PARECER

Nº 416, de 1948

Nº 417, de 1948

Da Comissão de Redação de Leis Redação
Da Comissão de Agricultura, Indústria e
final da emenda substitutiva do Senado à Proposição Comércio, sôbre o Ofício nº 38, de 1948.
nº 25, de 1948.
Relator: – Senador Maynard Gomes.
Relator: Sen. Augusto Meira.
A Associação Profissional do Comércio
A Comissão apresenta, em anexo, a redação Atacadista de Frutas do Estado de S. Paulo, por seu
final da emenda substitutiva do Senado à, Presidente, dirigiu ao Senado uma representação em
proposição nº 25, de 1948.
que expôs a precária situação da lavoura e comércio
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 24 de frutas daquele Estado em face de recentes
de junho de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. – deliberações governamentais, e pede providências.
Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Informa ainda o Presidente da referida
Waldemar Pedrosa.
Associação que os produtores de frutas nacionais
perderam durante a guerra os mercados europeus
ANEXO AO PARECER
tendo sido por isso obrigados a limitar a produção ao
consumo interno e de alguns mercados sulRedação final da emenda substitutiva do americanos.
Senado Federal à proposição nº 25, de 1948.
Finda a guerra e restabelecido o transporte,
O Congresso Nacional decreta:
quando se ia reiniciar a exportação para a Europa,
Art. 1º – Os aviadores civis brasileiros serão eis que uma proibição governamental sôbre a
incluídos na reserva de 3ª categoria da Fôrça Aérea exportação de gêneros alimentícios, veio não só
depois de registrados os seus "brevets" no Ministério impedir o reatamento daquele comércio, como
da Aeronáutica.
ocasionar vultosos prejuízos com a deterioração de
§ 1º – Os que houverem satisfeito as mercadorias armazenadas.
condições previstas no art. 103 da Lei do Serviço
Faz ainda o memorial, alusão ao regime de
Militar (decreto-lei nº 1.187, de 4 de abril de 1939), licenças prévias, com todo o seu cortêjo de
ou as satisfizerem depois da inclusão, passarão a retardamento e inconvenientes vários.
reservista de 2º categoria.
Termina o Presidente da Associação Paulista
§ 2º – O disposto nêste artigo aplica-se de Frutas solicitando ao Senado providências
também aos pilotos de planador.
cabíveis no caso.
§ 3º – A critério do Ministério da Aeronáutica,
Haverá no Brasil quem ignore os efeitos
ficam os reservistas de 2º categoria sujeitos a um desastrosos da política seguida pelo Govêrno em
estágio, que não excederá de sessenta dias.
relação ao assunto em causa?
§ 4º – Durante o período de estágio terão os
Que poderá fazer o Senado em defesa
reservistas direito a alimentação em espécie.
dos agricultores paulistas, se êsse é um mal
§ 2º – O Ministério da Aeronáutica comunicará nacional?
o registro do "brevet", conforme o caso; ao Ministro
Como sair o produtor do círculo vicioso da
da Guerra ou Marinha, a fim de que o nome do superprodução recomendada pelo Govêrno e
aviador civil ou pilôto de planador seja cancelado das da proibição de exportação por êle próprio
relações do alistamento militar.
executada?
Art. 3º – Os aviadores que registrarem os seus
Os agricultores de S. Paulo ainda são felizes,
"brevets" até 1950 ficarão isentos de pena pelo pois lutam apenas contra a alternativa da proibição e
atraso na sua apresentação ao serviço militar.
da licença prévia.
Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data da
E os agricultores dos demais Estados que têm
sua publicação, revogadas as disposições em de ajustar a essas circunstâncias a possibilidade
contrário.
de arranjar um naviozinho para o transporte
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do seu produto, se ainda em condições!
Sugiro, todavia, a seguinte providência:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' livre o comércio de exportação de
quaisquer produtos nacionais excedentes do
consumo interno.
§ 1º O Ministério da Agricultura, através dos
órgãos competentes, procederá anualmente a
estimativa das colheitas liberando o quantum a ser
exportado.
§
2º
Consideram-se
sobras
e
por
conseqüência à disposição daquele Ministério,
excedentes não exportados em conseqüência da
inabilidade ou dolo daqueles prepostos na avaliação
feita.
§ 3º A indenização neste caso se fará na base
dos preços correntes no dia da transferência.
Art. 2º Sempre que o Govêrno fôr obrigado a
proibir a exportação de cotas liberadas, proceder-seá na forma estabelecida nos §s 1º e 2º do art. 1º
desta lei.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
E' o meu parecer
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1948.
– Pereira Pinto. Presidente. – Maynard Gomes,
Relator. Novais Filho. – Walter Franco.
PARECER
Nº 418, de 1948
Da Comissão de Constituição e,Justiça, sôbre
o Projeto número 8, de 1948.
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
Pelo eminente Senador Apolônio Sales foi
apresentado a consideração do Senado Federal, o
projeto número 8, que cria o Serviço do Fomento à
Eletrificação Rural (Safer) e dá outras providências.
Da inteligência, cultura e operosidade do exMinistro da Agricultura de nosso país já muito
devemos pelos processos de modernização, de
sistematização e de investigação de novas riquezas,
que em algum tempo, caracterizou-se a política
daquele Ministério. Para consagrá-lo basta a citação
pura e simples dos seus esforços, para que fôsse
implantada entre nós a política de recuperação do
Vale do São Francisco.
Nos dias que correm, em que tanto
se
fala
do
grande
problema
da
fixa-

ção do homem ao solo, de reforma agrária, de
melhoria do padrão de vida e de cultura etc, em que
se reclamam leis protetoras dos homens do campo
e a sua efetiva e material aplicação, nenhuma se
me afigura mais humana e imperiosamente
necessária, do que esta apresentada ao nosso
exame, pelo Senador pernambucano. De fato
o estabelecimento e emprêgo de energia elétrica
no meio rural, melhorando por conseqüência a
técnica de produção agrícola, levando ao
habitante do campo, novos hábitos de vida dignos
dos tempos modernos determinam condições de
confôrto e bem estar hoje, prerogativas da vida
urbana.
Ao critério exclusivo da iniciativa individual,
empreendimento
destas
proporções
ficaria,
eternamente sem solução num país como nosso em
que o emprêgo do capital privado só é feito à base
de grande rentabilidade.
Ora, faltando a iniciativa privada e 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 capital se reduzam ao mínimo como
acentua o autor do projeto.
De maneira que só poderemos levar a energia
elétrica aos nossos irmãos do interior com
o concurso do Estado que até agora com
raras
exceções,
tem
negligenciado
tão
importante problema, limitando-se ao regime
de concessões para o aproveitamento de
mananciais.
Por isso estamos de acôrdo com o projeto que
transformado em lei poderá levar os habitantes dos
campos a valorização do seu trabalho, o estímulo
para a luta e aquêle sentimento que tanto encantava
Cincinato...
Assim, o exôdo das populações rurais,
ocasionando o excedente humano das cidades e
criando êsses graves problemas que no
mundo moderno tanto tem preocupado sociólogos
e economistas, poderá ser sobre-estado desde
que se facilite a fixação do homem ao campo,
conforme determina a Constituição Federal artigo
156.
Sala das Comissões, em 26 de abril de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Presidente. – Vergniaud
Wanderley, Relator. – Lucio Corrêa. – Aloysio de
Carvalho. – Filinto Muller. – Etelvino Lins.
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PARECER
Nº 419, de 1948
Da Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio, sôbre o Projeto nº 8, de 1948.
Relator: Sen. Walter Franco.
O projeto de lei apresentado pelo ilustre
Senador Apolonio Sales, que cria o Serviço de
Fomento à Eletrificação Rural, uma vez convertida
em lei, restabelecerá certamente a confiança no
homem do campo, tão desencantado e esquecido
dos benefícios que deveriam merecer do Govêrno
Central. É ainda um veículo de educação do trabalho
moderno e bem estar social pelo confôrto e facilidade
que traz aos lares, a energia elétrica. Fonte de
iniciativas para as pequenas indústrias agrícolas
facilitando seu aproveitamento no local a produção e
principalmente para irrigação das terras aumentando
o rendimento do trabalho do homem do campo, que
poderá, assim utilizar para o plantio todos os
terrenos embora pobres, tornando-os produtivos.
É de necessidade nacional aprovacão do atual
projeto de autoria do Senador Apolonio Sales,
grande batalhador pela modernização da agricultura
em nosso País, tendo iniciado sua experiência
prática com a irrigação dos canaviais nos altos e
encostas no Estado, de Pernambuco, com grande
êxito para normalização das safras de cana de
açúcar naquêle Estado".
Ministro da Agricultura, deu demonstração de
seu dinamismo e visão, iniciando as construções
para aproveitamento do São Francisco e Cachoeira
de Paulo Afonso.
Por tais razões, somos pela aprovação do
projeto em aprêço.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1948.
– Pereira Pinto, Presidente. – Walter Franco, Relator.
– Maynard Gomes. – Novais Filho.
PARECER
Nº 420, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1948.
Relator: Senador Lucio Correia.
O Projeto de Lei nº 187, oriundo da Câmara.
das Deputados, extingue, pelo art. 1º o Serviço
de Expansão do Trigo do Ministério da
Agricultura, criado pelo Decreto-lei nº 6.170, de 5

de janeiro de 1944, e dispõe, no art. 2º, que as
atribuições do Serviço de Expansão do Trigo,
prevista no art. 2º do Decreto-lei nº 6.170, de 5 de
janeiro de 1944, e no art. 1º do Decreto-lei nº 8.873,
de 24 de janeiro de 1946, passarão a ser exercidas
pelo
Departamento
Nacional
da
Produção
Vegetal, por intermédio da Divisão do Fomento da
Produção Vegetal e de suas seções nos Estados e
territórios.
Transfere para a Divisão do Fomento da
Produção Vegetal de Departamento Nacional da
Produção Vegetal, pelo art. 3º, o pessoal efetivo e
extranumerário, o material, equipamento, instalações
e dotações orçamentárias do Serviço de Expansão
do Trigo, dando autorização ao Poder Executivo para
expedir os atos necesários à execução dessa
transferência.
Para melhor organização do Serviço, cria o art.
4º, na Divisão do Fomento da Produção Vegetal,
mais, três seções técnicas (de Trigo, Comercial e
Industrial), cujos chefes perceberão a gratificação de
função de Cr$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos
cruzeiros) anuais, ao passo que extingue, pelo art.
5º, no Quadro Permanente do Ministério da
Agricultura, o cargo isolado de provimento em
comissão, de Diretor, padrão "P", do serviço de
Expansão do Trigo. estabelecendo que o saldo
proveniente dessa extinção será utilizada no
provimento de cargos vagos nas carreiras técnicas
do Ministério da Agricultura.
Considera extintos, pelo art. 6º no Quadro
Permanente do Ministério da Agricultura, as
funções gratificadas no Serviço de Expansão
do Trigo:: e o saldo proveniente dessa extinção
e, ainda, o existente na dotação própria do
Orçamento do Ministério, serão utilizados no
pagamento das funções gratificadas previstas no art.
4º.
Estabelece
no
art.
7º,
que
dentro
de 30 dias, o Ministério da Agricultura
submeterá
à
aprovação
do
Presidente
da
República
o
novo
Regimento
da
Divisão
do
Fomento
da
Produção
Vegetal
com
as
alterações
decorrentes
das
disposições
contidas
no
projeto.
2. O projeto. que resultou de mensagem
presidencial mereceu acurado exame na Comissão
Técnica da Câmara dos Deputados, tendo sido
aprovado pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça
opina
pela
sua
aprovação.
Desde
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que
nada
há
a
arguir
contra
a
sua
constitucionalidade ou legalidade.
Sala das. Comissões, em 21 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Lucio Correia,
Relator. – Arthur Santos. – Vergniaud Wanderley. –
Augusto Meira. – Ferreira de Souza. – Filinto Müller.
PARECER
Nº 421, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 1948.
Relator: – Senador Etelvino Lins.
A proposição nº 84, de 1948, ou seja, o projeto
nº 322, do mesmo ano, da Câmara dos Deputados,
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Guerra, o crédito especial de três milhões de
cruzeiros, para o custeio. em 1947, "dos gastos com
a execução da lei de serviço militar, propaganda
dêsse serviço e incremento de instrução militar.
Estabelece ainda, a proposição, que o Ministro
da Guerra fará recolher ao Tesouro Nacional as
importâncias já arrecadadas, provenientes de multas
militares aplicadas segundo o Decreto nº 8.981, de
12 de março de 1942, e, a partir da vigência da lei a
ser promulgada providenciará para que o seu
recebimento seja feito diretamente pelo Tesouro
Nacional, bem como o de quaisquer importâncias
devidas, a qualquer título, à União.
A Mensagem do Sr. Presidente da República
ao Congresso Nacional e a Exposiçã de Motivos, que
a acompanha, do Sr. Ministro da Fazenda,
esclarecem perfeitamente a necessidade da abertura
do crédito.
Pela aprovação.
Sala das Comissões, em 21 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Etelvino Lins,
Relator. – Arthur Santos. – Waldemar Pedrosa. –
Olavo Oliveira. – Filinto Müller. – Lucio Correia.
PARECER
Nº 422, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1948.
Relator: – Sen. Filinto Müller.
Pelo oficio nº G. 194-47, dirigido à
Câmara
dos
Deputados,
o
Sr.
Presidente
do
Tribunal
de
Justiça
do

Distrito Federal solicitou ao Congresso a
"modificação, dos artigos 303 e 304 e das letras a
e b do parágrafo único do artigo 365 do Decretolei nº 8.527 de 31 de dezembro de 1945 – para
o efeito "de perfeita equiparação de posições"
— ficando todos os avaliadores na mesma
situação em que estão os avaliadores numerados de
um a oito no dispositivo dos artigos 303 e 365.
parágrafo único letra a do Decreto-lei nº 8.527, de
1945".
Informando decorrer a solicitação em apreço
de decisão unânime do Tribunal, justifica-a
amplamente
o
Desembargador
Presidente
transcrevendo trechos do acórdão de 21 de janeiro
de 1947 nos quais se acentua que "nada justifica a
divisão dos quinze avaliadores judiciais em três
classes, com diferenciação de direitos à promoção e
transferência e proventos de aposentadoria" e que
assim, devem todos êles voltar à situação anterior
à dita lei, isto é, de perfeita equiparação de
posições".
A Câmara dos Deputados após examinado
assunto pelas suas Comissões de Finanças e de
Constituição e Justiça aprovou o Projeto, ora
submetido à apreciação do Senado e sôbre o qual
passamos a opinar.
Os avaliadores judiciais sempre tiveram entre
nós identidade de classificação, decorrente da
identidade de atribuições, até que o Decreto-lei
nº 8.527 de 1945, Código de Organização
Judiciária, estabeleceu a distinção, para efeitos de
nomeação, acesso e aposentadoria, que ora se visa
suprimir.
Convém acentuar que, embora divida
os avaliadores em três categorias ficaram eles
com as mesmas atribuições quer funcionem
nas Varas de órfãos e Sucessões (1º e 8º), quer
nas Varas Cíveis e especializadas (9º e 12º)
quer nas Varas da Fazenda Pública (13º e 15º) –
Artigos 256 e 414 do Decreto-lei número 8.527, de
1945.
A distinção estabelecida pelo Código da
Organização judiciária tem acentuada importância no
que se refere ao provimento dos cargos, e
notadamente, à aposentadoria.
Embora nada percebam dos cofres públicos.
contribuem os avaliadores para o Ipase e têm sua
aposentadoria
regulada
velo
Estatuto
dos
Funcionários Públicos (Artigo 365).
Para efeito da aludida contribuição e
da
aposentadoria
estabelece
o
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Código como base os seguintes padrões de
vencimentos:
Avaliadores de ns. 1º a 8º – Padrão P.
Avaliadores de ns. 9º a 15º – Padrão N.
Avaliadores de ns. 16º e 17º (extinto) – Padrão
L.
Quanto ao provimento dos cargos e acesso
estão regulados pelos antigos 303 e 304.
Assim é que os atuais avaliadores de ns. 1º a
8º concorrem ao provimento por merecimento de um
têrço das vagas de escrivães das caras Cíveis,
da Família e de Registros Públicos (artigo
303, primeira parte). Os avaliadores de ns. 9º a
17º por sua vez concorrem ao provimento na
mesma proporção de um têrço das vagas,
dos cargos de escrivães de varas cíveis, de
Família e de Registros Públicos e dos cargos de
avaliadores de ns. 1º a 8º (artigo 303, segunda
parte).
Finalmente, prevê o Código o provimento
inicial na carreira de avaliadores determinando seja
feito nos cargos de avaliadores de números 9º e 15º
cabendo um terço das vagas por merecimento, aos
escreventes
juramentados
que
percebem
vencimentos dos cofres da União, um terço aos
demais escreventes juramentados e um terço por
livre nomeação a bacharéis em Direito ou cidadãos
de reconhecida competência.
São os dispositivos acima citados, todos do
Código de Organização judiciária vigente, que o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal propõe sejam
modificados de forma a equiparar em uma mesma
situação todos os avaliadores judiciais.
A Constituição da República estabelece em
seu art. 124, nº I:
I) – serão inalteráveis a divisão e a
organização judiciárias, dentro da cinco anos da data
da lei que as estabelecer salvo proposta motivada do
Tribunal de Justiça.
Como se verifica pela exposição acima o atual
Código de Organização Judiciária do Distrito Federal
é de 1945.
O imperativo do nº I do art. 124, parte final da
Constituição foi atendido pelo acórdão unânime do
Tribunal de Justiça.
Parece-nos, portanto, que sob o ponto de vista
da sua constitucionalidade, bem como do da sua
conveniência, está o Projeto de Lei da Câmara

