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PRESIDmrozA DOS SENHORES . MELLO VIANNA, VICE·PRESIDENTE; .
NEREU
RAMOS, PRESIDENTE.·
E JOAO. VILLASBOAS,
2.• SECRETARIO
. . .
,.
.
'

'

. .-.
As 14,30 horas colliparécem os Se· . sessão anterior, que, po.stà em dlscus·
·
,
· • são; é sem debate aprovada. ·. · .
nhores Senadores:
.
Alva.ró .Maia.'
.'o :SR. ·3'.• · SECRETARIO (servin·
Waldemar
Pedrosa.
...:.. ..."'e- 1••> .lê o. segu~n·t e·
Severiano Nunes.
""'
; ·
Magalhães Barata.
.·EXPEDIENTE :: . ·
:Augusto .Meira. ·
·T 1 · · · :
.
Mathias Olympio.
e egramas:
. '
Ribeiro Gonçalves.
DÓ Presidente ha Assembléia LeglS·
· · Plín1o Pompeu; ·. · ·
lativa do Estado do MaranhAo, r.omuFernlindes -Távora.
·illlcando · ter sido iniciada·. a segunda .
Georgina Avellno •.·. ·
sessão ·da· pt'imeira legislatura, bem ..
Adalberto Ribeiro.
como a constituição da Mesa que pre•,,
·.....
Vergniaud Wanderley. ·
sldlrá seus trabalhos. - Inteirado.
· José Américo. •
Dó Presidente da ASsembl'êia Leg!s- ·
latlva do Estadó de. Mato Grosso, -pe.
· Etelvlno Lms.
·
d1ndo apoio ail·projeto••permitindo que. ,
.~
· Apolllnio Bales:
· Cfcero de Vasconcelos,
os diplomados nos cursos técnicos de ·
Góes Monteiro. · · ·
comérelo. prestem exame nas .escolas
'
· Pinto Aleixo. ' ·
su~riores. - Inteirado. .
. ,··. ,
Do Presidente da Associação Bras!·
· Helirique· de Novaes. .
r··
santos Neves.
•
letra de Farmacêuticos, solicitando
· Alfredo Neves. ·
apoio ao . projeto da CAmara. que de·
·pereira Pinto. ·
·.
termina_ o fabrico· nacional de penlclll·
Sá Tlnoco;
·na. ·- Inteirado. . · • ,:· . . . .
·•Andrade .Ramos ..
• Mello Vlanna.. .
._
· Do Presidente da CAma.ra Municl·
iPal de Santa Rita, Estado da Pa.rafba, ·
. .
. . Levlndo Coelho. . . .
protestando contra a decisão que de" Rodo!IPho Miranda.. .
.· ..',•
. Dar!o. ca.rdoso.·
clarou
.in~tentes imunidades para os
vere ad ores municipais.-·Int eirado. . " . ..
. .Alfredo. Nasser.,. ,
J ~- Vlll bA
Do Presidente. da ·Associação Comer. · Ocw·,
as uas. ·"
· clal do Rosário, Estado do Rlo.Grande
· · · ··
-~~~i~n:~~tins.
do SUl, protestando .contra a posslvel
· ··
Flávlo~Gulmarães>
incorporação do s, E. s, C., S.· E.
"
S .. I. :e outras entidades ··educacio.·
Roberto Glasser.
.Ivo d•AqUino. .
mais e de assistência aos :Institutos de
Francisco Gallotti .. ·
previdência, ...:. Irite!rado.
· ·
·
De João Mafra SObrinho, de Oarat:ln·
· Lúcio oorrêa.
ga, Minas Gerais, · pedindo . apoio ao
S 1 ·d 0 Fllh0
projeto que determina a extinção da
•
a ga ·
''
Evandro Vlanna · (39) •
Comissão Central de Preços; - Intel·
, O SR. PRESIDENTE - Acham-se
o"
h .
ad
H
ra do.
.
presentes '"' Sen ores Sen ores·. a·
. Do presidente da Associação Co· ..
vendo número legal, está aberta a ses- . · merclal de Caratinga, Minas Gerais,
são. Val-se proceder à leitura da a.ta. SOlicitando apoio ao projeto de extln·
• o SR. 4,0 SECRETABIO (servineü> oão da Comissão Central de Preços; .de 2.0 ) procede à. leitura da ata da ·Inteirado.
''"
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. Art. 3.0 :-- Revogam-~ as dlsposi- •.
O/feio~
Do Sr. Pedro Maldos Rocha e ou- ções em co~trário.
,
tros, vereadores .da Câmara Municipal
.· :.. . PARECER
. de Jambelro, Estado·· de· São P(lulo,
manlfest~mdo-se· contra o ato que de·N.• ' 538, de' 1948
.,
clarou illexlstentes Jmundades para os
<Da·
comiss9,c
·de
·Redação
de
Leis>
vereaaores municipais .. - Inteirado,. .
-Do Sr. Ministro da Fazenda, agrade- · ·
Redação final do Projeto de 'Lei . .
. cendo ·a comunicação· de haver sido
· da Câmara .n.' 106, ile 1948.
·. ·
enviado à. sanção o decreto legislativo
A Comissão é ·de ·parecer que se
que concede isenção de direitos de im. portação e demais taxas adu~melras .. aprove a .. redação final . do Projeto de
para material' e objetos usados destl- Lei da' Câmara daS Depllltados n.• ·106,
nados .à.s Missões Amazónicas. - lnde 11l48, a êste anexo. · · · ·
·
teirádo.· : . · . · . . .