nº 86, de 1948, em condições de merecer a
aprovação do Senado.
Afigura-se-nos acertado, no entretanto,
modificar sua redação no sentido de dar-lhe maior
clareza. Propomos assim a aprovação do seguinte
substitutivo:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 303, 304 e 365 § 1º, letras a,
b e c do Decreto-lei número 8.527, de 01 de
dezembro de 1945 passam a ter a seguinte redação:
Art. 303 Os tabeliães de notas, os oficiais de
registros e os escrivães das Varas de órfãos e
Sucessões e da Fazenda Pública serão nomeados,
um terço por merecimento dentre os escrivães de
Varas Cíveis, de Família e dos Registros Públicos,
os avaliadores judiciais, os contadores e os
partidores, e dois terços por livre nomeação dentre
os bacharéis em Direito ou cidadãos de reconhecida
competência.
Os escrivãos das Varas Cíveis, de Família e
de Registros Públicos, os avaliadores das Varas
Cíveis de Família e de Registros Públicos, os
avaliadores judiciais, os contadores, serão
nomeados um terço por merecimento dentre os
escrivães das Varas Criminais, de Menores e de
Acidentes do Trabalho e dois terços por livre
nomeação dentre bacharéis em Direito ou cidadãos
de reconhecida competência.
Parágrafo único – No provimento das vagas de
avaliadores judiciais terão preferência os avaliadores
em exercício que requererem a transferência dentro
de quinze dias.
Art. 304. Os escrivães das Varas Criminais de
Menores e de Acidentes do Trabalho, serão
nomeados um terço por merecimento dentre os
escreventes
juramentados
que
percebem
vencimentos dos cofres da União, um terço os
demais escreventes juramentados e um terço por
livre nomeação dentre bacharéis de Direito ou
cidadãos de reconhecida competência.
Art. 365. A aposentadoria dos serventuários e
funcionários não remunerados pelos cofres públicos,
é regulada pelo Estatuto dos Funcionários Públicos e
mais legislação especial sôbre o assunto.
§ 1º – Para efeito de aposentadoria e
de
recolhimento
de
contribuições
ao
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores
do
Estado
dos
serven-
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tuários que não percebem vencimentos dos cofres
públicos, servirão de base os seguintes padrões de
vencimentos:
a) Padrão P para os tabeliães de notas,
oficiais de registros, escrivães das Varas de Órfãos e
Sucessões e da Fazenda Pública e avaliadores
judiciais;
b) padrão N para os escrivães das Varas
Cíveis, de Família e Registros Públicos, Contadores
e partidores inventariantes, testamenteiros e tutor,
depositário e liquidantes judiciais;
c) padrão L para os porteiros de auditóres;
d) padrões I H e G, respectivamente, para os
escreventes substitutos, juramentados e auxiliares
dos ofícios a que se refere a letra a acima.
e) padrões H, G e E, respectivamente, para os
escreventes substitutos, juramentados e auxiliar dos
demais ofícios.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Lucio Corrêa. – Etelvino Luis. – Arthur
Santos. – Waldemar Pedrosa. – Olavo Oliveira.

bro de 1941, publicado no Diário Oficial de 5 do
citado mês), passou a fazer jús a mais de 20 anos, a;
partir de 24 de maio de 1944, tendo, por e a última
data.
No período de 24 de maio de 1944 a 31
de dezembro de 1945, o pagamento será à razão
de Cr$ 400,00 mensais, ex-vi do Decreto-lei nº
2.895, de 21 de dezembro de 1940, e, de 1
de janeiro a 31 de dezembro de 1946, à razão
de Cr$ 750,00 mensais, em face do Decretolei nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945,
que modificou a legislação anterior sôbre o
assunto.
Assiste-lhe, assim, direito à importância de
Cr$ 16.703,20, dezesseis mil setecentos e três
cruzeiros e vinte centavos), cujo pagamento
deverá ser atendido por crédito especial, na
conformidade da legislação vigente, atendendo
a que a respectiva despesa só foi criada
por decreto de 19 de maio do corrente
ano, publicado no Diário Oficial de 21 do citado
mês "
Nada
havendo
a
argüir
contra
a
constitucionalidade ou legalidade do projeto, a
Comissão de Constituição e Justiça opina pela sua
PARECER
aprovação.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1948.
N.º 423, de 1948
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Lucio Correia,
Relator. – Filinto Muller. – Arthur Santos. – Etelvino
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre Lins. – Waldemar Pedrosa. – Olavo Oliveira.
o Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 1948.
PARECER
Relator: Senador Lúcio Correia
O Projeto de Lei nº 287, de 1948, originário da
N.º 424, de 1948
Câmara dos Deputados, autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde o
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
crédito especial de Cr$ 16.703 20 (dezesseis mil o Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 1943.
setecentos e três cruzeiros e vinte centavos), para
atender ao pagamento de diferença de gratificação
Relator: Sen. Filinto Müller.
de magistério, concedida a Clovis do Rêgo Monteiro,
Trata-se
de
empreendimento
inadiável
Professor Catedrático do Colégio Pedro II, Externato, reclamado pela tradicional e bela capital
padrão M, do Quadro Permanente daquele pernambucana – a construção da estação de
Ministério.
passageiros do aeroporto do Recife. Nada há a
O Projeto resultou de mensagem presidencial argüir do ponto de vista jurídico, contra a autorização
endereçada à Câmara dos Deputados. Da Exposição para empregar nessa obra as verbas que o mesmo
de Motivos do Ministério da Educação e Saúde projeto menciona.
em que foi calcada a mensagem, verifica-se
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1948.
que Clóvis do Rêgo Monteiro que já percebia a Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller, Relator.
gratificação correspondente a mais de 10 anos, – Arthur Santos. – Etelvino Lins. – Lucio Correia. –
desde
1941
(Decreto
de
3
de
setem- Waldemar Pedresa. – Olavo Oliveira.
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PARECER

PARECER

Nº 425, de 1948

N° 427, de 1948

Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 109 de
1948.
Relator: Sen. Arthur Santos.
O Projeto de Lei nº 109 de 1948 da Câmara
dos Deputados sôbre o crédito especial de Cr$
1.000.000,00 a fim de atender às despesas de
contratos com técnicos especializados.
Nada
há
argüir
quanto
à
sua
constitucionalidade.
Sala das Comissões, em 24 de junho de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur
Santos, Relator. – Waldemar Pedrosa. – Etelvino
Lins. – Filinto Müller. – Lúcio Correia. – Olavo
Oliveira.

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 1948.
Relator: Sen. Arthur Santos.

PARECER

PARECER

Nº 426, de 1948

Nº 428, de 1948

Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 50 de
1948.
Relator: Sen. Lucio Corrêa.
Retornou a Comissão de Constituição e
Justiça, nos têrmos da conclusão do seu parecer
n° 305, de 12 de maio de 1948, o Projeto de Lei nº
34 oriundo da Câmara dos Deputados.
As comissões de Viação e Obras Públicas e
de Finanças do Senado Federal opinaram pela sua
aprovação.
Impressionam, contudo. as considerações
expendidas pela Comissão de Finanças no que
tange a não lhe parecer uma operação vantajosa a
encampação da Estrada de Ferro "Ilhéus a
Conquista".
Adotando no mérito as considerações e
conclusão do parecer nº 353, de 1948 da
Comissão de Finanças a Comissão de
Constituição e Justiça é pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões 24 de junho de 1948 –
Atílio Vivacqua, Presidente com restrições ao
mérito do projeto – Lúcio Correia, Relator –
Etelvino Lins – Arthur Santos – Valdemar Pedrosa
– Filinto Muller – Olavo Oliveira.

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 1948.
Relator: Senador Attilio Vivacqua.
1. O Crédito especial de Cr$ 17.852.400,00 de
que trata a Proposição 61-48, foi solicitado em
mensagem do Sr. Presidente da República, de 5 de
novembro de 1947, para ocorrer ao pagamento das
despesas discriminadas na mesma proposição.
Entre essas despesas se inclui a da alínea d do
art. 1º Pessoal, nos têrmos do Decreto nº 8.308, de 612, de 1945 (Serviços e Encargos).
Essa verba destina-se ao Departamento dos
Correios e Telégrafos, órgão dotado de autonomia
técnico-administrativo (Decreto-lei citado) – regime a
que corresponde uma quase-autonomia financeira.
Os recursos do Departamento são concedidos
mediante
dotação
global
e
considerados
automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas,
para efeito de sua utilização dentro de uma
discriminação flexível, organizada pelo Diretor Geral e
aprovada pelo Ministro da Viação e Obras Públicas.
Esse regime viza a permitir a liberdade de
movimentação das verbas, com a transferência de
quantitativos de uma sobconsignação para outra.
2. O crédito de Cr$ 14.877.400,00
discriminado
na
alínea
d,
acima
refe-

Projeto nº 112, de 1943
Nada há alegar quanto à constitucionalidade do
projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir, à
Sociedade Brasileira de Tuberculose, o crédito de Cr$
30.000,00 para ocorrer às despesas com a publicação
dos Anais da 4ª Conferência Regional de Tuberculose.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos, Relator. –
Olavo Oliveira. – Etelvino Lins. – Filinto Müller. – Lúcio
Correia. – Waldemar Pedrosa.
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rido, só terá solução final no corrente exercício, de
PARECER
sorte que, considerada essa circunstância em face
do sistema do Decreto-lei n° 8.308, torna-se
Nº 430, de 1948
necessário a emenda abaixo formulada, a qual
Da Comissão de Constituição e Justiça,
atende ao regime financeiro do Departamento de sôbre o Projeto de Decreto Legislativo n° 3, de
Correios e Telégrafos.
1948,
Relator: Sen. Arthur Santos.
EMENDA
1. A 10 de fevereiro de 1947 foi celebrado,
em Paris, o Tratado de Paz entre a Itália e os
Redija-se a parte final do artigo 1º, depois da Estados Unidos, da América, a China, a França, o
palavra ocorrer, da seguinte forma:
Reino da Grã Bretanha e da Holanda do Norte, a
"no exercício de 1947, às despesas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as
discriminadas nas alíneas a, b e c, e no mesmo Repúblicas Socialistas Socialistas Soviéticas da
exercício e no de 1948, às despesas discriminadas Ucrânia e da Bielorússia, e Austrália, a Bélgica, o
na alínea d".
Brasil, o Canadá, a Etiopia, a Grécia, a Nova
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1948. Zelândia, os Países Baixos, a Polônia, a
– Attilio Vivacqua, Presidente e Relator. Arthur Tchecoslováquia, a União Sul Africana e a
Santos. – Waldemar Pedrosa. – Etelvino Lins. – República Federativa Popular da Iugoslávia. Para
Filinto Müller.– Olavo Oliveira. – Lucio Corrêa.
os efeitos do art. 66 nº I da Constituição Federal, o
Senhor Presidente da República submeteu-o ao
PARECER
conhecimento do Congresso Nacional, já tendo
merecido aprovação da Câmara dos Deputados.
Nº 429, de 1948
2. O Tratado que consta de noventa artigos,
além dos anexos, fixa, na Parte I as fronteiras
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre territoriais da Itália. Na Parte II dispõe sôbre
cláusulas Políticas. Na parte III regula a situação
o Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1948.
Relator: Senador Arthur Santos.
dos Criminosos Políticos. Na Parte IV, enumera as
Em virtude de Mensagem do Senhor Presidente cláusulas militares. Navais e Aéreas. Na Parte V
da República, a Câmara dos Deputados votou a declara a forma da retirada das Fôrças Armadas
Proposição 434, pela qual deu nova redação aos da Itália. Na parte VI, discrimina as Reclamações e
artigos 1º e 2º do Decreto n° 9.825, de 10 de setembro Indenizações orçadas da guerra. Na parte VII,
de 1946 e revogou o art. 7º do mesmo diploma.
prescreve normas reguladoras dos Bens, Direitos
Aquêle decreto-lei discrimina os países onde o e Interêsses das Nações Unidas na Itália. Na Parte
Brasil deve manter adidos militares, navais e IX, traça o processo de Solução de Divergência. A
aeronáuticos, bem como os seus graus hierárquicos Parte X, cuida das cláusulas econômicas e
e os de seus adjuntos. O Sr. Ministro da Guerra na finalmente, Parte XI trata de estipulações várias,
sua exposição de motivos, mostra os inconvenientes sob o titulo genérico de cláusulas especiais.
dêsse regime e defende o de atribuir ao Executivo,
3. A delegação brasileira levou à
mediante proposta do Estado Maior Geral, escolha Conferência da Paz um mandado no sentido de
dos Países onde devam estar acreditados aqueles amparar a causa da Itália com uma paz justa e
adidos, assim como a escolha dos respectivos breve. Foi nesses têrmos que a Assembléia
adidos sem restrições hierárquicas.
Nacional constituinte votou, em 30 de julho de
Parece justa a sugestão da mensagem.
1946, uma moção especial, aprovada com a só
O Projeto merece o apoio do Senado.
restrição da bancada comunista.
Sala das Comissões, em 28 de junho de 1948.
Já anteriormente o chanceler da República do
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos, Chile havia enviado à delegação brasileira
Relator. – Etelvino Lins. – Waldemar Pedrosa. – uma mensagem, em nome do seu País,
Filinto Müller. – Lucio Corrêa.
expressando votos para que as condições, de paz a
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serem estabelecidas com a república italiana fossem
dignas e equitativas.
De resto, outros não eram os anelos da
opinião pública brasileira, que os de uma paz, justa e
equitativa com a nobre nação peninsular, vítima
também de uma guerra que lhe havia sido imposta.
4. No que tange às reparações de guerra com
a Itália, convem lembrar que os nossos prejuízos
foram avaliados em Cr$ 572.454.475,80, além de
indenização por material de guerra comprado e não
entregue por superveniência do conflito, incluído
naquele total a estimativa dos danos pessoais,
arbitrados em Cr$ 100.000.000,00.
Levando em consideração que a Itália tem em
nosso poder e sujeito a pagamento de danos de
guerra, o valor dos navios que lhe compramos, antes
da guerra, com cláusula de retrovenda, no valor de
500.000.000.00 e que o crédito e haveres de
pessoas jurídicas italianas, com sede fora do Brasil e
os bens pertencentes ao Estado italiano no Brasil
atingem a cerca de Cr$ 300.000.000,00 não resta
dúvida que os nossos prejuízos estariam em grande
parte cobertos, máxime acrescentando – se o valor
dos bens e direitos dos súditos italianos, já
liquidados ou em vias de liquidação e os que se
acham simplesmente bloqueados e que deveriam
responder, por igual, por aquelas reparações.
Foi nesse pressuposto deveras optimista que
a Delegação brasileira fez a seguinte declaração a
propósito das reparações devidas pela Itália:
"A Delegação do Brasil abstém-se de
apresentar à Itália qualquer pedido de reparações a
serem pagos segundo as modalidades previstas pelo
Tratado, que venham a pesar sôbre a economia
italiana, pois considera que os bens italianos,
existentes no Brasil e destinados a reparação por
danos de guerra, serão suficientes para cobrir a
parte que cabe à Itália nos prejuízos de guerra
sofridos pelo Brasil. Tendo em vista, entretanto, a
eventualidade de que os ditos bens venham a ser
suficientes para cobrir a parte de responsabilidade
que cabe à Itália, o Govêrno do Brasil reserva-se o
direito de rever o saldo, por meio de negociações
diretas com o governo italiano.
5. O Brasil não aderiu à orientação
de impor à Itália condições de paz de
última
severidade,
como,
a
mutila-