. .
.. . sala: dS.' comissão de Redação de
Do Presidente-da Câmara Munici- .·. Leis ·em 28 de .julho de 1948. - C!ojJal de.São Gonçalo, Estado do Rio de
domir ·Cardoso,· Presidente. -· Au- ·
Janeiro, enviando cópia do oficio ~e um gugto Meira,. Relator. - Ribeiro GOnvereador da mesma . Câmara em ·que .é · ·çalves.- Waldemar Pedrosa. -.Cícero
solicitada ·a proteção do Sr. Presiden" · de ·Vasconcelos.
·
te da R_epúbllca'·para·a.'posslbllldade
ANEXO AO PARECER
•
.da criaçao ·de uma taxa· de :um cruzei. . . . . . . . ... ,, .·. , .· .
r~ sôbre saco . de cimento originado da
Rédação final do PrOJeto . de Le1
·:C la.. Nacional de. CimEnto Portlanq,.
da Ciimara dos· Deputados n.• 106,
destinando-se a ... respectiva. receita a ·
lle '1948. ·
.. . · '
· abertura e conser:vaçao de estradas, na- · ..
··
· ·· · . ·
d. ec·r.eta·.·
quele ·Município, - Inteirado.
.·
O Congresso Nacional
··
•· · ·
··
·
·
Art. 1.0 - E' o Poder. Executivo au. srk .lidos. uão a imprimir os ... torizado . a abrir; ·pelo.· Ministério. da.
seuutntes par~ceres•. i '
·> ..:...
Viação e Obras Públicas, ·Um·'crédl~
· .. PA.RECEJi • ·
to especial na .. imp_ortãncia. de·· Cr$
4.8()0.000,00 (quatro ·milhões; e oito- ·
N.o 537, ·.de 1948 . ·
centos. mil cruzeiros>,· que será entre- ·
·. (Da ComiSsão.. de Redação. dé Leis). gue ao . Comité .. Ollmplco Brasileiro, ·
: 'Redação j!nal do Profeta. de Lei · como contribuição· do· Oovêrno· Fede' .!la.Cdmara,n,0 :29,:.à.e;1948; , · ·. · ral para a partlclpaçãó. do desporto·
. . .Relator:· Sr:'•Cícero de vasconcelris . Brasileiro nas Olllllpladas de Londres.
' .: .A. Coml~ão a~rêsêrit~ a recia.Qão fi·
2.• - Revogam~s{ as dlspÓsl"
nal·.do. projeto de ,lei da,,Câmara. ·n.•
ções. em contrário.. ·.. .. . ·. . . ·,.. ·. .
29, de 1948, aprovado pelo senado." .
0' SR .. PRESIDENTE, - Está, fln... Sala da .Comissão .de ·Redação .de· da a leitura do' expediente. _ ·: '.
Leis, em 28 de julho de .1948. - .CZodO- .. Comunico aos Srs. Senadores·· que,
mir Cardoso, Presidente~ ..,.···Cicero de findo- o 'prazo. para'.recebimento·.•de·
vasconcelos,·,·R~ator. - Augrtsto Mei- · emendas ·perante a Mesa, vão ser en.1 .. ra. -.Ribeiro Gonçazves,·-· Walde~
caminhadas· às Comissões competen-' ·
'll!ar Pedrosa,
·
.· · .. . . . ·: •. .
·
teS
os .!J?Í'ojetos ele· Leis da Câmara; ns. .
1
•. Am:xo Ao
P.ARECER ·.
229, ~o; 231/ :m. 233,: .2s4; 2~s. ase,
237 e· 238, todos
· ·' · "·..·. .
.
. do
. C()l'l'ente.
...
-,
Redaç~o /inaz do Projeto cie Lei
vem à.· Mesa; é.· lido. ·e .d.lstrl-.
ãa Cdmarà n.o 29 .dir 1946; · . · : ·
buldo à.-·comiásão de Constituição
O congresso· Nacional decretá: .
· e Justiça o.segulnte
. ... ,, ..
. . Art. ~~. 0 ·'7'· E' ·.renuriêlada, ·na. parte
. • PROJETO .DE tEI 'DO 'sl!lNADO.
em.que·prejudlca a herdeiraide·Au' 'i
N;• 29, d.e '1948 . ·
gusto · Sérgio .Botelho, . o: . Filomena
Botelho, a prescrição · em que incor. Estabelece normas pàra· ·11 ·.ins- .
reu ci 'direito daquele; como credor da"
tit!Lição
do: Seguro Agrário. . .
.União. · .
·. · .
.
.·
0
Art. 2. - Para. ocorrer. ao pagaArt. ;J,• E' in~tltu!do seguro agrá-:
mento de · D. Filomena Botelho é o rio destinado . à preserv~~Ção das co- .
. Poder Executivo· autorizado a ·abril', · •lhe! tas e rebanho<'. contra· a eventua'pelo Ministério da ~ducação e Saúde,
lidade de riscos que lhes são peculla~·
um crédito- especial de Cr$ 14. 6:>3,00 res, na ·forma da presente lei ..
Art. 2.0 Organizado, nos têrmos
(<liU'atroze mil e· seiscentos e trinta e
··desta lei, o seguro relativo a detertrês mil ·cruzeiros) ..
~'
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mlnada especialidade, os "flnanclamen· Parágrafo único, As seguradot·as retas para a atlvldade rural correspon" colherão ao mesmo Fundo o exceden. dente, feitos por entidades ·bancárias te ao -máximo estipulado como luoficiais ou particulares e cooperatl- cro permitido, de acõrdo com as mesvas, ficarão subordinados à prova de mas previsões.
· ·_ .
1
•
achar-se o Interessado garantido .por . Art/ 9.o o I. R. B., anualmente,
apólice de seguro agrário. . ·
·- .
a,pós o Ie'Vantamento estatlstlco_ dos
ParágrafD único. Nos financlamenresultados das operações, estaudará a
tos a que se refere. êste artigo, o se- p·osslbllldade . de· reajustamento dos
guro agrário_ será considerado fator prêmios -cobrados, sempre que êsses
de redução de.ta.xa de juros, dentro das , resultados tenham sido favoráveis ..
-bases previstas
no· regulamento.
· ,- Art. 10, A União, as entidades• au' Art: 3.0 O. Instituto de ·Resseguros tarqulcas e · de economia mista ferdo BrasU (I.R,B. ). promoverá os es- derals contatarão, de preferência,
com as· seguradoras que, na conforml- .
tudos, levantamentos .e planejamentos
· P!lra- a !Dst!tulção do: seguro agrário dade desta lei, vierem a operar em
em todo
o. território nacional.
. . seguros agrários, a cobertura' dós. ris·§ 1.0 Para os. fins' dêste artigo o
cos contra'_lncêndios de seus próprios.
I. R. B_. entrará em colaboração com
Art. 11. E' lnstltuldo o Fundo de
os serviços técnicos das .repartições e Seguro · Agrário, constltuldo:
·. autarquias, federais, estaduais e mu- · . a), pelo -excedente de. que trata o
nlclpals · e os . dos _estabelecimentos parágrafo ·único do artigo 8.0 ; _
bancários oficiais deJinall!Ciamento à
. b) por uma. quota-parte .corresponlavoura e pecuária. _
dente .a 5()%, dos lucros líquidos da
§ 2.0 Para cumprimento· do dispas- ·união, distribuídos nos têrmos do arto no § 1.0 dêste artigo poderá requf- tlgo 70, letra a do Decreto-lei n: 0 7.935,
sltar- o pessoal especializado que jul- · de .:1!4 de. setembro de 194&; _ - gar necessário. · . - '. ·.
cr por dotaÇões orçamentárias anuais
Art. 4.0 AS condições ·das apólliles e durante os dez primeiro ·exercícios e
· tarifas. de prêmios de· seguro · serão por outros p~evistos em lei;
:
d).- pelas contribuições dos Estados
elaboradas :Pelo I. R. B., e depois
de aprovadas_: pelo Departamento Na- · e Munlciplos," em virtude dos acõrdos _
·
clonai de_ Seguros Privados e Caplta- autorizados pelo· artigo 12; ~
lização, serão . postas em vigor mee) por. uma quota ae lC% dos
diante- decreto.
.
lucros nquldo.s ' dos estabelecimentos .
Art. 5.0 O I. -R. B. agirá como bancários ·da União destinados ao, fi.. coordenador e distribuidor dos segu- . nanclamento :da' lavoura-- e pecuária.
ros efetuados, podendo; para êsse efei-- · § 1.0 - O Fundo será administrado
· to, org~r um consórcio -de segu- pelo I. R.· B. e aplicado:,
radoras, com as\ quais estabelecerá as
a) à utfilzação no ··reembolso às se. condições técnicas das operações.
guradoras, determlnádo no artigo 8.0 ;
Parágrafo- único. O Inicio e alcance ' - _. b) . à redução dos prêmios_ do seguro
das• Q}lerações -p·ara cada _\Ull8''das es"' agrário e a outros fins, tamllém ex-pE'Clalldades de seguro agrário .serão . cluslvamente atlnentes ao aperfeiçoaestabelecidos - em decreto, ·_observadas menta e à generalizaÇão do mesmo se-.
. as condições técnicas elaboradas ~pelo guro ·
· ·
I. R; B ... é' aprovadas peló Departac) ~.à cobertura. suplementar de ris- menta Nacional de Seguros ·Privados .cos · pará· atender ao~ :casos de cae' Capitalização.
tastrofe.
· · · . _
.
· .AÍ't. e.o Os documentos e atas das
§.2.0 As bases-de aplicação dó Fundo.
operações de seguros agrários ficam , · de Seguro Agrário serão estabelecidas ,
isentos de selos, . Impostos . e taxas · no regulamento.
.
. . _
· - -·
Art. 12.- E'- o Govêrno Federal autofederais. • , _ :. .
.Art.. 7.0 Ã comslsão de- agenclamen- . rlzado- a Celebrar com os Estados-e
to _do seguro agrário não excederá· o Municípios acõrdos para a. execw;ao
. máximo de 5% sõbre os prêmios co" desta lei.
.
. _.
·
·
brados.
·
·
Parágrafo único. Para ·atender ao.
Art. a.o· Durante os dez primeiros dlsposto:·neste artigo poderão ser'lnsanos as seguradoras se:rão _reembol- · t!tuidos, junto aos departamentos ad·sadas,- pelo Fundo de Seguro Agrário, .minlstratlvos da União e ·ao I; R. B.,
lnstltuido por ·esta lei, com a quan- órgãos consultivos ou . de, assistência
tia · correspondente aos prejulzos ex- técnica de que participem os Estados
cedimtes do máximo admissível téc.- e Munlcipios.