ção do seu território metropolitano, a perda das
colônias, a privação do aparelho de defesa militar e
acima de tudo indenizações avultadas e onerosas. E
foi bem que assim fôsse.
Os fatos posteriores comprovam que a razão
estava conosco. Basta assinalar o êrro da criação do
Estado livre de Trieste foco de permanente agitação
além de ser medida política clamorosamente injusta
cuja revisão já foi proposta pelas próprias nações
ocidentais que com ela concordaram, naquela
conferência.
O Brasil manteve assim fidelidade à sua
tradição política de que a paz não deve se fundar
sôbre um princípio de potência, mas pela lei
internacional, sob a égide de motivos morais.
E' um imperativo a completa regularização das
relações entre o Brasil e a Itália, conforme acentua o
Senhor Ministro Raul Fernandes na sua Exposição
de Motivos, anexa à Mensagem presidencial. Assim
sendo, não se pode negar a conveniência da
aprovação do tratado, já ratificado por muitas das
nações signatárias, a Itália inclusive.
O parecer é assim favorável ao projeto de Lei
da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 28 de junho de 1948.
– Atílio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos,
Relator – Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. –
Etelvino Lins. – Lúcio Corrêa.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO VILLASBOAS (*) (Pela ordem) –
Sr. Presidente, quando da votação, pelo Senado
Federal, da redação final do projeto nº 9, de 1947, de
minha autoria, dando garantias aos trabalhadores do
Serviço de Fronteiras, solicitei da Casa modificação
da aludida redação.
Ao submeter a votos meu requerimento, o Sr.
Presidente assim se pronunciou:
"Vou submeter a votos o requerimento do Sr.
Senador João Villasboas, no sentido de se fazer, no
projeto nº 9, de 1947, alteração na denominação do
Serviço a que se refere o art. 2º do mesmo projeto.
Onde se diz "quadro especial do pessoal do Serviço de
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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Fronteiras", diga-se: "quadro especial do Pessoal do
Serviço de Fronteiras, anexo à Divisão de Fronteiras
do Ministério do Exterior". Esta é a denominação
atual do referido Serviço.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento, queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Está aprovado."
Aprovado meu requerimento, foi apresentada
ao plenário a nova redação do projeto, a qual foi
igualmente aprovada nos seguintes têrmos, quanto
ao art. 2º:
"Os funcionários assim efetivados constituirão
o Quadro Especial do Pessoal do Serviço de
Fronteiras" anexo à Divisão de Fronteiras, do
Ministério das Relações Exteriores, e não poderão
ser transferidos para outro, salvo em caso de
extinção do Serviço de Limites."
O projeto foi enviado à Câmara dos Deputados
com esta redação, conforme cópia do oficio
transmitindo-a àquela Casa do Legislativo, que tenho
em meu poder.
Voltando, entretanto, o projeto ao Senado,
com emenda substitutiva da Câmara dos Deputados,
e sendo essa emenda rejeitada em nova votação, foi
êle remetido à sanção, não com a redação do
vencido – segundo a votação da Casa "aprovando
meu requerimento – mas com a primitiva, assim
concebida:
"Os funcionários assim efetivados constituirão
o Quadro Especial do Pessoal do Serviço de
Fronteiras, anexo ao Quadro do Serviço de Limites
e Atos Internacionais do Ministério das Relações
Exteriores, e não poderão ser transferidos para
outro salvo em caso de extinção do Serviço de
Limites."
Houve, portanto, engano por parte da Mesa
ao enviar o projeto à sanção do Sr. Presidente da
República. Foi remetida a S. Ex.ª, não a redação
votada a aprovada pelo Senado Federal, mas a
constante do parecer da Comissão, alterada em
consequência do requerimento por mim formulado.
Venho, pois, Sr. Presidente, solicitar a V.
Ex.ª as necessárias providências no sentido
de ser retificado o autógrafo enviado à sanção
da Presidência da República, a fim de que
não seja sancionada a Lei com o erro cons-

tante da primeira redação e, sim nos têrmos da que
foi efetivamente votada pelo Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE: – O plenário acaba de
ouvir a minuciosa exposição feita pelo ilustre
Senador João Villasboas.
Recebi ontem, de S. Ex.ª, a reclamação agora
reproduzida da tribuna.
Providenciei imediatamente junto ao Sr.
Presidente da República, no sentido de que S. Ex.ª
sustasse a apreciação do projeto, porque a meu ver,
havia equívoco. Pretendia trazer a ocorrência ao
conhecimento do Senado a fim de que êste me
autorizasse a proceder da maneira mais
conveniente.
Se o projeto estivesse sancionado, não teria
feito solicitação alguma a S. Ex.ª, por já não ser mais
oportuna. Lembro-me de que, há tempos, promulguei
uma lei oriunda da Câmara dos Deputados, contendo
equivoco semelhante. De fato, uma vez promulgada,
tinha para mim que se esgotara o meu poder de
fazê-lo novamente, porque importava em alteração
de ato efetivado e concluido.
Conquanto convencido do acerto de minha
opinião, ouvi a Comissão de Constituição e Justiça,
que me distinguiu com longo e erudito parecer,
confirmando meu ponto de vista.
Tomei então, providências, aliás de caráter
reservado, comunicando à Câmara dos Deputados
que não podia promulgar, novamente, a lei.
Tratando-se agora de fato análogo, procurei
agir particularmente, junto ao Sr. Presidente da
República, por isso que a S. Ex.ª poderia ocorrer a
mesma dúvida.
As ponderações do Senador João Villasboas
são de todo procedentes. Houve, realmente,
equívoco na confecção do autógrafo. Está exaustiva
e claramente demonstrado pelas publicações oficiais
que, de fato, votamos a modificação proposta por S.
Ex.ª. Aliás, o assunto perdura em nossa memória,
porquanto foi largamente debatido neste recinto.
Recomendei à Secretaria que elaborasse novo
autógrafo e, se o Senado não se manifestar em
contrário, remetê-lo-ei a S. Ex.ª, o Sr. Presidente da
República, juntamente com a informação de que, no
anterior, escapara um êrro.
Terei, entretanto, muito prazer em ouvir
qualquer outra sugestão. (Pausa.)

– 715 –
Nenhum dos Srs. Senadores opinando em
contrário, remeterei a S. Ex.ª, o Sr. Presidente da
República, o novo autógrafo.
Devo ponderar ainda que, nos jornais foi
publicada, hoje, a notícia da sanção do projeto, mas
o "Diário Oficial" nada traz a respeito. Como os Srs.
Senadores sabem, a publicação nos jornais não tem
valor legal e, sim, apenas informativo.
Tem a palavra o Sr. Senador Camilo Mércio,
primeiro orador inscrito.
O SR. CAMILO MÉRCIO (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente – Volto a palmilhar
caminhos percorridos, a remoer assuntos que não se
gastam, entretanto, nos debates, por interessarem
fundamente à coletividade.
Trata-se ainda do problema da produção,
sempre presente nas preocupações de dirigentes e
dirigidos. Mas da produção em seu setor essencial,
aquele que multiplica os rebanhos, desenvolve
searas e colheitas, possibiltando, com o
restabelecimento de um equilíbrio frustrado por
fatores vários, o retôrno do povo a uma vida
normalizada de que já se desabituou. E' a
subsistência que o seu aumento vai garantir, quer
dizer, a própria vida da grande massa, dos
necessitados, a combalir ruída pelas deficiências que
lhe vem minando.
O alto custo dos gêneros alimentícios torna-os
privilégio dos ricos, escassos entre a classe média,
para minguarem de todo na triste mesa dos pobres.
Não estou a carregar o quadro de côres
negras que sobejam na crueza de sua realidade.
Não constituímos uma exceção. O mundo
sofre conosco as mesmas consequências,
dramaticamente iguais, após a rajada devastadora
das guerras. São seus resíduos o pauperismo, a
miséria, como, paradoxalmente as fortunas que se
fazem com a rapidez dos relâmpagos e as que
aumentam sem medida e sem quaisquer
impedimentos.
Vamos encontrar, se recuarmos mais de
século e meio, nas diversas fases sombrias da
Revolução Francesa, episódios, sob o ponto de vista
econômico, que bem se ajustam aos nossos tempos.
E' o que nos revela a leitura da "Grande
Revolução", a magnífica obra de Pedro
Kropotkim, o escritor mais realista daquela
jornada libertadora, por isto que a estudou,
minudenciosamente, encarando sobretudo fato-

res de ordem econômica, responsáveis maiores pelo
desdobramento sucessivo de suas insurreições
populares. Seguindo essas diretivas comenta
detidamente o problema da carência da produção, a
fome reinante entre a pobreza, as reclamações do
povo para que fôsse estabelecido um preço máximo
nos gêneros de primeira necessidade, a adoção de
diversas medidas governamentais entre as quais a
de evitar o exagero do intermediarismo,
aproximando, assim, mais o produtor do consumidor,
com vantagem para ambos, não esquecendo, ainda,
de ressaltar, em triste relêvo, a onda sempre
crescente dos aproveitadores, dos açambarcadores,
que eram, entretanto, justiça se faça à época,
sempre perseguidos pelo poder dominante.
Como se verifica, Sr. Presidente, é vêzo antigo
êste dos eternos magnatas desempenharem
distinguidos e proveitosos papéis nos grandes
dramas por que passam os povos.
Entretanto, êsses desníveis chocantes, que se
acentuam mais nesses climas, enriquecendo
privilegiados, para o empobrecimento gradual, até a
miséria, às vezes, do grande número criam a
descrença, o desânimo, o desespero, que só podem
conduzir ao ceticismo ou à revolta.
Os temperamentos variam e se muitos
compreendem que as crises são vencidas aos
poucos: que uma direção eficiente, uma orientação
segura na política econômico-financeira, conduzem,
por certo, o país normalmente à sua reabilitação,
muitos, entretanto, numa inconsciência total, ou
melhor "totalitária", voltam-se contra o regime, como
se quizessem, em voluntarioso martírio, acrescentar
ao infortúnio um sofrimento a mais – a perda da
liberdade.
Dêsses, diz Francesco Nitti, no prefácio de sua
notável obra "Princípios da Ciência das Finanças":
"O que caracteriza os imbecis e os homens
sem vontade, quando se vêm a braços com as
dificuldades da vida, é que em vez de fazer um
esfôrço e alcançar uma solução, fundam sua
esperança no acaso e se acham bem próximos de
abdicar de tôda vontade. As classes sociais em
regressão, são muito semelhantes aos indivíduos nas
dificuldades, querem o milagre. Um operário exaltado
só vê a solução na revolução. Um conservador sem
energia está inteiramente disposto a admitir que só
uma ditadura pode ser a salvação. A revolução
e a ditadura, como meios normais de vida, são o
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milagre laico dos homens sem inteligência e sem
equilíbrio. As revoluções como as ditaduras podem,
em rigor, constituir uma necessidade transitória,
mas se elas se tornam tendências permanentes,
significam sempre a ruína dos povos. Ao decorrer
da história quasi todas as ditaduras se
desmoronaram na revolução ou na guerra, ou
sucessivamente em ambas."
Palavras de grande sabedoria, Senhor
Presidente, de notável professor e estadista que as
agruras do exílio não quebrantaram o ânimo, crente
sempre em sua pátria, no seu retorno à democracia
e à liberdade, porque a Itália, dizia, o "país de
Mazzini e de Cavour não pode ser durante muito
tempo o dos bandos negros."
E' bem certo, Sr. Presidente, que as épocas
de crise propiciam a ambiência para a agitação e a
propaganda dêsses salvadores liberticidas.
E' a sua hora. Hora própria dos terroristas da
escravidão. A fome lhes serve de parceira, porque,
quasi cega, não avista os grilhões à distância.
Temos, Sr. Presidente, infelizmente, em
nossa pátria, doutrinadores dessas idéias,
"totalitários" integrais, que embora, por nomes
diversos, visam os mesmos objetivos. Tudo
prometem com a supressão da liberdade. O seu
mundo, se vencessem, seria o paraízo dos
abúlicos, porque ação e vontade são sempre
ausentes nos domínios da escravidão.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem.
O SR. CAMILO MERCIO: – Comunismo um,
integralismo outro, se o primeiro abandonou forçado
o seu disfarce e, fora da lei, continua conspirando,
na espectativa de oportunidades, o segundo,
infiltrado entre os demais partidos, com a sua
fantasia democrática, como o está patrioticamente
demonstrando o nobre Senador João Vilasboas,
golpeia ainda livre as amuradas da democracia sob
a proteção complacente da lei.
Perfeitamente iguais nos seus fins, embora
divirjam nos caminhos a percorrer, podem os dois
exotismo detestarem-se mutuamente, mas a vitória
de um sôbre o outo rnunca significará a vitória da
democracia. (Muito bem).
O SR. VICTORINO FREIRE: - V. Ex.ª
permite um aparte ? (Assentimento do orador) –
Aos partidos democráticos é que cabe a culpa
da infiltração de comunistas e integralistas,
referida por V. Ex.ª, de vez que aceitaram ali-

anças, as mais expúrias em todo o Brasil. No particular
tanto e culpada a U. D. N. como o P. S. D.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: O nobre orador
permite outro aparte? (Assentimento do orador) –
Parece que Vossa Excelência não se referiu a alianças
e, sim, a infiltrações de determinados elementos nos
partidos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliança ou
infiltração é a mesma coisa.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Fui claro na minha
qualificação, disse até "infiltrado entre os demais
partidos."
O SR. JOÇO VILLASBÔAS: – Elementos
pertencentes a êsses partidos ilfiltram-se nas
agremiações democráticas com a finalidade de destruir
a democracia. O Sr. Plínio Salgado declarou, ainda há
pouco, em artigo assinado, que dispõe de elementos
do credo integralista dentro de todos os partidos
democráticos.
O SR. CAMILO MERCIO: – O aparte de V. Ex.ª
vem corroborar minhas idéias.
(Lendo):
Sr. Presidente, reintegrado que seja o país em
sua vida normal economicamente, desenvolvida a
produção, sobretudo a de gêneros alimentícios, para
que cheguem à boca dos pobres e acudam, menos
parcimoniosamente, à mesa da grande maioria, os
inimigos do regime vigente não encontrarão no
desespêro o melhor arrimo para a sua propaganda.
Represento, Sr. Presidente, um Estado, cuja
atividade produtora, máxime nêste setor, é das mais
acentuadas. O Rio Grande do Sul, na criação e na
agricultura, vem vencendo com denôdoª, tenacidade e
perseverança tôdas as dificuldades.
As suas realizações, por exemplo, na cultura do
trigo, constituiram um verdadeiro trabalho de vanguarda
que possibilitou, com o cruzamento e seleção das
sementes, sua adaptação em zonas as mais variadas.
Ainda recentemente li um grande discurso do
deputado riograndense Sr. Ataliba Paz, que foi sete
anos Secretário da Agricultura em meu Estado,
pronunciado na Assembléia Gaúcha, que vale bem
como um precioso depoimento nêste sentido. O
brilhante parlamentar riograndense, demonstrando
ser o trigo "um dos cereais mais regionalisados que
existem", revela o paciente trabalho de pequizas
científicas para a sua adaptação às diversas
regiões ecológicas, trabalho, êsse que consome
anos para que possa "uma semente ser lançada
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no mercado, ser levada às mãos do agricultor".
Depois de muitas considerações de ordem
técnica, em que se mostra profundo conhecedor,
conclui por afirmar o eficiente parlamentar gaúcho, em
seu objetivo discurso, que "sob o ponto de vista
cientifico o problema do trigo está virtualmente
resolvido para o Estado".
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – V. Excia. dá
licença para outro aparte? Assentimento do orador)
Creio que, ainda ontem, li uma conferência desse
ilustre deputado.
O SR. CAMILO MERCIO: – Também li no
"Correio da Noite".
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – ... em que S.
Excia. mostra o drama da produção do trigo no Rio
Grande do Sul, abandonado, sem transportes e sem
meios para ser conduzido aos centros de consumo.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Justamente. E' o
que se verifica (Lendo) Que mais falta, Sr. Presidente,
solucionado como está o problema maior, que era a
preocupação de todos os tempos, que mais falta para
o sucesso completo das colheitas?
O que todos sabem. Crédito, armazenagens,
silos, moinhos, maquinaria agrícola, transportes e
estradas.
Assim com o trigo, assim em relação aos
demais cereais.
E' o que se deve fazer em benefício da
produção.
E o que se não deve permitir para que os
gêneros alimentícios produzidos cheguem, com
prêços razoáveis aos mercados consumidores, é o
exagero da intermediação inescrupulosa.
O Ministro da Fazenda, Sr. Correia e Castro, a
ela contundentemente se refere, na exposição de
motivos, feita ao Sr. Presidente da República, sôbre
nossa
situação
econômico-financeira,
quando
enumerando os motivos do alto custo da vida assim
remata: "Ninguém hoje se contenta com lucros
razoáveis que poderemos classificar de lícitos. A
mentalidade geral é a do golpe". Conseguir uma
negociata para ganhar milhões de uma só vez. Por
exemplo, adquirir um milhão de sacos de açúcar a
cento e dez e cento e cinqüenta cruzeiros e vende-las
a duzentos cruzeiros, lucrando a "insignificante"
diferença de noventa milhões de cruzeiros, na pior
das hipóteses.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Exa.
permite um aparte? (Assentimento do orador) – São
afirmações do Sr. Ministro da Fazenda, da mais alta
gravidade, e que mostram incapacidade absoluta do
Executivo para tomar providências. Devem ser
pessoas tão altamente colocadas que, apesar do
mal que causam, as autoridades julgam-nas
intangíveis, em virtude das super-imunidades que
possuem.
O SR. CAMILO MERCIO: – E' lamentável
não serem possíveis providências no sentido de
coibí-las.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Lamentável é que não possamos compreender
êsse estado de coisas.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Estou de inteiro
acôrdo com S. Ex.ª o nobre Senador pelo Distrito
Federal, meu distinto amigo, Sr. Hamilton Nogueira.
Lendo:
Adquirir café do Departamento Nacional do
Café de tipo cinco, pelo preço do tipo sete, lucrando
a diferença.
Importar cazemiras da Inglaterra a noventa
cruzeiros o metro e vendê-la a quatrocentos e
oitenta cruzeiros cruzeiros; linhos da Irlanda a tinta
cruzeiros o metro e vendê-lo a duzentos e oitenta
cruzeiros".
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Há pouco
tempo votamos projeto de lei, autorizando o
Govêrno a restringir a importação e exportação, de
maneira que as medidas citadas pelo senhor
Ministro da Fazenda já deviam ter sido tomadas no
sentido de coibir a importação de produtos que
encontram similares dentro do Brasil.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Perfeitamente.
(Lendo) – Sr. Presidente, o cortêjo das crises
é sempre o mesmo, sem originalidade, em tôdas as
épocas, sucedendo às grandes conturbações, como
acentuei no início de meu discurso.
Mas devemos confiar nas providências
governamentais. O Sr. Presidente da República
está visivelmente preocupado em resolver o difícil
problema do alto custo da vida como tem acentuado
em diversas mensagem enviadas ao Congresso.
Cumprido que seja êste programa, um
serviço relevante terá prestado S. Ex.ª ao povo, à
Nação e às suas institutições.
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Atingido
êsse
patriótico
objetivo,
reconduzido o país à sua normalidade, não terão
mais os inimigos do regime a colaboração do
desespêro. Ficarão únicamente entregues à sorte
de suas extranhas doutrinas, por isto que um clima
tranquilo não proporciona parceiros para a marcha
cega da escravidão.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito
bem.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – (Lendo) – E a
democracia, Sr. Presidente, repousará então nos
alicerces de sua própria estrutura, sem
necessidade de apelar para o suporte de leis que
tantas vezes negam os seus postulados. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Góes Monteiro, segundo orador inscrito.
O SR GÓES MONTEIRO: – Senhor
Presidente, desde a última sessão, comecei, com
amargura, a tratar do infeliz caso de Alagoas,
atualmente em foco.
Principiei a análise da situação naquêle
Estado, bordando comentários em tôrno do
telegrama dirigido por 13 Deputados do P. S. D. e
7 da U. D. N. (locais) ao Sr. Presidente da
República e outras autoridades, pedindo a ida de
um observador, para assistir à sessão da
assembléia que tentará processar, por crimes
comuns e de responsabilidade, o Governador do
Estado.
Na apreciação dêsse despacho, ficara eu no
último período, que é o seguinte:
"Fica assim V. Ex.ª conhecedor da
gravidade da situação, visto como não devemos
declinar do dever de exercer a elementar função
legislativa, cabendo, então, à opinião pública do
país, em face dos acontecimentos, julgar a nossa
conduta e inculpar os que estiverem em culpa
perante o regime e a consciência democrática
nacional".
Ora, Sr. Presidente, êsses '"soi-disants"
representantes do povo alagoano finalizam o
espantoso telegrama referindo-se ao – "dever de
exercer a elementar função legislativa" – elementar
função que não estão exercendo, porque o não
querem, conforme comecei e vou continuar a de-