. nlcamente para as operações de seArt. · 13. Os documentos e a tos de.
. guros agrários.
emprésti!llos ·bancários, destlllndos ex-
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mentais do pr~blema. de.amparo e desen:volvimentol·'d~i- agricultura, que é . ·
base de subsistência da. nação e ga. rantia. de seu futuro: .
. ··
O. seguro a.gro~pecuário transcende,
em seu alcance e finalidade, à ·órbita.
do mero· ressarcimento do dáno cau· sado pelas pragas; ·eplzootlas e fenômenos -meteorológicos. E' :elemento
essencial para a organização e generio Oficia!.
.. . .· · . .
· .
nllzação· do créaito ·agrlcola.. especia- ·
. Parágrafo' único. Dentro do ·prazo llzado, que o Estado· deve Instituir -e
· · de·. 60. dias, contadoa .·da publicação desenvolver :Por .· um Imperativo da.
·determinada neste artigo, as classes própria Constituição- (a.rt. 150) ; Ga·rurais e as 'demais ·classes .interessa- . rante e estimula. o trabalho e a pro-·
das enviarãó ao I; '.R. B., por inter- · dução, ·salvaguardando· o património
médio das respectivas associações pro- agricola do pais ·e permitindo estabe- . • ·
· fissionais· ou. sindicais, legalmente re- · lecer os fundamentos' reais d1f uma.
conhecidas, ·suas· sugestões· e :reprei:ien- . politica. ·de. garantia. dos preços: de· pro•
ta.ções sôbre ·a matéria. · . : . .
. dutos de subsistência .. e. matérias' prl··
· Art. 15. Para o começo da. obriga- mas vegetais·· e ·animais: Cria coliditorieda.de. dos· aécretoa. a que se refe~ . ções psicológicas de tranqullldade .para
·-rem os ··artlgoa 4.0 --e: 5.•,. parágrafo: o lavrador, que s§o fatores de establ. únlco,'serão estatuidôs:prazos lninimos lldade da fam!lla·- e das· InstitUições
' .e. máximos ele 90 'e 180 ·dias, computa- em geral, favorecendo, de ·modo esdos da data da· publicação dos mesmos peéial;· a. fixação do homem ·no· campo, ' .. ·.
decretos.
.
outro llnperatlvo ·da Lei · Magna no
·Art. 16. A obtenção ll(clta de' van-. sentido de uma politica. ruralista, (ar· ·
. ·:
.
.tagens ,pelo segurado na liquidação de tigo 156) • · . · · · . . ··. •
'indenlzações, bem ·como ·o desvirtua~ . •são aspectos êátes' que configur~
mento da aplicação do Fundo de se. 0 problema do seguro agrário no próguro .Agrário, constituem. crime contra. : .prio ~~o· constitucional.· e nos·. sea. economia. .popular.punfvels ·com ·as· '"tores
os. da ·politica· econômica. e
pe!las·do artigo 3. 0 · do Decreto-lei nú· · social:--.. . · · · · ·· ' · • · ·. '. ·, · ·
. m_ero 869, de 118 ·de no~embro de 1938. . . .. Sal~o operações restritas: â oober~
· .Art. 17. _As; sanções admlnlst~ativas tura. de. riscos .refe~ntes a; determi.JJor · ~çoes desta. lei. e de seu regu- . nados rebanhos, .e o ensaio do seguro
. lamento, regulam,se. pelas disposições da. colheita de algOdão feito pela ~
aplicáveis da· legislação sôbre seguros cretarla de. Agricultura. do. Estado de
privados. .
· .. . .. . . . · · · ·. .
São Paulo pode-se dizer. que o seguro
. • Art. 1~. Continua em vigor a ae- agrário como ~instituição ainda. • não
. glslação .federa.! e estadual sObre s~- . . existe em_: .nosso pais. sem dúvida,
.guro agrário~ na.·parte .em que~nao seria -:um•:.trulsmo aludir :à .comple•. ·
•colldlr com as. no~s. ,g~r,~s esta- xl.dade . do -assunto;> pr!Jlclpalmente,
belecldas nesta. lei. . • . · ·· ·
num pais tiíQ.:, extenso e ·de variadas
. Art. 19. :Fica. aberto, .. para atender .· condições de meios,. tipos,. processos.
às despesas de execução. desta lei, um · de cultura· e criação. o ~blema já ·
crédito eseecial· de· Cr$. 10;000,000,00 foi"foca.llzado pelo Sr, Pr,esldente da .
.(dez milhoes de. cruzelros>,;:do- qual. Repúbllca como' capitulo .bá.sico de.
será. colocada/à.disposição do I. R .. B. :programa 'de govêrno. e sé 'apresenta,
a: importa.n~ia · de· Cr$· 5.0QO~OOO,OO ..hoje; apoiado em estlidoa capazes de
-(cinco milho~ de· CrJlZelros) • · · · - justificar iniciativas do Congresso ·Na·,_
Pa.rágraf!,l unico. :O' saldo .,verificado- clonai, dentro de dlretrlzes e base.S le-. ·
na .apllcaçao dêsse crédito será atri- · glslatlva.s, . de. conteúdo ·progressivo,
buldo ao Fundo-de Seguro Agrário·~·
que atendam a.os.imprevistos da.:expe-.