monstrar com outros argumentos e provas.
No momento atual, o Estado de Alagoas, além
desta crise político-partidária ou, mais precisamente,
facciosa, está sob outra crise pior.
Com as últimas enchentes dos rios, grande parte
do território do Estado foi devastada por grandes
inundações. As populações estão sofrendo as
conseqüências dessa enorme calamidade; há milhares
e milhares de famílias pobres ao desabrigo e ao
desamparo, e o govêrno do Estado está empregando
ingentes esforços para reduzir as proporções do flagelo
que está assolando Alagoas.
E', realmente, um contraste confrangedor: Nesta
hora, em que deveria haver da parte dos poderes
públicos uma convergência de esfôrços para atenuar
essa calamitosa situação que pesa sôbre o meu
Estado, representates seus no Congresso Nacional,
em vez de se dirigirem, como o fez e está fazendo o
seu governador, ao Sr. Presidente da República,
pedindo socôrro para as populações flageladas,
venham tratar de assuntos próprios da vil politicagem
que está dominando minha terra, orientada por um
grupo, uma "Sociêtas sceleris", que poder.
Para V. Ex.ª ter uma idéia dessa calamidade,
verdadeira catástrofe que empolga o Estado de
Alagoas, vou lêr alguns dos telegramas dirigidos pelo
Governador ao Sr. Presidente da República, e lerei,
também, telegramas que o mesmo Governador e o
restante dos deputados da Assembléia Legislativa do
Estado passaram, ao Chefe do Executivo, a respeito do
famoso telegrama que venho analisando.
Quando puder lêr o que foi publicado no "Diário
do Congresso Nacional" sôbre o meu discurso anterior,
terei oportunidade de fazer as correções de lapsos ou
enganos que haja cometido.
Antes de prosseguir nesta ingrata tarefa que as
circunstâncias me impuzeram, no final do meu destino,
terei que fazer uma declaração muito importante sôbre
as fontes de onde provém essa crise alagoana, e as
relações, de causa e efeito, que tem com a situação
nacional.
Posso dizer que é uma declaração
importante e, mais do que importante, gravíssima,
porque desde o momento em que tomei a
resolução de vir denunciar ao Senado, – o mais
importante órgão político do país – as mi-
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sérias que estão ocorrendo na minha terra, estou
disposto a uma atitude muito mais séria.
Esta declaração terá por fim aclarar as
obscuridades e dissipar a neblina que tem coberto
certos aspectos da nossa vida nacional nos últimos
dezoito anos.
Envolverá, particularmente, a minha pessoa, a
minha ação pública, as atividades profissionais e
políticas que tenho exercido, bem como as de outros
personagens que, em fases sucessivas da nossa
evolução política, desde a vitória da revolução de 30
até a atualidade, têm ocorrido.
Esta minha confissão talvez venha a ser
seguida de "oração de agonisante", mas é
necessário, penso eu, retraçar meu auto-perfil e o de
outros personagens ou grupos de personagens, cuja
ação nestes 18 anos ainda não é de todo conhecida.
Ao entrar nestes fatos, terei de referir-me,
necessàriamente, à minha pessoa. Terei de mostrar
o homem que foi o combatente, há mais de 20 anos,
dá larva comunista e que andou, se alastrando, pelo
interior do país – até ser arrojada no estrangeiro, –
depois de inocular às nossas populações germes
dessa praga que é hoje o maior perigo para a
civilização ocidental. Mostrarei êsse homem também
na conduta das operações militares da revolução de
1930 depois de ter defendido, com todo o vigor, com
tôda a energia e capacidade de que poderia dispôr a
ordem legal estabelecida no país. Êsse homem, que
foi o vencedor da contra-revolução de São Paulo em
1932; sua atividades e sua obra como Ministro da
Guerra e chefe do Estado Maior do Exército, no
momento em que entramos na Guerra. (E éste,
último será um capítulo que há de provocar, talvez,
muita desilusão à opinião pública do Brasil).
Êsse homem desempenhou várias missões no
exterior, em Repúblicas sul-americanas e nos
Estados Unidos da América do Norte, missões de
que não se conhece ainda bem o caráter, como na
Argentina, Chile, Uruguai e Estados Unidos,
sobretudo aquela em que concatenamos nossa
cooperação militar com esta última grande potência.
Muita coisa que terei de dizer causara,
talvez, espanto; e decepções mas não me
deterei, porque o escândalo provocado na minha
terra não tem outro objetivo senão o de ferir-me
de morte. Se esse fôr o meu destino, para

êle caminharei de fronte erguida, como já disse no
meu discurso anterior.
Acutilado de maneira tão perfida, levarei a
têrmo o desempenho da missão que a mim mesmo
impuz para última fase da minha vida, até que o fio
desta seja cortado ou tenha cessado o fôgo contra
mim dirigido, eu rebaterei com tôdas as fôrças que
me restarem os ataques insidiosos ou declarados
que contra mim estão sendo feitos desde 1945 até à
atualidade, como antes desta fase já procedera.
Terei, necessàriamente, de repassar vários
períodos, de salientar as funções determinantes da
nossa evolução como por exemplo, desde a vitória
da revolução de 1930 até a contra-revolução de São
Paulo, desde a reunião da primeira constituinte, e a
promulgação da Constituição de 1934. Tendo sido
colaborador do ante-projeto enviado à Assembléia
Constituinte, tenho de me referir à pouca duração
desta Lei Básica, devido ao golpe de Estado de
1937, do qual fui um dos principais responsáveis,
cuja responsabilidade nunca neguei.
Um benefício – entre outros – sei que adveio
para meu país, sobretudo para minha classe: foi a
sua desgendarmização e a extinção do caudilhismo.
Sr. Presidente, retornando ao final do
telegrama da maioria da Assembléia Legislativa de
Alagoas e ao dever elementar de legislar a que se
referem...
O SR. PRESIDENTE: – (fazendo soar os
tímpanos): Permita-me o nobre orador observar-lhe
que está finda a hora do expediente.
O SR. VITORINO FREIRE: – (pela ordem): Sr.
Presidente, solicito de V. Exª consulte o Senado
sôbre se consente na prorrogação da hora do
expediente, por trinta minutos, a fim de que o
eminente Senador Góis Monteiro prossiga em seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do Senhor Senador Vitorino
Freire, em que solicita a prorrogação do expediente
por trinta minutos, a fim de que o Sr. Senador Góis
Monteiro continue seu discurso.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Sr. Senador Góis
Monteiro.
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O SR. GÓIS MONTEIRO: – Senhor
Presidente, na sessão passada, agradecendo a
gentileza do meu nobre colega Senador Vitorino
Freire, pedi, caso se esgotasse o prazo regimental,
sem ter eu terminado o meu discurso, não solicitasse
a prorrogação da hora do expediente porque a minha
oração terá seguimento demasiado longo para
terminar no prazo concedido. Assim, parece-me
desnecessária a prorrogação.
O SR. VITORINO FREIRE: – No particular,
não obedeço a V. Exª, porque o Senado está
ouvindo com a maior atenção e interêsse o seu
discurso.
Permita-me, portanto, manter o meu
requerimento de prorrogação da hora do expediente.
O SR. GÓIS MONTEIRO: – Fico muito
agradecido ao Senador Vitorino Freire e à bondade
do Senado, renovando as minhas desculpas por
ocupar a atenção dos nobres Senadores com
assunto que, pela sua origem e natureza, só pode
produzir mal estar e desconforto moral.
A propósito do telegrama da maioria da
Assembléia Legislativa ao Exmo. Sr. Presidente da
República, os deputados da minoria, pertencentes
aos Partidos Social Trabalhista e Trabalhista
Brasileiro, que apoiam o Govêrno do Estado,
transmitiram a S. Exª outro telegrama nos seguintes
têrmos:
"Não nos surpreendeu o telegrama que foi
enviado a V. Ex.ª por vinte nossos colegas com
assento Assembléia Legislativa Estadual. Ausentes
trabalhos legislativos por vários dias para falta
garantias, teriam que procurar meios para
justificativa absurdo atitude. Desta forma, alegando
objetivo pronunciamento processo contra preclaro
Governador Estado, solicitaram vinda emissário
Vossência, que em outra oportunidade sòmente
satisfação nos daria. Temos funcionado sempre, em
reuniões diárias Assembléia Legislativa, com plenas
garantias,
todo
Estado
continua
apoiando
Governador, com seu povo satisfeito política e
administração, entregue suas atividades comuns,
apenas
ùltimamente
perturbadoras
virtude
inundações imprevistas e gerais. Enquanto Govêrno
Estado procura atender necessidades zonas
flageladas, políticos facciosos inventam crimes para
homem honrado como Governador Silvestre
Péricles, a quem tentam diminuir com pedido

feito Vossência. Tal atitude, resultante plano
prestabelecido visa também aumentar discórdia
criada
pela
incompreensão
daquêles
que
impatriòticamente pretendem arrastar Alagoas à
confusão e à desordem. Com devida vênia,
lembraríamos Vossência fosse preliminarmente
ouvido Comandante Guarnição Federal daqui,
pessoa insuspeita, cujo testemunho demonstrará
perante Nação com quem está verdade".
O telegrama está assinado por onze
deputados, cujos nomes mencionarei mais adiante.
Quatro pertencem ao Partido Trabalhista Brasileiro;
os restantes ao Partido Social Trabalhista. Em
número de onze, perfazem, com os vinte da maioria,
trinta e um; e com as três vagas deixadas pelos
comunistas, trinta e quatro. Há, ainda, um deputado
oposicionista que não assinou o telegrama dos
demais representantes que fazem oposição ao
Govêrno. Embora seja um dos mais tenazes
adversários do Governador, tem-se mostrado
sempre à altura do mandato que lhe foi confiado pelo
povo alagoano. O Deputado Aurélio Viana não quis,
absolutamente, mancomunar-se com seus colegas
oposicionistas
na
atitude
impatriótica
e
desmoralizante que pretendem criar para o Estado.
Enquanto o Governador se dirigia ao Chefe do
Executivo pedindo auxilio para Alagoas – que, como
Pernambuco, está passando por grave crise – os
deputados facciosos telegrafavam ao líder da
bancada pessedísta alagoana na Câmara dos
Deputados, a fim de que se dirigisse ao Ministro da
Justiça, ao Presidente desta Casa, e a outras
autoridades, na faina enfermiça de grangear
simpatias para a indefensável causa à qual se
dedicam de corpo e alma, desprezando a sorte do
seu povo, flagelado pelas enchentes ùltimamente
verificadas no Estado.
Vou ler – sem o intuito de ganhar tempo e sem
atender à ordem cronológica – alguns telegramas do
Governador dirigidos ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) – V.
Ex.ª deve fixar-se na incoerência chocante da
U.D.N., seção de Alagoas. Quando a maioria do
P.S.D. do Piauí iniciou processo de "impeachment"
contra o governador daquele Estado, por não
cumprir a Constituição e haver exonerado qua-
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trocentos funcionários, V. Ex.ª viu a ferocidade
com
que
a
U.D.N.
de
Alagoas
se
referiu à Assembléia do Piauí Hoje, em Alagoas, há
eterna vigilância para destituir de seu cargo o
governador.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Darei noutra
oportunidade, resposta ao aparte de V. Ex.ª.
Sr. Presidente, aguardo a vinda de
Santa Catarina do Exmo. Sr. Vice-Presidente da
República, Presidente do Senado e Chefe do Partido
Social Democrático para – a propóstito da matéria
de que estou tratando e em razão da minha posição
de membro do P.S.D. e um dos seus fundadores –
fazer um pedido a S. Ex.ª a fim de que fique
esclarecida e bem nítida a minha posição perante o
Partido porque não gosto de situação equívoca.
Quanto à U.D.N., não me assiste direito para fazer
idêntica solicitação.
A U.D.N. foi o Partido com o qual tratei – por
incumbência honrosa que me conferiu o Exmo. Sr.
Presidente da República – no sentido de estabelecer
o acôrdo em vigor.
Entretanto, o acôrdo, no meu ponto de vista,
oscila em equilíbrio muito instável.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. GÓES MONTEIRO: – O extraordinário
– como já tive ocasião de dizer em meu último
discurso – é que nunca estiveram tão unidos a
U.D.N. e o P.S.D. da Seção de Alagoas. Terei,
necessàriamente,
de
tratar
dêste
ponto,
porque sei que, em várias ocasiões, a tenacíssima
bancada udenista de Alagoas tem solicitado do
órgão diretivo superior da U.D.N. assumir
atitude em relação ao caso daquele Estado. Eu
poderia pedir à U.D.N. – alegando fatos que
oportunamente mencionarei – que declarasse
a linha que pretende manter, no caso alagoano,
porque as sessões em que tem tratado do assunto,
não foram públicas. E’ o que posso agora responder
a V. Ex.ª.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Vossa Excelência permite um aparte? (Assentimento
do orador) – Estou ouvindo com todo
respeito e acatamento a exposição de V. Ex.ª
Sendo eu sub-líder da U.D.N., e para não
parecer capitulação de nossa parte a respeito de
qualquer
restrição
de
V.
Ex.ª
quero
dizer que a U.D.N. ainda não se manifestou
sôbre o caso, aqui, no plenário, no terreno em
que V. Ex.ª está colocando o debate, porque não

é sòmente ela quem está em jôgo. Do P.S.D. são
treze deputados se não me engano – que discordam
do Sr. Governador, e da U.D.N., sete. Está em jôgo,
também, portanto, o Partido da maioria.
Quero dizer, na qualidade de sub-líder, que a
U.D.N., naturalmente, em tempo comentará o
discurso de V. Ex.ª, quer pela palavra do seu nobre
líder, quer pela palavra frágil de seu sub-líder. Com o
máximo respeito e acatamento estou ouvindo a
oração de V. Ex.ª, e quero deixar esta afirmação, a
fim de que não pareça que nossa “eterna vigilância”
não seja permanente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Em Alagoas,
como declarei ao nobre orador, essa “eterna
vigilância” é só para alijar o Governador do poder.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Agradeço,
imensamente, ao Senador Hamilton Nogueira êsse
esclarecimento preliminar. Como acentuei, não quero
agora rebater alguma coisa sucetível de contestação,
reservando-me para fazê-lo no momento oportuno,
para tratar do assunto com os órgãos supremos dos
dois partidos.
Já salientei a V. Ex.ª, Sr. Presidente, o
contraste: a U.D.N. e o P.S.D., em Alagoas estão
unidos por argamassa muito sólida, para
determinado objetivo comum. Não sei se as duas
grandes organizações partidárias concordam com
essa finalidade. E’ êste ponto que pretendo
esclarecer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou de
acôrdo com V. Ex.ª, porquanto o ajuste foi feito no
sentido de construir e tendo em vista os grandes
problemas nacionais. Nesse ponto de vista, repito,
concordo com V. Ex.ª.
O SR. GOES MONTEIRO: – O caso de
Alagoas (estou certo) se ganhar extensão em
qualquer hora só pode fazer comprometer o novo
regime adotado e a resolução dos problemas
nacionais, como, mais tarde, terei ocasião de
mostrar.
Eis por que estou estranhando que os órgãos
de direção dos dois grandes partidos ainda não
tenham dado ou se deram, desconheço – instruções
às suas seções locais.
O Governador, conquanto sob ameaça
de
ser
processado
por
crimes
comuns,
justamente
por
indivíduos
acostumados
à
prática de delitos, até dos mais infamantes,
não se atemorizou diante da tempestade
contra êle levantada, e foi atender às zonas as-
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soladas pela catástrofe que caiu sôbre o
Estado e, com a própria presença, levar
confôrto moral e os primeiros socorros às
vítimas da calamidade. Ao mesmo tempo, fazia
ingentes apêlos ao Exmo. Sr. Presidente da
República para que fôsse em auxílio do infeliz povo
de Alagoas.
Passo a ler alguns telegramas do Governador,
para que o Senado tenha noção exata da extensão
dos acontecimentos de Alagoas:
“Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência
que a cidade de Atalaia, neste Estado, se encontra
quase totalmente inundada, em virtude da
grande enchente do rio Paraíba que banha
aquela cidade. São vultosos os prejuízos
materiais
e
pessoais
na
cidade
de
Atalaia e respectivo município. Estou tomando
providências urgentes a fim de atenuar os efeitos da
calamidade”.
Eis outro telegrama:
(Lendo) “Cumpre-me informar a V. Ex.ª que
foram de vastas proporções em Ataláia, São Luís do
Quitunde,
União
dos
Palmares,
Mucuri,
Quebrângulo, São Miguel dos Campos, Cururipe,
Conceição do Paraíba e outros...”.
E’ preciso salientar que todos êsses
municípios têm ligação muito estreita com
personagens que figuram no telegrama ao
Presidente da República.
(Lendo) “...Chuvas abundantes produziram
enormes enchentes nos rios Paraíba, Santo
Antônio Grande, Mundau, São Miguel, Cururipe e
outros. Também nesta capital houve inundação.
Desabaram diversos pontilhões, bem como muitos
prédios e casas ficaram completamente destruídos
naqueles municípios. Os prejuízos materiais e
pessoais induzem a afirmar a existência de
verdadeira calamidade pública. Tenho tomado
providências, inclusive o fornecimento de víveres
para a população. O Govêrno do Estado está
diligenciando com urgência sôbre a abertura de
crédito”.
(Lendo) “Tenho o prazer de comunicar a V.
Ex.ª que as águas das enchentes dos rios destes Es-

tado estão baixando consideràvelmente. Nesta data
sigo para o interior do Estado, a fim de verificar de
visu a extensão dos estragos causados pelas
enchentes nos municípios de Conceição do Paraíba
e Ataláia, os mais violentamente atingidos, voltando
ainda hoje a esta Capital. Os tráfegos ferroviário e
rodoviário continuam interrompidos em virtude de
desabamentos de pontes e pontilhões importantes”.
Agora, V. Ex.ª, Sr. Presidente, ponha em
confronto esta atitude, tôda de solidariedade humana
e de consciência do dever do governador de
Alagoas, com a daqueles que se dizem mandatários
do povo alagoano. Nenhuma preocupação tiveram
com a catástrofe que assolou o Estado; ao contrário,
a única preocupação que os move é a da vil
politicagem.
À frente dêles vinham uma espécie de jucurutu
cinzento e vulpino, em intensa atividade, para vêr se
desempenha a incumbência que lhe atribuíram, sem
ter a menor atenção, sem mostrar aos que lha
delegaram que o momento não condizia com a tarefa
que lhe fôra confiada, dada a situação em que se
encontra o Estado que represento nesta Casa. Mas,
Sr. Presidente, devo revelar tôdas estas coisas,
tôdas estas manobras da polticagem, todos êstes
processos que estão sendo movidos contra o
governador do Estado, os quais têm pôr fim – para
êsse homem é para outros fora do Estado – outro
objetivo mais alto. Em Alagoas é para a escalada ao
antigo Palácio dos Martírios, antigamente assim
denominado, o dínamo que propulsionava o
martirológio do povo alagoano. Hoje, chama-se
Palácio Floriano e tem outro significado, porque o
povo não é mais martizado pelos raios expedidos
daquele palácio.
Atualmente, entram nos seus salões negros de
pés descalços, que trabalham para o progresso e a
grandeza do Estado, e caboclos ignorantes, aos
quais o Estado não fornece nenhum meio de tirá-los
do primitivismo. Êles continuam na sua pobreza, na
sua desgraça, na sua miséria, mas, ao menos, lá no
Palácio encontram algum consôlo. Entram na casa
do govêrno como se uma parte dela lhes pertencesse,
o que não acontecia outrora, quando o palácio
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era frequentado pelos privilegiados, era dos ricos;
era para aquêles que exploram o suor e o sangue do
povo alagoano.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito bem.
O SR. GOES MONTEIRO: – Naturalmente,
há ricos que sugam o sangue do povo e
enriquecem à custa do seu trabalho. Êstes
não se sentem bem quando entram no
palácio. São “granfinos” que admitem que “aquela
ralé social” só existe para servi-los, para trabalhar
até a morte, para alimentar-lhes os vícios e o
enriquecimento.
Com o governador atual isso não se dá.
Naquêles salões do palácio tanto entra o rico
como o pobre. Naturalmente há ricos que
fazem exceção. Há ricos no meu Estado,
como por exemplo o proprietário da grande
Usina Leão, o industrial Abelardo Lopes
Humberto Paiva e outros que não se podem
enfileirar nessa categoria de ricos egoistas. O
governador do Estado não é contra os ricos. É
visceralmente a favor do pobre, tanto assim
que na crise atual, trinta e um dos trinta
e
seis
governantes
dos
municípios
emprestaram
sua
solidariedade
política
e
administrativa ao govêrno do Estado em vez de
acompanharem
os
deputados
que
foram
eleitos um ano antes. Conseqüentemente, os
representantes
mais
diretos
do
povo,
os prefeitos municipais, estão todos ao lado do
governador.
Mais ainda: dos cinco municípios restantes
um é o da capital, que é dirigido por
prefeito de nomeação do governador – Cidade
que
nunca
teve
esgôto
e
água,
está,
agora
recebendo
um
impulso
renovador
enorme
graças
à
operosidade
dêsse
prefeito,
aos
empreendimentos
e
obras
que estão sendo feitas não só na capital
como em todos os municípios do Estado, a tal ponto
que
muitos
prefeitos
oposicionistas
não
tergiversaram em declarar solidariedade ao
governador, diante dessa crise provocada pelo
desejo prematuro de escalar novamente o Palácio
Floriano.
Vou passar a outro telegrama transmitido
pelos deputados da maioria ao Exmo. Sr. Presidente
da República.
Primeiramente
lerei
os
nomes
dos
Deputados
governistas
de
que
dei
conhecimento ao Senado anteriormente. São os Srs.
Mendonça
Braga
–
Evilásio
Tôrres
–
Augusto Machado – Francisco Arlindo – José

Pinto – João Climaco Silva – Cícero Toledo, do
Partido Social Democrático; e Sizenando Nabuco –
Jerónimo da Cunha Lima – José Sarmento e Édison
Pôrto do Partido Trabalhista Brasileiro.
Sr. Presidente, os possessos adversários do
Governador do Estado o acusam da prática de
violência, arbitrariedades e crimes comuns. Tudo
isso como tive oportunidade de dizer da vez
passada, foi conseqüência do combate movido pelo
Sr. Silvestre Péricles aos comunistas, que
infestavam Alagoas no propósito de evitar a
rapinagem praticada contra os meus conterrâneos
que têm sofrido não poucos dissabores.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para lembrar ao nobre
orador que está terminada a prorrogação da hora do
expediente.
O SR. GOES MONTEIRO: – Nêste caso Sr.
Presidente, como terei de ler ainda alguns
documentos e abordar outros comentários em tôrno
do caso de Alagoas, provavelmente até em outras
sessões focando aspectos quiçá mais interessantes,
porque atingem o cenário nacional, peço a V.
Excelência considerar-me inscrito para falar na hora
do expediente de amanhã ou provàvelmente, ainda
hoje em explicação pessoal. (Muito bem; muito bem).
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Santos Neves.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Walter Franco.
Victorino Freire.
Joaquim Pires.
Durval Cruz.
Apolônio Salles.
Georgino Avelino.
Waldemar Pedrosa.
Dario Cardoso.
Etelvino Lins.
Álvaro Adolfo.
Clodomir Cardoso.
Mathias Olympio.
Ribeiro Gonçalves. (16.)
Deixam
Senadores:

de

comparecer

Magalhães Barata.
José Neiva.
Fernandes Távora.
Ferreira de Sousa.

os

Senhores
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José Americo.
Ismar de Góes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Sá Tinoco.
Euclydes Vieira.
Alfredo Nasser.
Ivo d’Aquino (13.)

Nº 10
Suprima-se o art. 25.
Nº 3

Substitua-se, no art. 8º, a expressão – “Poder
Executivo” – pela – Govêrno Federal;
Suprima-se o disposto na letra a e inclua-se o
seguinte parágrafo único:
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a
O Govêrno Federal, nesse Convênio, se
prorrogação da hora do expediente, passa-se à:
esforçará no sentido de conseguir que os
Estados e Municípios assumam o compromisso de
ORDEM DO DIA
incluir, em seus orçamentos e de acôrdo
com os seus meios financeiros dotações destinadas
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara à construção e conservação de estradas de
nº 73, de 1948, que estabelece normas para a rodagem.
execução do § 2º do artigo 15 da Constituição
Nº 4
Federal, na parte referente à tributação de
lubrificantes e combustíveis líquidos. (om pareceres
ns ilegível 408 e 409, das Comissões de
Substituam-se os artigos 9º, 10, 11 e 12, pelo
Constituição e Justiça, de Viação e Obras Públicas e seguinte que terá o número de ordem e a colocação
de Finanças, favoráveis à proposição (contrários às que a Comissão de Redação de Leis julgar mais
emendas de plenário.)
conveniente:
Não havendo quem peça a palavra encerrarei
“A inobservância dos dispositivos desta
a discussão. (Pausa.)
lei por parte dos Estados, Territórios, Distrito
Está encerrada.
Federal
e
Municípios,
determinará
a
Vai-se proceder à votação.
retenção das respectivas cotas que serão
Serão votadas inicialmente as emendas, na depositadas
no
Banco
do
Brasil
ou
ordem estabelecida pelo Regimento, submetendo-se Caixas Econômicas, de preferência dos Estados a
em primeiro lugar as supressivas, em seguida as que pertencerem e enquanto perdurar a
substitutivas e, por fim, a única aditiva que existe.
irregularidade.”
Tôdas estão com parecer contrário das
Comissões, conforme assinalam o avulso da Ordem
Nº 5
do Dia e os que contêm os mesmos pareceres. Há
que fazer nestes últimos, entretanto, uma correção
Reunam-se os artigos 2º, 3º e 4º em
numérica. A emenda que está com o número 6-A um único, dando-se-lhe a seguinte redação,
deve ser considerada como sendo a de número 7. As conservando-se como 2º, o parágrafo único do artigo
que se acham com os ns. 6-B, 7 e 9 A são 4º.
repetições, respectivamente, das de ns. 8, 5 e 10.
Art. 2º Do total do Fundo Rodoviário
São rejeitadas as seguintes:
Nacional,
quarenta
por
cento
(40%)
constituirão
receita
do
Departamento
EMENDAS
Nacional de Estradas de Rodagem: quarenta
e oito por cento (48%) serão entregues aos
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 1948.
Estados, Territórios e Distrito Federal; e os
restantes
doze
por
cento
(12%)
aos
Nº 2
Municípios, por intermédio dos Governos dos
respectivos Estados e Territórios, e ao Distrito
Suprima-se o artigo 6º.
Federal.
§ 1º A distribuição das cotas, de 48% aos
Nº 8
Estados, Territórios e Distrito Federal e de 12% dos
Municípios e Distrito Federal, far-se-a, na seguinte
Suprima-se o art. 19.
proporção:
I – das décimas partes – superfície;
Nº 9
II – duas décimas partes – população;
III – seis décimas partes – consumo de
Suprima-se o art. 22.
lubrificantes e combustíveis líquidos.
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Nº 6
Reunam-se os artigos 15 e 16, dando-se ao
novo artigo a seguinte redação:
Compete ao Presidente da República a
aprovação do Plano Rodoviário Nacional e suas
modificações; ao Ministro da Viação e Obras
Públicas a aprovação dos projetos e orçamentos de
construção de estradas e obras incluídas no referido
plano ao Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, a organização do plano Rodoviário
Nacional e suas modificações, a construção das
estradas e obras, no mesmo projetadas, quer
diretamente, quer em colaboração, mediante
convênios ou contratos, com a Diretoria de Obras e
Fortificações do Exército, Departamento Nacional
das Obras contra as Secas e outras entidades de
direito público ou privado, existentes ou que, para
êsse fim, se venham a fundar, quer por meio de
contratos e empreitadas com particulares; e aos
Governos dos Estados e Territórios, Prefeituras do
Distrito Federal e Municípios e respectivas
organizações administrativas na esfera de suas
atribuições e na forma das leis que baixarem, a
organização de planos rodoviários estaduais e
municipais, a construção e conservação das
estradas e obras projetadas e, mediante convênio ou
contrato com o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, a conservação das estradas e obras
do Plano Rodoviário Nacional, nos respectivos
territórios.
Parágrafo único. Na realização de convênios
ou contratos, que deverão ser aprovados pelo
Conselho Rodoviário Nacional, especificar-se-ão,
com clareza, as atribuições delegadas e as
condições complementares, transformando em artigo
o parágrafo primeiro e suprimindo-se o parágrafo
segundo do artigo 16.
Nº 7
Reunam-se os artigos 17 e 18, conservandose a redação do artigo 17, com o seguinte
acréscimo: – Ao seu presidente, como gratificação
de função, caberá o duplo da diária, até o máximo de
trinta mil cruzeiros (Cr$ 30.000.00) anuais.
Nº 1
Acrescente-se no artigo 5º depois da palavra
final – “Estados” os seguintes: Territórios e Distrito Federal.