. . Art. 20. Esta lei será regulamentada. rlêncla da ..implantação dessa modal!. . no prazo de .90 dias a partir de sua. dade' de seguro, dentro da lnumera.vel ..
. : -publicação, '. . .
.· . ·
·
variedade de condições e circunstâncias ·
) . e Art. · 21.. Revogam~se as dlposlções , ambl'entais do Brasil.
•
·
m contrário.
..
.
·
Dai, ·como bem as5l.nalou o Depar· ·
·Justl{1caçiJ.o
tlimento de Assistência ao CooperaA instituição do seguro agrário, des- tlvlsmo, da. Secretaria. de Agricultura.
. tinado à preservação das colheLtas ~· do Estado da Bahla;: "a impossiblll. rebanhos contra os· riscos que' lhe são dade de serem fixadas normas invàpeculiares, é um dos capitulo.s funda- r láveis para · uso da.s mais distintas
clusi'vamente.ào financiamentO de prê-.
.· mlos de seguro agrário, gozam da !Senção fiscal estatuida. no art.. 6.•. ·
.Art., 14. Os ei;tudos e a.nte-projetos·
elaborados .Pelo I. R, :e., relativos a.
condições )lásicas de apólices e·tarlfas
de prêmios Cart. 4:0 ), assim como os
relatiV>O.s a providência. para. a execução do. disposto no parágrafo único
do artigo 5.0 , serão publicados no Diá-

.
•

regiões; . compreendendo esta razão, priado, bem 'como da extens6.o da prealguns paises costumam 'estipular ta- · vidência social à.s classes rurais. Ca•
. xas de. prêmio e lndenlzações diversas, be fecnar o tei'celro ·flanco· aberto, o
para. .. a mesma cultura em distritos da. ·luta contra os· elementos naturais,
diferentes, levando sem,pre em conta ·perniltlndo um .trabalbo .rnals·Uvre ·de ·
.as condições especificas que aurnen- riscos· corno já o silo. o industrial ·e o
tarn ou. diminuem o risco da cous·a ·· éornerciàl, e, portanto, mais atrativt>.
eeonômicamente. .
.'
. .
segurada... . . '
A: par· dos elementos objetivos de
Segundo .cálculos do .. Instituto .B!o-,
natúreza ·topográfica e específica que . lógico de São Paulo, 30% dos :prejuiJnfluem. particularmente na estrutura zos causados ao milho, naquele Esta~·
·dO plano de. seguros rurais, cumpre . ·do provêe·m de ataques de .insetos a.
destacar,.como observou o consagrado êsse cereal quando arrnazenados .. ·.A
especialista ·Dr. Fábio Luz Filbo,. as "Hel!otis obsoleta." prodUZiu, na· . sa~
causas subjetivas,.lsto é, .descorr.entes frade milhl) de.l939, rnals·de,.23,m!. da, pe.ssoa., do' segurado <causas que lhões de cruzeiros de prejuizo, avalia.::· ·
· são também elementos · pondero5os dos em: 10% da &li.fra:. Tendo~se. ele~
. quanto ao crédito agrfcola) ; cuidados, vado. a 278 milhões de cruzeiros o valor
. moralidades, etc. ,. · . , . . .
. · . · da sàfra do milbo de. ,1939, numa áreà .
·.:.Por isto, a negl!gênc!a'do agricultOr; . plantada de 445.680 alqueires, o'preem fases essenciais da cultura. ou do. juizo causado pela' "Heliotls obs!)leta''.
trata.mento·dosan:tnals, ordinàriamen- . foi de, Cr$ 23.317.000,00. Em 1937, os
te fa,z.:caducar O·.seguro•.. ·. ·
..
prejwzos causaiios: por, gra,nizo. foOil ·
.... Tôdas eRSas causas, como acentuam vinhelrOS de Cotia,' São _Roque ·e .J.untambém ·os. norte-americanos,. influem dia!,, subiram a: 70%, t~do .havido .ca~
sObre o risco· e, conseqüentemimté, sô- · · sos de prejuíZOS: totais; :S:SSes impres,
bre. o .prêmio. .
. . .. ·. · . .
. s!ona.ntes dados :assumem. caráter ·drà-.
A questão do estabelecimento c\e . má.ticci' quandp refletimos sôJ?re os d~
prêmio , acessivel ..em ·face :·de riscos . nos produzidos . pela· ,recente: invasa.o
.onerosos,.·, eis" urna. ·das·. mais :graves . dos gafanhotos, pela praga que: atin~
dificuldades :·a. superar. na instituição· . g!u a. sulnocultura.; e, atualmente,:"pela. ·
do. Seguro Agrário, que por isto mes- broca do café. · . . . · .
·. ·
mo, não atrai'. a interêsses :das· .em~
A reforma a€rária. alemã, ·aprovada
·no !meio do séclilo: dezoito, ·facilitou .o
· · .Prêsas privadas.