E’ aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 73 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A receita da tributação de lubrificação e
combustíveis líquidos, importados e produzidos no
país, constitui o Fundo Rodoviário Nacional
destinado
à
construção,
melhoramento
e
conservação
de
estradas
de
rodagem,
compreendidas nos Planos Rodoviários Nacional,
Estaduais e Municipais.
Parágrafo único. Essa receita será recolhida
diretamente ao Banco do Brasil pelas estações
arrecadadoras à ordem e disposição do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 2º Do total do Fundo Rodoviário Nacional
40% (quarenta por cento) constituem receita do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 3º Do total do Fundo Rodoviário Nacional,
48% (quarenta e oito por cento) serão entregues aos
Estados e ao Distrito Federal, feita a distribuição da
seguinte forma:
I – duas décimas partes do montante a
distribuir proporcionalmente às superfíceis:
II – duas décimas partes, proporcionalmente
aos consumos de lubrificantes e combustíveis
líquidos.
Art. 4º Os restantes 12% (doze por cento) do
Fundo Rodoviário Nacional serão entregues
aos Estados, aos Territórios e ao Distrito Federal,
feita a distribuição da mesma forma indicada no
artigo anterior, e deverá cada Estado ou Território
entregar aos seus Municípios a cota que lhe couber,
divididas nas mesmas condições entre os
Municípios.
Parágrafo único. Para o cálculo da cota de
cada Município e enquanto não fôr conhecido
exatamente o consumo de lubrificantes e
combustíveis líquidos em cada Município do mesmo
Estado ou Território, adotar-se-á, como base dêsse
consumo, o número de veículos rodoviários
motorizados licenciados.
Art. 5º Para receber as cotas mencionadas
nos arts. 3º e 4º devem os Estados:
a)
dispor
de
Seção
Administrativa
especialmente
incumbida
da
construção
melhoramento e conservação de estradas de
rodagem com organização e estrutura adequadas;
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b) subordinar as atividades rodoviárias a plano
rodoviário elaborado e periòdicamente revisto de
acôrdo com o Plano Rodoviário Nacional;
c) dar execução sistemática a esse plano;
d) adotar as normas técnicas de traçado,
seção transversal e faixa de domínio e a
classificação de estradas, com os respectivos transtipo de cargas para o cálculo de pavimentos, pontes
e obras de arte, estabelecidas pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem;
e) adotar a mesma nomenclatura de serviços
rodoviários e, no que fôr aplicável aos órgãos
rodoviários estaduais, o mesmo sistema contábil que
vigorar no Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem;
f) adotar o código ou regulamento de trânsito e
o de sinalização das estradas federais;
g) adotar sistema racional de nomenclatura
das estradas da rêde estadual, indicado pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
h) ouvir prèviamente a opinião técnica do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
sôbre quaisquer regulamentos a expedir, relativos a
transporte coletivo de cargas ou passageiros nas
estradas estaduais;
i) aplicar integralmente em estradas de
rodagem:
1. a cota que lhes couber do Fundo Rodoviário
Nacional.
2. O produto das operações de crédito,
realizadas com a garantia de receita acima referida.
j) manter no órgão rodoviário estadual, serviço
especial de assistência rodoviária aos Municípios,
com a atribuição de orientá-los tècnicamente na
elaboração de seus planos e programas e tomar
conhecimento de suas realizações, observado o
cumprimento das condições previstas no art. 7º;
l) manter no órgão rodoviário estadual, e em
constante
comunicação
com
o
serviço
correspondente do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, permanente serviço de
informações ao público sôbre itinerários, distâncias,
condições técnicas e estado de conservação e
tráfego das estradas, recursos disponíveis ao longo
delas e ainda, sôbre serviços regulares de transporte
rodoviário coletivo de passageiros e mercadorias;

m) remeter anualmente ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem o pormenorizado
relatório das atividades do órgão rodoviário estadual
no exercício anterior, acompanhado de uma
demonstração da execução do orçamento do referido
exercício;
n) facilitar ao Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem os meios de que êste
necessite
para
conhecer
diretamente
as
necessidades do órgão rodoviário estadual;
o) participar das reuniões de administradores
técnicos rodoviários anualmente promovidas pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
p) dar ao Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem imediato conhecimento de tôdas as
leis,
decretos,
regulamentos
e
instruções
administrativas referentes a viação rodoviária.
Art. 6º O disposto no artigo anterior, aplica-se
igualmente ao Distrito Federal.
Art. 7º Para receber as cotas mencionadas no
art. 4º devem os Municípios:
a) manter na sua organização administrativa
serviço especial de estradas e caminhos municipais,
capaz de dar eficiente emprêgo à cota que lhes
couber no Fundo Rodoviário Nacional, e providenciar
na forma do artigo seguinte;
b) subordinar as suas atividades rodoviárias a
plano rodoviário elaborado e periodicamente revisto
em harmonia com os Planos Rodoviários Nacional e
Estadual;
c) dar execução sistemática a êsse plano;
d) aplicar integralmente em estradas de
rodagem:
1. A cota que lhe couber do Fundo Rodoviário
Nacional.
2. O produto das operações, de crédito
realizadas com a garantia da receita acima referida.
e) prestar ao órgão rodoviário estadual ou ao
Govêrno do Território tôdas informações relativas à
viação rodoviária municipal e facilitar-lhes os meios
necessários à inspeção direta das obras e serviços
rodoviários municipais;
f) remeter anualmente ao órgão rodoviário
estadual,
ou
ao
Governo
do
Território
pormenorizado
relatório
das
atividades
do
serviço de estradas e caminhos municipais no exer-
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cício anterior, acompanhado de demonstração da
execução do orçamento do referido exercício.
Art. 8º O Poder Executivo promoverá a
realização de um Convênio entre a União, os
Estados e os Municípios no sentido de serem
fixadas
as
obrigações
dos
Estados
e
Municípios e aplicadas, integralmente, em Estradas
de Rodagem.
a) a dotação orçamentária, em cada exercício,
não inferior a 5% de sua receita, excluídas as rendas
industriais;
b) o produto da contribuição de melhoria, e do
pedágio ou quaisquer taxas pelo uso das estradas
estaduais ou municipais;
c) quaisquer rendas derivadas das estradas de
rodagem como: colocação de anúncios e licenças
para postos de abastecimento nas faixas de domínio;
d) o produto das operações de crédito
realizadas com a garantia das receitas acima
referidas.
Art. 9º O Município que não puder manter
serviço rodoviário nas condições da alínea a do
artigo anterior terá direito à aplicação da respectiva
cota do Fundo Rodoviário Nacional em estradas,
pontes ou caminhos de interêsse e escolha direta do
órgão rodoviário do Estado ou pelo Govêrno do
Território,
desde
que
lhe
ponha
à
disposição os recursos de que trata a alínea d do
artigo anterior.
Art. 10. O serviço de assistência rodoviária aos
Municípios, a que se refere a alínea j do art. 5º e que
deverá ficar a cargo de uma divisão ou seção
especializada do órgão rodoviário estadual
ou do departamento de obras do Território,
compreende a execução das obras rodoviárias dos
Municípios que se encontrarem nas condições do
artigo anterior.
Art. 11. A inobservância das disposições do
art. 5º por algum Estado ou pelo Distrito
Federal
determinará
a
retenção,
enquanto
perdurar a irregularidade da respectiva cota do
Fundo Rodoviário Nacional, e ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem cabe dar
imediata notificação disso ao Estado ou Distrito
Federal.
Art. 12. A inobservância das disposições do
art. 7º por algum município determinará a retenção,
enquanto perdurar a irregularidade da respectiva
cota do Fundo Rodoviário Nacional e ao órgão
rodoviário estadual ou ao Govêrno do Território cabe dar

imediata notificação disso ao Município.
Art. 13. As entregas de que tratam os artigos
3º e 4º, serão feitas trimestralmente.
Art. 14. É elevada a 60% (sessenta por cento)
a percentagem da cota do Fundo Rodoviário
Nacional tocante ao Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem que pode ser empenhada no
serviço de juros e amortizações de empréstimos,
operações de crédito e financiamento de qualquer
natureza, realizados com o objetivo de antecipar
recursos para a realização dos fins do referido
Departamento.
Art. 15. Entre os meios de que o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
poderá servir-se para a construção de estradas a seu
cargo se inclui a delegação de atribuições à Diretoria
de Obras e Fortificações do Exército que as
desempenhará por meio de Comissões ou Unidades
Militares a ela subordinadas.
§ 1º Essas atribuições serão: a) de
conservação e da polícia das estradas; b) de
concessão e fiscalização dos serviços de transporte
coletivo de passageiros.
§ 2º A cooperação da Diretoria de Obras e
Fortificações do Exército com o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem será regulada
pelas bases gerais de um convênio assinado entre
as Diretorias das entidades interessadas e aprovado
pelo Conselho Rodoviário Nacional e, em cada caso
concreto da delegação de atribuições, por termo que
especifique as atribuições delegadas e as condições
complementares que serão ou não ratificadas pelo
aludido Conselho.
Art. 16. Depois de aprovado o Plano
Rodoviário Nacional pelo Presidente da República,
compete ao Ministro da Viação e Obras Públicas a
aprovação dos projetos e orçamentos das estradas e
obras que tenham de ser construídas pelas verbas
atribuídas ao Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem e estejam incluídas no referido Plano.
Parágrafo primeiro. O Ministro da Viação e
Obras Públicas pode delegar, quando julgar
conveniente, ao Conselho Rodoviário Nacional,
competência para aprovar projetos de estrada e
obras e respectivos orçamentos.
Parágrafo segundo. O Conselho Rodoviário
Nacional
pode
delegar
ao
Conselho
Executivo
do
Departamento
Nacional
de
Estradas de Rodagem e ao seu Diretor Geral
competência para aprovar projetos de obras de va-
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lor global orçado até Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros) e ........ Cr$ 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros), respectivamente, quando
não envolvam desapropriações judiciais, cabendo,
porém, ao Diretor Geral, dar, de tais aprovações
imediato conhecimento ao Congresso Rodoviário
Nacional, que, se julgar conveniente, pode avocar-se
o exame do projeto para confirmar-lhe ou não, a
aprovação.
Art. 17. Os membros do Conselho Rodoviário
Nacional perceberão a gratificação de Cr$ 200,00
(duzentos
cruzeiros)
por
sessão
a
que
comparecerem, até o máximo de Cr$ 15.000,00
(quinze mil cruzeiros) anuais.
Art. 18. Ao Presidente do Conselho Rodoviário
Nacional, poderá o Presidente da República, por
proposta do Ministro da Viação e Obras Públicas,
conceder gratificação de função não excedente aos
vencimentos do Diretor Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 19. Aos membros da Delegação de
Contrôle do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem poderá o Ministro da Viação e Obras
Públicas conceder, sob proposta do Conselho
Rodoviário Nacional, uma gratificação de função que
não esceda a Cr$ 1.500,00 (mil quinhentos
cruzeiros) mensais.
Art. 20. O Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem poderá empregar, anualmente, até 1%
(um por cento) da cota que lhe couber do Fundo
Rodoviário Nacional, no custeio de viagens de
estudos, no país ou no estrangeiro, de funcionários e
membros do Conselho Rodoviário Nacional, no de
viagens dos delegados do país a Congressos
Internacionais de Estradas de Rodagem, e contrato
de especialistas em assuntos de interêsse do
Departamento, para a realização de serviços ou
cursos no Brasil.
Parágrafo único. Assim, a realização de cada
viagem de funcionários ou membros do Conselho,
como contrato de especialista, depende de
deliberação dêste Conselho, ratificada pelo Ministro
da Viação e Obras Públicas.
Art. 21. Após a conclusão do programa de
primeira urgência, o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem passará a nortear as suas
atividades por programas de prioridades que se
presumirem realizáveis em períodos qüinqüenais,
estudados pelo Conselho Rodoviário Nacional e
estabelecidos em lei.

Art. 22. São alteradas, no programa de
primeira urgência de que trata o art. 67, do Decretolei número 8.463, de 27 de dezembro de 1945, as
expressões – construção do trecho Teófilo Otônio e
Feira de Santana – e melhoramentos do trecho
Belém (Pernambuco) a Fortaleza – para,
respectivamente. – “Construção do trecho Teófilo
Otônio a Salvador” – e melhoramentos do trecho
Belém (Pernambuco) a Sobral (Ceará).
Art. 23. Os agentes do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, dos órgãos rodoviários
dos Estados e dos serviços rodoviários dos
Municípios podem penetrar nas propriedades
públicas e particulares, para a realização de estudos
e levantamentos necessários à elaboração dos
projetos de estradas e obras de interêsse dêsses
órgãos.
§ 1º A entrada será precedida de aviso ao
proprietário ou administrador, ou preposto de algum
dêstes, feito com razoável antecedência.
§ 2º O proprietário será indenizado dos danos
que, da realização dos estudos, lhe advirem às
culturas ou quaisquer benfeitorias.
Art. 24. A aprovação, por quem de direito, dos
projetos das estradas e obras do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, dos Estados e
dos órgãos rodoviários dos Municípios importará,
desde a publicação dos atos aprobatórios nos
respectivos jornais oficiais, declaração de utilidade
pública, para o efeito de desapropriação, das faixas
do domínio, terrenos e benfeitorias necessárias à
execução dos projetos aprovados, e jazidas de areia
e cascalho, pedreiras e aguadas, embora
situadas fora da faixa de domínio que possam ser
utilizados naquela execução sem fazer falta aos
proprietários.
Art. 25. No julgamento das contas do Diretor
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, ater-se-á o Tribunal de Contas aos
mandamentos da presente lei e aos preceitos que
ela não houver revogado do Decreto-lei nº 8.463, de
27 de dezembro de 1945.
Art. 26. Para as duas primeiras entregas
trimestrais de contas não será exigido o cumprimento
do disposto na alínea m do art. 5º.
Art. 27. As obrigações contidas nos arts. 5º e
7º sòmente serão exigidas integralmente a partir de
janeiro de 1949.
Art. 28. As importâncias das cotas
pertencentes
aos
Municípios,
retidas
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pelos Estados para observância da letra s), das
recomendações
da
Primeira
Reunião
das
Administrações Rodoviárias e que, até a data da
vigência da presente lei, não tiverem sido aplicadas
de acôrdo com o dispositivo citado, serão entregues
aos respectivos Municípios para sua aplicação em
serviços rodoviários municipais.
Art.º 29. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto da Câmara
que acaba de ser votado sobe à sanção.
Discussão preliminar (art. 135 do Regimento)
do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1948, que
abre crédito extraordinário para auxílio aos
municípios de Tubarão e Urussanga por motivo de
calamidade pública. (Com parecer nº 404, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do projeto).
O
plenário
vai
deliberar
sôbre
a
constitucionalidade do Projeto de Lei do Senado nº
21, dêste ano, em face do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
Em discussão o parecer. (Pausa).
Não querendo usar da palavra nenhum Sr.
Senador, encerro a discussão.
Passa-se à votação.
E' aprovado o seguinte
PARECER
Nº 404 – 1948
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
1. O projeto de lei nº 21, de autoria do
eminente Senador Ivo d'Aquino, dispõe que a
União auxiliará financeiramente os municípios de
Tubarão e Urussanga, do Estado de St.ª Catarina,
com
as
quantias,respectivamente,
de
Cr$
5.000.000,00 e Cr$ 2.500.000,00, para reparação
dos prejuízos em estradas e pontos ocasionados
pela última enchente do Rio Tubarão, a qual,
segundo é notório, assume proporções de
calamidade pública. O flagelo afeta zonas produtoras
de grande importância para o abastecimento
nacional.
O
projeto
autoriza
a
abertura
do
crédito
extraordinário
correspondente,
por
intermédio
do
Ministério
de

Viação e Obras Públicas, que focalizará, por
proposto seu, a aplicação da respectiva verba.
2. O Senado, em discussão preliminar do
Projeto de lei nº que manda a União, subsidiar aos
produtores dos municípios de Estado do Rio,
prejudicados,
por
inundações,
admitiu
a
constitucionalidade dessa iniciativa que, sob o
aspecto financeiro, refoge à regra do § 1º, (última
parte) do art. 67 da Constituição Federal.
A assistência que se pretende prestar aos
Municípios atingidos, enquadra-se na disposição do
§ 2º do artigo 18 da Constituição Federal, que
reproduz, na sua substância, preceito das
Constituições anteriores.
"Os Estados provarão as necessidades do seu
govêrno e de sua administração, cabendo à União
prestar-lhes socôrro, em caso de calamidade" (Artigo
18, § 2º).
Na expressão socorre aos Estados se
compreende o auxílio às unidades interiores dos
Estados-membros – Os Municípios, que, hoje, no
entender do relator, dentro do nosso sistema
constitucional, são entidades orgânicas da própria
estrutura federativa.
Por outro lado, no regime das Constituições de
1891 e 1934 (respectivamente artigos 5º e 7º, II), o
socôrro, em caso de calamidade pública, deveria ser
solicitado pela unidade interessada. Ante a norma do
artigo 18 § 2º, a iniciativa para êsse fim independe
de qualquer solicitação do poder local, podendo ser
tomada diretamente pelo Congresso Nacional. Êste
aprecia, discricionáriamente, as circunstâncias de
fato, as condições econômicas e sociais do caso.
Cabe, aqui, a observação de que é preciso distinguir
cuidadosamente o ponto de vista político e o ponto
de vista jurídico. Uma decisão impolítica pode ser
perfeitamente correta sob o aspecto jurídico" (Droit
Administrat., pág. 136).
A obrigação de socorrer, que incumbe à
União, pressupõe, certamente, a dificuldade
financeira na prestação de assistência, por parte do
Estado. Mas, a Constituição no artigo 18, § 2º não
limita a ação do Congresso Legislativo a qualquer
exigência de verificarão dos recursos dos Estados
para debelar o mal.
A providência do Congresso Nacional poderá
mesmo ser tomada em consideração, tão sòmente
da repercussão e das conseqüências, que possa ter,
na vida do país, determinado flagelo ocorrido numa
região.
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3. Na circular dirigida aos governadores
estaduais, em 22 de março de 1897, pelo Ministro
da Justiça e Negócios Interiores, então o
consagrado constitucionalista Amaro Cavalcanti,
definiu-se o conceito de calamidade pública para
os efeitos do artigo 5º da Constituição de
1891:
"Como calamidade pública só pode ser
considerada, em tese, além das sêcas prolongadas
e devastadoras, dos grandes incêndios e
inundações e de outros flagelos semelhantes, a
invasão súbita do território de um Estado por
moléstia contagiosa ou pestilencial, susceptível
de grande expansão epidêmica, de disseminação
rápida e de alta letalidade, diversa daquelas que
só se desenvolvem ao favor da ausência de
providências adequadas e do descuido no
emprêgo dos meios de profilaxia usual". (Carlos
Maximiliano – Comentárnos à Constituição Brasileira
– pág. 158).
4. O auxilio, como esclarece Pontes de
Miranda, será gratuito em caráter de assistência,
ou, quando a União mesmo não tiver meios, a título
de
empréstimo,
no
todo
ou
em
parte
(Comentários à Constituição de 1946, pág. 438,
vol. I).
5. Desejável seria que a aplicação do
artigo 18, § 2º fôsse regulada, em lei que
estabelecesse condições gerais e básicas para a
concessão do subsidio financeiro da União, inclusive
acordos com os Estados e Municípios para o
reembolso, quando possível, das importâncias
subsidiadas.
6. A Comissão de Constituição e Justiça
conclui pela aprovação do projeto, considerado que
se trata de caso de calamidade pública, atetando
importante região econômica do país, e que nada há
a arguir, do ponto de vista jurídico, contra a
providência legislativa em apreço.
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1948.
– Attilio Vivacqua, Presidente e Relator. – Valdemar
Pedrosa. – Augusto Meira. – Arthur Santos, vencido
pela inconstitucionalidade, em face do artigo 18. § 2º
da Constituição. – Verginaud Vanderley. – Olavo
Oliveira. – Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE: – Está sôbre a mesa
um
requerimento
do
Sr.
Senador
Ivo
d'Aquino, pedindo seja a Comissão de Finanças
ouvida
sôbre
o
Projeto
nº
21,
cuja
constitucionalidade acaba de ser reconhecida.

Deixo, porém de considerá-lo, porque a matéria vai
ter precisamente êsse destino.
É sem debate aprovada, em discussão única,
a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 16 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É 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 9.78.670 quilos de
carvão de pedra a granel importados pela
Companhia Nacional de Navegação Costeira –
Organização Henrique Lage e destinados aos navios
e oficinas de sua propriedade.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – A Proposição nº 16 de
1948, será remetida à sanção
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
O SR. GÓES MONTEIRO (Para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, é chegado o momento
em virtude da concessão por V. Ex.ª que me foi feita,
de encerrar êsse imundo caso ocorrido com
deputado da maioria da Assembléia Legislativa de
Alagoas.
Creio que não ofendi a respeitabilidade e
austeridade do Senado, procurando sopitar a minha
indignação, porque considero angustioso o momento
que a Nação Brasileira está atravessando com o
regime democrático restaurado, porém, ainda, não
consolidado e já com sintomas bem claros que
fazem temer pela sua integridade.
O Senado, felizmente, está dando exemplo
louvável
de
compreensão
de
suas
responsabilidades, como alto órgão político.
Apesar da minha tristeza, felicito-me ao
reconhecer o procedimento digno da Casa a que
pertenço. Tratarei, por isso de reduzir minhas
considerações candentes sôbre o triste caso de
Alagoas.
Quando,
em
meu
último
discurso,
assinalei que muitos dos denunciantes do
Governador
Silvestre
Péricles
eram
criminosos
vulgares,
autores
até,
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de delitos infamantes, citei o primeiro signatário líder
do P. S. D. alagoano.
Por coincidência soube que nesse mesmo dia
foi denunciado o Prefeito de Quebrângulo –
Município burgo-pôdre do Sr. João Teixeira, dirigido
por um seu irmão sob a alegação de que, naquela
localidade, a despeito do despotismo exercido pelo
Governador de Alagoas, continuam a ser praticados
atentados e crimes hediondos, ameaçando até o Juiz
da Comarca. Poderia denunciar vários fatos que ali
têm ocorrido, como em outros municípios
governados por prefeitos oposicionistas.
Dizem os oposicionistas que os Prefeitos dos
32 Municípios que apoiam o Govêrno do Estado,
fazem sob coação. Como se explica que os outros
quatro Prefeitos – adversários ferrenhos do
Governador – inclusive o de Quebrângulo não vivam
sob coação? Poderia formular uma longa série de
perguntas em tôrno do malfadado telegrama dos
deputados udeno-pessedistas e sôbre outras
questões suscitadas, não fôra meu intuito já
expresso de terminar a parte relativa ao
procedimento da maioria da Assembléia de Alagoas.
Desejo, antes, fazer uma divagação.
O espírito gaulês, em suas grandes criações,
soube qualificar, de maneira que não pertence à
linguagem corrente mas, depois, se tornou parte
integrante da mesma, certas ocorrências que
chamam demasiadamente a atenção.
Na primeira grande guerra, por exemplo, os
oficiais que não davam boa prova, por incapacidade
ou outro motivo, nos campos de batalha, eram
enviados à Cidade de Limoges, a fim de fazerem
treinamento e adquirir a competência necessária
para conduzir os combatentes sob suas ordens.
Todos os oficiais que recebiam instrução em
Limoges, e de lá retornavam ao front, ou eram
reformados, ou eram denominados "os limojados",
apelido oriundo do nome da Cidade.
Tão logo, se verificou a restauração da
monarquia absoluta, após a Revolução Francêsa, nos
últimos dias de Napoleão I, as lutas em defesa do solo
francês, na campanha de 1814, um dos seus principais
generais, dos mais reputados dentre êles, cansado da
luta ou atraído pela própria situação dos vencedores
que estavam dominando a França na guerra
desesperada que Napoleão travava contra os exér-

citas da coligação européia, traiu-o quando
marchava em direção a París para defender a capital
ameaçada. Foi a traição de Essones e o general que
comandava as tropas, que tinha sido seu discípulo e
seu ajudante de ordens, era o Marechal do Império
Marmont, duque de Raguse.
Napoleão tombara, e, depois da tentativa
derradeira dos 100 Dias, foi para o cárcere de Santa
Helena onde morreu legando o oprobio de sua morte
ao Govêrno da grande nação que o levou ao
cativeiro – digo mal, à Casa reinante.
Passando os anos, os partidários de Napoleão
sofreram resignadamente as conseqüências da
derrota do seu chefe. Eram os demi-sans que
sucederam as sans culot, com o terror branco como
sinônimos de traição, durante muitos anos, quando
os Francêses queriam referir-se a fato idêntico ou
semelhante, também verbalizando o substitutivo
próprio reguse chamavam aos traidores de
ragusados".
Em Alagoas posso dizer que fui, também,
vítima dos ragusados.
Essa traição foi urdida, porque contavam que
eu moresse cêdo. Todos sabiam que logo depois do
golpe de 29 de outubro de 1945 fiquei gravemente
enfêrmo, numa das crises que tenho sofrido em
virtude da insuficiência cardíaca de que padeço.
Era de esperar que não durasse muito tempo.
Infelizmente, porém, assim não aconteceu.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Infelizmente
para os adversários de V. Ex.ª.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Estou
sobrevivendo aos calculistas que desejavam que já
estivesse no reino das sombras.
Por isso, com receio de que eu, tenha a
existência ainda prolongada e na ansiedade de
volverem a êsse palácio dos "martírios", resolveram
urdir tôda a trama que se está desenvolvendo e que
necessàriamente terá repercussão de âmbito
nacional. Porque, sabe V. Ex.ª. Sr. Presidente, se.
persisitirem os motivos que estão trazendo o país em
agitação estéril no terreno político, o nosso regime
será sempre periclitante. Não há governador que se
possa aguentar no poder...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. GÓES MONTEIRO: – com Assembléias
facciosos, compostas de grupos facciosos, que se
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unem em certo momento para golpes baixos e para
determinado objetivo, numa federação que não se
pode definir, porque não se sabe se estamos no
regime
presidencialista
ou
no
regime
parlamentarista. Seria preferível, então, adotarmos
logo o regime parlamentarista. Do contrário, não sei
onde iremos parar, rolando sôbre o áspero declive
das competições e dissolvência.
E' para penetrar neste caminho sinuoso e
difícil de vencer, que vou encerrar aqui meus
comentários sôbre a atitude da maioria da
Assembléia Legislativa de Alagôas. Em tôrno dêste
caso demonstrarei a conexão que tem os de outros
Estados e com o caso nacional que desponta para a
sucessão. (Muito bem; muito bem.)
O SR. ALFREDO NEVES (para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, não me foi possível
ocupar a tribuna na hora do expediente de segundafeira. Ontem folgamos. Mas, hoje, mesmo neste fim
de sessão, não posso conter o desejo de prestar
homenagem póstuma a antigo e operoso servidor da
Secretaria do Senado, que a morte acaba de
retirar do convívio dos seus colegas e dos seus
amigos.
Jacinto José Coelho foi um exemplo de
funcionário, dêsses que disputam os primeiros
lugares no livro do ponto e não têm hora para assinar
a saída.
Entrou para o quadro do funcionalismo desta
Casa mais ou menos em 1908, como oficial da
Secretaria. Desde logo, distinguiu-se pela lhaneza de
trato e dedicação ao serviço. Confiou-se-lhe o livro
do protocolo, cujos assentamentos procurou
aperfeiçoar. E o fez com inteligência e aprimorado
gôsto profsisional.
Era de vê-lo a dar qualquer informação sôbre
processo em andamento. Fôsse senador ou parte
interessada, Jacinto Coelho era sempre solícito e
meticulosamente certo. Fazia disso verdadeiro dever
profissional. Do livro de protocolo evoluiu-se para o
fichário, em que encontrou campo mais vasto para
os requintes de sua capacidade. Enfim, Sr.
Presidente, Jacinto José Coelho foi um funcionário
completo, um exemplo de homem probo e
trabalhador. E tão bom funcionário, como chefe de
família.

Nasceu no Município de Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro. Descendia de um grande médico e
republicano histórico, que foi deputado e senador,
tendo nesta Casa destacada projeção. Por isso, na
sua mocidade, Jacinto Coelho fez política municipal
em Cabo Frio. Mas por pouco tempo, porque as
atividades de funcionário legislativo o empolgaram e
o fizeram residir definitivamente nesta Capital.
Como vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, não podia
deixar sem palavras de saudade, pronunciadas
desta tribuna o lutuoso fato, como justa e merecida
homenagem do Senado e dos funcionários de sua
Secretaria, a quem soube dignificar pela
assiduidade, pela operosidade e pela dedicação o
cargo que desempenhou por quase quatro décadas.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Trabalho de Comissões.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 45
minutos.
Recebem emendas perante a Mesa
Na sessão de hoje:
Projeto de Decreto Legislativo número 16 de
1948 que aprova o protocolo relativo a uma emenda
à Convenção de Aviação Civil Internacional
Projeto de Lei da Câmara nº 131 de 1946, que
autoriza a abertura, pelo Ministério da Guerra, do
crédito especial de Cr$ 99.163.966,50 para ocorrer
ao pagamento de várias despesas realizadas em
1946:
Projeto de Lei da Câmara nº 132 de 1948 que
concede isenção de direitos de importação, inclusive
impôsto de consumo, para material adquirido para o
Estado de São Paulo;
Projeto de Lei da Câmara nº 133, de 1948 que
concede isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, inclusive impôsto de consumo,
para material adquirido para o Estado de São Paulo:
Projeto de Lei da Câmara nº 134 de 1948 que
concede isenção de direitos de importação e demais taxas
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aduaneiras para 5.000 sacas de farinha de trigo
adquiridas pelo Departamento de Lepra do Estado
de São Paulo.
Projeto de Lei da Câmara nº 135 de 1948 que
concede isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, inclusive de consumo, para duas
caixas as quais contêm uma máquina para
pesquisas metalúrgicas e um motor elétrico.
Projeto de Lei da Câmara nº 136 de 1948 que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Aero-

náutica, o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para
atender as despesas com a instalação e realização
da Reunião Regional de Navegação Aérea do
Atlântico Sul:
Projeto de Lei da Câmara nº 137 de 1948 que
dá nova redação ao artigo 5º do Decreto-lei nº 7.485
de 11 de abril de 1948 que incorporou no Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
o Montepio Operário dos Arsenais da Marinha e
Diretoria do Armamento do Ministério da Marinha.
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Nº 96, de 1948. Mantém a decisão do
Tribunal de Contas celebrado com Jorge
Bailly, pelo Ministério da Aeronáutica em
face do Decreto nº 22.469, de 18 de janeiro
de 1947 ........................................................
Nº 97, de 1948. Mantém decisão do
Tribunal de Contas e recusa registro feito
pelo mesmo .................................................

44
44
45
45
45

46
47

47
138

139
139

XXVII
Págs.
Nº 98, de 1948. Dispõe sôbre o
complemento das congregações das
Escolas e Faculdades das Universidades ...
Nº 98-A de 1948. Torna sem efeito
desapropriação que trata o Decreto-lei nº
8.796, de 23 de janeiro de 1946 ..................
Nº 99, de 1948. Conta tempo para efeito de
aposentadoria de serviço público ................
Nº 99-A, de 1948. Inclui práticos de
engenharia
na
carreira
do
Oficial
Administrativo ..............................................
Nº 100, de 1948. Dispõe sôbre gratificação
de magistério ...............................................
Nº 101, de 1948. Extingue a Delegacia
Geral de Portos e Litoral, transferindo para
a Fiscalização Aduaneira .............................
Nº 102, de 1948. Assegura pessoal de
Obras da União, Estados, Municípios e
Distrito Federal previstas no artigo 157 da
Constituição Federal ....................................
Nº 103, de 1948. Cria funções gratificadas
no Quadro Permanente do Ministério da
justiça e Negócios Interiores e dá outras
providências .................................................
Nº 104, de 1948. Autoriza a contrucão da
estação de passageiro do aeropôrto do Recife
Nº 105, de 1948. Dá nova redação à Lei nº
209 de 2 de janeiro de 1948 que dispõe
sôbre a forma de pagamento dos débitos
de criadores do gado bovino .......................
Nº 106, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Viação e Obras Públicas à representação
do Brasil nas Olmpíadas de Londres ...........
Nº 107, de 1948. Abre crédito para ocorrer
pagamento de subsídios e substituições .....
Nº 108, de 1948. Abré crédito
para
o
disposto
no
art.
33

139
175
140
176
176
176

335

236
336

337
379
379

Págs.
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências .........
Nº 109, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério a fim de atender despesas de
contratos com técnicos selecionados ..........
Nº 110, de 1948. Estende aos militares
reformados os benefícios do Decreto-lei
número 9.513 de 25 de julho de 1946 .........
Nº 111, de 1948. Altera a redação dos arts.
1º e 2º e revoga o art. 7º do Decreto-lei nº
9.825; de 10 de setembro de 1946 ..............
Nº 112, de 1948. Abre crédito à Sociedade
Brasileira de Tuberculose para ocorrer
às despesas com a publicação dos
Anais da 4ª Conferência Regional de
Tuberculose .................................................
Nº 113, de 1948. Aprova contrato celebrado
pelo Ministério da Agricultura para
construção de um campo de irrigação .........
Nº 114, de 1948. Isenta de direitos de
importação material importado pela Luz e
Fôrça "Santa Cruz" ......................................
Nº 115, de 1948. Isenta de direitos de
importação material importado pela E. F.
Sorocabana ..................................................
Nº 116, de 1948. Dispõe sôbre pagamento
de diferença de vencimentos aos
professôres civis com honras militares ........
Nº 117, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério da Educação e Saúde para
pagamento de gratificação ao magistério ....
Nº 118, de 1948. Isenta de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras
material que especifica ................................
Nº 119, de 1948. Isenta de direitos de
importação material destinado a Santa
Casa de Misericórdia ...................................