· '/1.· Constituição .de 1946; atr1buindo apárecimento ~das . primeiras socieda-·.à~.·Uniáo a f!sc•llz'I.Ção .das operaçõeS ·. des .mútuas destinadas a. cobrir os ris. de .seguro. (art •. ·5.•, n~o IX),, confere, : cos. derivados do graniZo. Mas. essas
porém; a:o Congresso Nac!ona:l sõmen- ·Operações. só se desenvolveram: muito
· " .te competência para .·. lsg!slar. sObre . mais tarde quando as grandes soc!e- normaS. · gera.ls: de · Ségúro · (àrtigo dades anónimas adotara.m êsse plano,
·:s.•, .n;o XV, :letra b); o que. não exclui .dando-lbe urna amplitude .até então
·.a.· legislação e8tâdual supletiva:.. ou · considerada fora .de. qualquer cog!ta.côinplementar <art. 6;0 ) ; E' êste o cri· . ção. ·
· · · · .· · .· ·
·
.
tér!o ·.seg~;~ido pelo projeto, como .ten- . Essa moda:lidade de seguro poder ser
tativa . destinada-. a. servir de base para considerada uma: das mais fortes proo ·.exame ·e debate do: as5unto; não .só · pulsoras · da· agricultura .argentina.
· .nó. Parl!lmento1.como no seio das elas- . Inaugurada no Uruguai em 1912, como
.ses interessadas. ' . · . · ·. . ·.
. monopólio estatal, desenvolveu-se a
. ·~De três· ordens;- diz o Dr. Rlll' ·de . ponto de chegar a distinguir-~e ·como · ·
. ·Oliveira santos," autor!zlído espec!alls· . uma das mais perfeitas hoje eidstenta na matéria·~ são os problemas vi- tes.
.. ' ..
. ' . ..
..
Os trabalhos de Valgren · e Bubolz,
· tais do · homem que 'Planta, ou . criá
:rebànhos: a luta pelo crédito do qual da Farm Credit"Adminlstration, escladependem todo ·os fatOres materiais recem como se v~;;m fazenqo o seguro
:pará a realização do seu pesado tra- do trigo, a cargo da União Federal,
balho; a luta contra a natureza, cujos. . .pela Crop Insurance and. Corporat!on,
elementos desencade!ados . desconhe- desde 1938, que ·possuem um capital de
cem l!niltes na sua destriuiçáo, e a . 100 milhões. de dólar~s, fornecido pelo
luta pela manutenção da. saúde"
. Govêrno .. :S:ste é o exemplo evidente da
· Nã b t
1 .
t • · d i · necessidade da intervenção do Estado
· · o as a. organ zar um se or, e - para a organização do .seguro agrário.
xando a descobexto os dois outros flan.
.
. .
cos;, onde, fatalmente, será o lavrad!íl'
Existiam na França, em dezembro
abatido em seu ânimo produtivo. co~ de 1927, 23 caixas ·de seguro mútuo
gita-se, na atual legislatura, da ado- contra granizo, com 9.037 contratos
·ção de um sistema financeiro apro- de seguros; valores segurados no va-
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lar'. de Jl65.514o434 frànoos: cotl-" vés das cooperativas, poderá. desenvolzações ·. riô valor de 2. 31g .136,08 fran- ver-se ·a ação educativa exigida no
cos; número de sinistros, compreendi· campo • .secundário ·e ·introduzirem-se
das a,s .despesas de peritagens. .. . .. . . novos .métodos de cooperação e: .assis. •.· ·
8;760;574,30 francos. As.cotlzações_entêncla mútua ·entre os· lavradores~ -.no
calxlu:las. na "Caisse Centrale"· em .. ; interesse da redução de prémios e da
1927 atingiram a· 1.400:613;17 fra.ncos.
justa execução das medidas de prlvi·o financiamento dessas Caixas é or.i- dêncla, organizando e racioCinando· a
.
solidariedade natmal,<,!mposta: pela
undo de re-cursos oficiais.
· Essas. estaUstlcas ·é êsses · dados necessidade de luta•.comum-.contra' as·
·mostram, segundo se salientou em re- intempéries;• as'·pragas e' os: inimigos
latórlo· do Banco ·G!o- Brasil,. que ó ·seentomológicos. · · · •. .. · ··: · ·· ... · ~ ·
· Uma .das 'con'dições' básicas· para a
. guro ·rural -não atingiu, mesmo nos
palses:-mals. adiantados; o desenvolvireforma· agrária;· disse Carlos Lacerda;
mente .. e aparfelçoamento •desejados. · em• lúcida' ·observação·,' .o : desenvolvl.constltul; -'em geral, ·complemento· ·da, menta,. mediante· o ·.slstema-•coopera.. assistência _g11e •os· govêrnos .. prestam. tivista;- da cooperação, o 'qual p'ermlte
às classes. tl'libalhadoras e--produtoras; novos· métodos·.·e· novos ·processos 'de
· ., · · através.de' entidades··autárqulcas; cor- trabalho de produção~ e de .:comércio
poraçães;_ ·cooperatlvas···e: sindicatos, no·•interlor, e ·abre· uma• perspectiva-·
.... ··
centrais, •regionais e distritais.
educacional· multo ··ampla, ·pela ·.parti.·.
.. .Ajaltá. é! e sooledade de· segur,os pi:i~ clp!!'Qã·o cotldl.ana .e direta do· próprio
yados <que ·se. Interessasse. pelo~. seu lnt':_ressado ·na Democracia.· :COrganlseguro ·em moldes qi.te atenuassem as zaçao _oooperatlva:.de·-'Democracla -:necessidade. dos lavradores, o· Govêr, Observador' Económico- ·e. Financeiro,
no. do Estado de ·são Pa-ulo, ·por De• . fevereiro de· .11948, n.o 1945) • '• ··
. .
. crete> .· de .. 4;-9'-49, n.o u; 379, .criou a ··
O •anteprojeto d~ r.eforma ·agr~la, . · .
· . "Carteira. de Segm•os 'contra 0 gra- elaborado pelo Dr. Afrânio ·de varnizo"; remodeiando anteriores dls- . valho, -atribui ao -.futuro Banco Rural
·posições' legais' ....;• a: qual;: dentro de do· Brasil, a, organ.!zação· do -s~guro.:
· 90%. dos fundos·· constituidos pelas
agrário com carátei. obrigatório_· (art. ·
_cotas. incorporadas. ao preço' de _venda L04, ,D. Cong. de 15-1-48), ,sem esta-.
de sementes .de algodão,.. Indenizaria belecer normas ·.' espec!als : p_ara ..ês,se
perdas ·e danos ·cflxados por·· alqueire fim. ·
. •
.. : · . · .. · :.. -;-..
plantado ·e por•'estágio do .clcl()-vege- ·.No projeto ."Banco_'-'Rura}"· do· Pia.. tatlvo, :que ·.sofram os •adqulrentes das . no SAL!E" figura ~a crlaçao da. Car- .. ·
sementes •vendidas pelô Instituto :Agro- telra:. de .Ináenizaçoes ·. llUe ·deverá' ·ser
nômlco do ·Estado;
. · ... . , .. , ..
transformada.-em.•Carteira; de .Seguro
.·No· setor•·cooperatlvlsta, c cabe des- - · Agrário.~I~!.c!almente a .c~ira. intacar, ao ·lado. do:.estudo já ·.meneio- denl~ará apenas os pr~jufzos .causanado do Dr.. Fábio Luz :,rflho; ·.a ln!- dos .pelj>, granizo. nas ,~ulttl!as comer-.
clatlva .. do Dr.. Adolfo Gredllha, ela· , clals ,horticulas e.f_rutifçras·e ~as .cul~~
' ..
borando llorma.s técnicas ·.para uma ·.· tur,as sistematizada~: de algodão e ,trlcooperatlva de· seguros agrfcolas com .. go,,deyenqo,. dent~o _de ·5 anos~ esten~- .
sede ·em Pôrto -Alegre. •.· , r_· •
, ..
der, ~s .bene.~Ic_ios _do, seguro às princl· · ·.
. .Apesar:.de nossas tendências• coop_e- -~als~cul~uras,.,. :
.... . . . . . ·. ·
· :' : ..... ratlvlstas/''nitldamentê definidas no· · Nao .,se;• trata, pois, .de estabeleci-·
mento de normas legislativas ·.gerais
. estUdo sôbre·.o Projeto n.o 20, relativo
à assistência :financeira. aos cafeicill- . conforme visa _o, presente projeto.. · :·.
tores (Jornal .do.' :comércio :de· ;5
. Matéria nl?va :para o n9SSo.rpais, ·será
de jal!'eiro de.1948),,·não ·julgamos· util.!!()nhecer.as.conclus~sde·um_dos.
s~tlsfatõrlamente ·evitável: a· organiza- ·mais notá.yels l~treritos: realizados. no .
çao 'do· seguro· agrário por melo de-- continente por ~a:--- comissão. parla.cooperatlvas. Esta .. convicção resulta-· mentar ,argentln_a, ·resumida pelo Dou-..
. das diversas circunstâncias estudadas • tor ~1.\:.ardo Laurencena, um do.s seus
nesta .. justlfl.cação, .sendo . de -realçar mais. ilust~es. membros, das quais exos õnus excepcionais .que êlE' exige, tr_almos ,as seS'l:lfl1tes.: .. ·
.
em. função da· natureza particular do
· 1. · ."Deve ser · considerado .um . se-. ·
~co, que .as emprêsas especlallzad[lS . guro . à e .interêsse. do Estado. e ·. não
nao .supClrtam sem amparo estatal.·· ,uma organização. que .•afeta· unlcaToda.vla, o cooperativismo de\•erá tor- mente os produtores agrícolas. E'
nar-se o aparelho .de Irradiação -e de- ... tOda .a· sociedade, tOdo o país, désde
mocrat!zação do crédito .rural, de que os àltos circules' financeiros o co- ·
é. base Indispensável numa adequada
mércio, as massas . obreiras, 'o.s · que
... organização de seguro rural. Atra- . estão Interessados em financiar e es'
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·tábll!zar a sitúaçãa· do agricultor, que de càute1a e parClmôilia, quantó ao
aqui, como em qualquer país do mun- seu · asP-ecto · financeiro, quer dizer,
do; é o núcleo vital da economia· na- prêmios e .lndenizações. Não ·se deve
..- clonai. · - ·
.