380
380
380
381

381
414
434
434
435
435
436
436

XXVIII
Págs.
Nº 120, de 1948. Altera, sem aumento de
despesa, o quadro suplementar do
Ministério da Agricultura ..............................
Nº 121, de 1948. Abre crédito pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas destinado á
Estrada de Ferro Santos Jundiaí ...................
Nº 122, de 1948. Manda erigir monumento
na Capital da República ...............................
Nº 123, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
para pagamentos a ex-servidores ...............
Nº 124, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério da Agricultura para pagamento
da gratificação à professôres catedráticos ..
Nº 125, de 1948. Dispõe sôbre as
publicações na Imprensa Nacional, e dá
outras providências ......................................
Nº 126, de 1948. Isenta de direitos de
importação, três imagens de santos ............
Nº 127, de 1948. Isenta de direitos de
importação uma caixa contendo r;dio e
acessórios à sua aplicação ..........................
Nº 128, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério da Educação e Saúde para fim
que especifica ..............................................
Nº 129, de 1948. Dispõe sôbre provimento
de cargos de carreira de Comissário de
Polícia do Q. P. do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores ......................................
Nº 130, de 1948. Abre crédito pelo Ministério
da Guerra para despesas com a conclusão
da Carta Geográfica de Mato Grosso ............
Nº 131, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério d Guerra para pagamentos de
despesas em 1946 .......................................
Nº 132, de 1948. Isenta de direitos de
importação material adquirido para o
Estado de São Paulo ...................................

436
438
468
469
469
491
492
492
492

493
493
580
580

Págs.
Nº 133, de 1948. Isenta de direitos de
importação de material adquirido pelo
Estado de São Paulo ...................................
Nº 134, de 1948. Isenta de direitos de
importação sacos de farinha de trigo, para
o Departamento de Lepra do Estado de
São Paulo ....................................................
Nº 135, de 1948. Isenta de direitos de
importação
material
para
pesquisas
metalúrgicas .................................................
Nº 136, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério da Aeronáutica para a instalação
da Reunião Regional de Navegação Aérea
do Atlântico Sul ............................................
Nº 137, de 1948. Dá nova redação
ao art. 5º do Decreto-lei nº 7.453, de abril
de 1948 ........................................................
Nº 138, de 1948. Cria no Quadro
Suplementar do Ministério da Guerra cargo
isolado de professor catedrático e abre
crédito
para
atender
respectivos
vencimentos .................................................
Nº 139, de 1948. Isenta de direitos de
importação, materiais importados pelas
Prefeituras de Uruguaiana e Alegrete .........
Nº 140, de 1948. Estabelece medidas de
defesa sanitária animal e da outras
providências .................................................
Nº 141, de 1948. Releva a prescrição em
que incorreu o direito de ex-praça do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal ................
Nº 142, de 1948. Isenta de direitos de
importação farinha de trigo importado pelo
Estado de São Paulo ...................................
Nº 143, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério
do
Trabalho,
Indústria
e Comércio para pagamento do abono
família ..........................................................

581

581
581

582
582

701
701
702
703
703

703

XXIX
Págs.
Nº 141, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério da Justiça para pagamento
extraordinário ao pessoal da Imprensa
Nacional .......................................................
Nº 144, de 1948. Abre crédito pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas para
pagamento de mensalistas, em 1947 ..........
PROJETO DE LEI DO SENADO:
Nº 23, de 1947. Regula a transferência de
oficiais das Fôrças Armadas ........................
Nº 11, de 1948. Dispõe sôbre a
incorporação do Banco Cnetral de Emissão
e Redesconto do Brasil S. A. .......................
Nº 16, de 1948. Concede auxílio à
produtores do Estado do Rio .......................
Nº 17, de 1948. Dispõe sôbre o
preenchimento das vagas resultantes da
cassação de registro de partido político
............................................ 206, 311, 502 e
Nº 18, de 1948. Modifica o Decreto-lei nº
8.818, de 24 de janeiro de 1946 .......... 21 e
Nº 21, de 1948. Abre crédito para auxílio
aos Municípios de Tubarão e Urussanga ....
Nº 24, de 1948. Aplica aos diaristas e
mensalistas da União garantias previstas
na Consolidação das Leis do Trabalho .......
Nº 25, de 1948. Transforma em
estabelecimento federal de ensino superior
a Faculdade de Direito de Goiás .................
PROPOSIÇÃO:
Nº 29, de 1947. Dispõe sôbre os direitos e
garantias trabalhistas dos empregados de
emprêsa de seguro de vida .........................
Nº 149, de 1947. Conta tempo para oficiais
aviadores, promovidos em 10 de maio de
1944 .............................................................

704
704

90
106
92

666
92
729
265
643

450
406

Págs.
Nº 293, de 1947. Concede aos
expedicionários
preferências
para
nomeações em cargos públicos ........ 315 e
Nº 316, de 1947. Abre crédito pelo
Ministério das Relações Exteriores, para
ocorrer às despesas com a Imigração
intensiva, assim discriminada ......................
Nº 321, de 1947. Abre crédito pelo
Ministério das Relações Exteriores para
construção da estrada de ferro CorumbáSanta Cruz de la Sierra ...................... 463 e
Nº 14, de 1948. Concede anistia a delinqüentes
menores desde que primários .................... 58 e
Nº 16, de 1948. Isenta de direitos de
importação
material
importado
pela
Companhia Nacionl de Navegação Costeira
Nº 23, de 1948. Cria os quadros do pessoal
da Justiça do Trabalho .............. 374, 611 e
Nº 24, de 1948. Torna reservistas pilotos
civis da Fôrça Aérea .......................... 314 e
Nº 26, de 1948. Assegura aos atuais
servidores da União contagem de tempo
em que estiverem afastados dos cargos
quando tenham obtido pronunciamento
favorável da Comissão instituída pela
Costituição de 1934 ...................................
Nº 28, de 1948. Modifica o Decreto-lei nº
8.013, de 29 de setembro de 1945 ..............
Nº 164, de 1948. Aprova convênio cultural
firmado entre os Governos do Brasil e da
China ............................................................
Nº 265, de 1948. Concede auxílio ao Bispo
de Campos ......................................... 477 e
QUESTÃO DE ORDEM:
– do Sr. Bernardes Filho sôbre o projeto
que regula a transferência de oficiais das
Fôrças Armadas ................................... 90 e

324

171

643
60
730
603
315

649
647
206
487

91

XXX
Págs.
– do Sr. Presidente sôbre o relatório do Sr.
Ministro da Fazenda referente a situação
financeira do Estado de São Paulo .............
– do Sr. João Villasbôas sôbre o Projeto do
Senado nº 17, de 1948 ................................
– do Sr. Filinto Müller sôbre a Proposição nº
23, de 1948 ........................................ 399 e
– do Sr. Ferreira de Souza sôbre a
Proposição nº 29, de 1947 ...........................
– do Sr. Salgado Filho sôbre a Proposição
nº 26, de 1948 ..............................................
QUESTÃO REGIMENTAL:
– sôbre discussão de projeto; discurso do
Sr. Presidente ..............................................
– sôbre o projeto que dispõe sôbre o plano
rodoviário nacional; discursos ........... 168 e
– do Sr. Presidente sôbre o Projeto de Lei
do Senado nº 17, de 1948 ...........................
– sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 22,
de 1948; discursos .......................................
295 a 297, 299, 301, 303, 304 e

192
211
400
450
650

59
169
206
306

IV
CONGRESSO
DE
MEDICINA
TROPICAL E DE MALÁRIA:
Os trabalhos da delegação brasileira a –;
discurso do Sr. Alfredo Neves .....................

417

RAMAL FÉRREO CAMPINEIRO:
A situação do –; discurso do Sr. Euclydes Vieira

638

REDAÇÃO DE ANAIS:
Os trabalhos da – e a Imprensa Nacional;
discursos ......................................................

645

REGIMENTO SAMPAIO:
Visita ao –; discurso do Sr. Apolonio Sales .

575

REGISTRO:
Projeto que dispõe sôbre o preenchimento
de vagas resultantes da cassação de – de
partido político; discursos .................. 211,
217, 224, 230, 311, 312, 502, 504, 667 e

668

Págs.
RELATÓRIO:
O – do Sr. Ministro da Fazenda sôbre a
situação financeira do Estado de São Paulo:
discursos ..... 192, 193, 195, 200, 323, 474 e
REQUERIMENTO:
Nº 72, de 1946. Solicitando preferência de
votação de emendas ......................... 169 e
Nº 63, de 1948. Solicitando seja
ouvida Comissão de Finanças, sôbre o
projeto de lei do Senado nº 28, de
1948 .............................................................
Nº
66,
de
1948.
Solicitando
inclusão do Projeto nº 28 de 1947
na ordem do dia ...........................................
Nº
67,
de
1948.
Solicitando
inclusão do Projeto nº 18, de 1948 na
ordem do dia ................................................
Nº 69, de 1948. Solicitando do Ministro da
Fazenda informações ..................................
Nº 70, de 1948. Solicitando urgência para o
Projeto de Lei nº 83-48 da Câmara dos
Deputados .......................................... 105 e
Nº 71, de 1948. Solicitando informações ao
Poder Executivo ..........................................
Nº 73, de 1948. Solicitando ao Sr.
Ministro da Fazenda informações dos
referidos anexos referentes ao plano de
liquidação do Departamento Nacional do
Café .............................................................
Nº 74, de 1948. Solicitando o adiamento
por 48 horas do Projeto nº 6, de 1948 .........
Nº 75, de 1948. Solicitando inversão
da Ordem do Dia para discussão e votação
em primeiro lugar, o Projeto nº 6,
de 1947 ........................................................
Nº 76, de 1948. Solicitando preferência
para o substitutivo apresentado pela
Comissão de Finanças ao Projeto nº 6, de
1947 .............................................................
Nº 77, de 1948. Solicitando adiamento para
a próxima sessão, da Proposição nº 23, de
1948 .............................................................

587

231

92
52
52
105
159
151

327
332

372

372
374

XXXI
Págs.
Nº 78, de 1948. Solicitando consulta ao
Senado se consente que a Proposição nº
44, de 1948 volte à Comissão de C. e
Justiça ..........................................................
Nº 79, de 1948. Solicitando destaque ao
art. 3º da Proposição nº 23, de 1948 ...........
Nº 80, de 1948. Solicitando ao Chefe
do Poder Executivo informações referentes
a empréstimos feito pela Caixa Econômica
de São Paulo à Indústria de Linho Dalvy
S. A ..............................................................
Sem número. Solicitando a volta da
Proposição nº 23, de 1948 à Comissão de
Constituição e Justiça ..................................
Sem número. Solicitando destaque para à
Proposição nº 29, de 1947 ...........................
– Pedindo urgência para discussão
do projeto que concede anistia a
delinqüentes menores; discurso do Sr.
Augusto Meira ..............................................
– Pedindo seja ouvida a Comissão de
Fôrças Armadas sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 28, de 1947; discurso do Sr.
Bernardes Filho ............................................
– Pedindo informações ao Ministro da
Fazenda; discurso do Sr. Hamilton
Nogueira ......................................................
– Pedindo designação de membro para a
Comissão de Finanças; discurso do Sr. Ivo
d'Aquino .......................................................
– Pedindo dispensa de formalidades
regimentais para o Projeto de Lei de
Câmara nº 83, 1948; discurso do Sr.
Hamilton Nogueira .......................................
– Pedindo preferência para votação de
emendas ao Projeto nº 11, de 1947;
discurso do Sr. Ivo d'Aquino ........................
– Pedindo informações ao Ministro da
Fazenda; discurso Sr. Arthur Santos ...........

Págs.

101

– Pedindo adiamento da discussão do
Projeto nº 6, de 1948; discurso do Sr.
Arthur Santos ...............................................
–
Pedindo
inversão
das
matérias
constantes da ordem do dia; discurso do
Sr. Ferreira de Souza ...................................
– Pedindo adiamento da discussão da
Proposição nº 23, de 1948; discurso do Sr.
Ivo d'Aquino .................................................
Retirando – apresentado; discurso do Sr.
Mello Vianna ................................................
Solicitando retirada do – apresentado;
discurso do Sr. Walter Franco .....................
– Pedindo designação de membro para a
Comissão. Mista de Leis Complementares;
discurso do Sr. Ferreira de Souza ...............
– Pedindo designação de membro para a
Comissão de Constituição e Justiça;
discurso do Sr. Attilio Vivaqua ....................
– Pedindo dispensa de formalidades
regimentais para a Proposição nº 321, de
1947; discurso do Sr. Francisco Gallotti ......
– Pedindo não haja sessão no dia
consagrado a São Pedro; discurso do Sr.
Cicero de Vasconcelos ................................
– Pedindo prorrogação da hora do
expediente; discursos .................... 15, 85 e

106

RESENHA:
– das matérias votadas no mês de maio .....

172

RESOLUÇÃO:
– Nº 6, de 1948. Dispõe sôbre o andamento
dos projetos da Comissão Mista de Leis
Complementares ..........................................

375

RIO GRANDE DO NORTE:
Poltica interna do –; discurso do Sr.
Ferreira de Souza .................................. 5 e

151

406
607

654
604
450

58

92

160
169
160

332
356
374
451
607
643
643
643
654
659

XXXII
Págs.
SÃO PAULO:
O relatório do Sr. Ministro da Fazenda
sôbre a situação financeira do Estado de –,
discursos .... 192, 193, 195, 200, 323, 474 e
SEGURO DE VIDA:
Projeto que dispõe sôbre os direitos e
garantias trabalhistas dos empregados em
emprêsa de –; discursos ............ 451, 455 e
SERVIDORES PÚBLICOS:
Projeto que assegura ao – da União a
contagem do tempo em que estiveram
afastados dos seus cargos quando tenham
obtido pronunciamento favorável da Comissão
Revisora instituída pela Constituição de 1934;
discurso do Sr. Mello Vianna .............................

587

488

649

SITUAÇÃO FINANCEIRA:
O relatório do Sr. Ministro da Fazenda
sôbre a – do Estado de São Paulo;
discursos .... 192, 193, 195, 200, 323, 474 e

587

SUBSTITUTIVO:
– ao Projeto nº 11, de 1947 .........................
– à proposição nº 25, de 1948 .....................
– à Proposição nº 293, de 1947 ...................
– ao Projeto de Resolução nº 7, de 1948 ....
– ao Projeto nº 6, de 1947 ................. 372 e

170
314
320
330
373

TENENTE FERNANDO GOMES DE
OLIVEIRA:
O desaparecimento do –; discurso do Sr.
Arthur Santos ............................. 395, 624 e

642

3º REGIMENTO DE INFANTARIA:
A visita ao –; discurso do Sr. Hamilton Nogueira

14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL:
O – e a política do Rio Grande do Norte;
discurso do Sr. Ferreira de Souza ...............

151

Págs.
URGÊNCIA:
Requerendo – para discussão do
projeto
que
concede
anistia
a
delinqüentes menores; discurso do Sr.
Augusto Meira ..............................................

58

UNIÃO:
Projeto que assegura aos servidores
públicos da – a contagem do tempo em que
estiveram afastados dos seus cargos
quando tenham obtido pronunciamento
favorável da Comissão Revisora instituda
pela Constituição de 1934; discurso do Sr.
Mello Vianna ................................................

649

VAGAS:
Projeto que dispõe sôbre o preenchimento
de – resultantes da cassação de registro
de partido político: discursos ...... 206, 211,
217, 224, 230, 311, 312, 502, 504, 667 e

668

VOTAÇÃO:
Encaminhando a – de projeto em
discussão; discursos ...................................
312, 315, 318, 319, 451, 455, 488 e
Requerendo verificação de –; discursos
............................................ 314, 403, 460 e
VOTO:
Declaração de – sôbre o projeto que
concede anistia a delinqüentes menores;
discursos .............................................. 58 e
– em separado, do Sr. Ferreira de Souza,
sôbre o Projeto nº 6, de 1947 ......................
– em separado, do Sr. Ferreira de Souza,
sôbre o Projeto nº 17, de 1948 ....................
– em separado, do Sr. Andrade Ramos,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 44, de
1948 .............................................................
– em separado, do Sr. Etelvino
Lins,
sôbre
o
Projeto

607
482

59
74
148
252

XXXIII
Págs.
de Lei do Senado nº 24, de 1948 ................
Declaração de – sôbre o projeto que dispõe
sôbre
o
preenchimento
de
vagas
resultantes da cassação de registro de
partido Político; discurso do Sr. Salgado
Filho .............................................................
Enviando à Mesa declaração de –; discurso
do Sr. Ferreira de Souza ..............................
Declaração de – do Sr. Augusto Meira
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 17, de
1948 .............................................................
Declaração de – do Sr. Pereira Pinto,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 17. de
1948 .............................................................

265

311
314
327
328

Págs.
Declaração de – do Sr. Ferreira de Souza
sôbre a Proposição nº 29, de 1947 ..............
– em separado do Sr. Arthur Santos sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1948 .

460
556

XÉLITA:
Questão motivada pela exploração da –;
discurso do Sr. Ferreira de Souza ...............

5

XAPECÓ:
Histórico do Município de –; discurso do Sr.
Ivo d'Aquino..................................................

99

ZONAS:
Situação das – suburbana e rural do Distrito
Federal; discurso do Sr. Hamilton Nogueira

101