· -.sejam . quais forem as
·
~quecer · que,
. 2 .. ·
seguro. deve ser obrigatório.
bases estatísticas,' o' seguro Integral
·Ataca-se a obrigatoriedade-:. ·porque será. de tdda. . mapielra.-. um ensaio ·
afeta a liberdade Individuai.. Se admi- cujas. probabll!dades adversas não se
·urmos que é um seguro de lnterêsse · podem ocultar; E preferlval ·pois, lnlgeral, de verdadeiro lnterêsse público. .clá.-Io. em têrmos mln!mO.S · possíveis
a restrição da liberdade Individual ainda que Isto . nãó s'atisfaça plena~
· n.ão. pode ser considerada uma ._vlo- mente às justas exigências dos . liiteIencia illclta. e -sim uma condição· de rêsses a.fetados. Um ·. lnlq!o · prud.ente
vida em· sociedade; TOdas' as ·-leis de pode assegurar um futuro .. cheio "de
'previdência social - as de aposen- realizações · brilhantes; ··pa<rém, ·uma·
· _tadoria, os seguros de acidentes do
aventura, ao 'inverso, pode· malográ. trabalho, etc. ."- são .obrigatórias ·e lo"; · :. · · ·. · · ··
·
·
:coercitivas. · ·
·
' ·. · .· .
8, "Quanto aos riscos; devem: ·c~m
. : 3. O Estado deve intervir na or- preender todos os' acidentes naturais
. ganlzação do seguro, não só por melo _ que. o ·homem isolado· não pode re_de regu!aníentos, como também com mover ou-evitar com os recursos. or.sua. ajuda,. como intérprete do inte- · cilnárlos. Convenhe.mos que êsse serêsse.: social .que· representa. Mesmo guro, no seu inlcló, :não. poderá nem
d
· d
t b
deverá. cobrir ·o custo da produção, ·em
quan o · o :.segul'O pu esse es a e1ecer ·su,a ·totalidade,· nem estimular ·a. ·lnum cquillbrio entre .prêmios e indenl· zações( o . Estado deveria· .concorrer aurla e 0 · abandono dos maus agriCOJ;ll seu :auxilio_ à ·col~tlv!dade, o que cultores"• · - . ·
· · ·.
·
permitiria; em último caso melhorar
9, "O- segnJro em geral · deve co·as. condiiÇões·do seguro e .extender sua · br!r a.s perdas· e danos .que causa. o
aplicação a. outras.·. culturas· que se· sinistro. lndenisáyel. 'Nã~··crelo 'que o
'· · acham excluldas do ensaio Inicial.
. seguro agrícola Integra:! possa ter esta
:. 4. A Intervenção e: a ajuda do Es~
ext~nsão. ·Além de ser multei d!ficil, .
. tado não quer diZe!' que êste deva. or- senao !mposslvel, · d~termlnar de uma .
. ganlzá-Io, administrá-lo . e· assumir, maneira exata; em cada. caso, qual
sômente' em forma. oflcltil, .. todos o.s ·a. perda real ou dano· efetivo sofrido, .
.tramites ·de sua. ap!lcitção. Ao contráhá .multas razões para pensar que a
rio :-'- o-Ideal seria. que o seguro; na lndenlzação .total não- é pràticamente
sua. base,·· fôsse .organizado- e mane-· posslvel, Mas, ainda· com uma lndejado· ,por :organismos cooperativos ou. nlzação .Inferior; os -fins . sociais . do
_mutualistas, · constituídos; pelos mes- segurei são ·atingidos· de · forma satismos agricultores, restando .ao . Estado· i'atórla; O que Interessa.,· sobretudo, e
oa, alta, função . de. coordenação,. fiscal!em primeiro lugar, é que o agricultor,
. zação e ordenação financeira: - . · hoje carente de· crédito e de esta. : . 5._ ..Se :. pol' falt~ ,dos orgenismas : bllll!ade,. qualquer qtie seja._ o resul~ ·
· ,cooperativos ou ;mú'j;uos . tiver. o -Esta- · tado da sua· colheita, fique em condo de. _assumir. a função .seguradora,· dlções de continuar trabalhando é· de ·
. em sua. totalidade: :há de fazê~lo · co- sus~ntar-se ·e a ·sua.· famll!a,-durante
mo: solução· supletiva, com . o propó- · o · ano ·seguinte..E' o mln!mo. que .se
sito decidido .de. fomentar,: estimular· lhe pode ,ofer~r. ·mas êste. mln!mo,
e ..polar:· _a :criação dos organismos há· que se reconhecer; é a ·segurança·
básicos; ,. constltuldos pelos mesmos . do seu futuro !mediato ·e a·- esperança.
produtores. · .
. . . . . · _ · . · clara. do seu futuro mais longínquo.
1
· ·6·., . o seguro deve Iniciar-se çom .as
Nenhum agricultor se enriqu~cerá. com
· cultutas· que oferecem maia<res proba· ' o ·s_eguro, porém,· multas ·se enrique. · bll!dades de êxito, de· acOrdo com ·as cerao.- se puderem .continuar . tran. Informações estatísticas atuais -,trigo
qülame·nte e sem: .angústias de Vida
e.llnho ...:... e, em último caso, -sômente
seu fecundo trabalho sObre a ~rra":
com a. de trigo; .todavia, dever-se-ã
10. "Não sei se êstes' estudos nos
·ter o firme propósito' de estendê-lo levarão, afinal, a· demonstrar a. pra tià medida que estudos mais coniple- cabll!dade de um seguro agrícola lntetos- demonstrem sua aplicabilidade a
gral, digno desse nome,. para os .técoutras culturas. · ·
nicas e doutrinadores, -mas, tenho a
· 7. · "A Implantação inicial do · se-~rteza, sem me deixar levar .por um
guro •. qunlsquer que sejam sun ex~
excessivo otlmismo, que êles demonstensã.o. ou as culturas·. que compre- ' trarão, pelo menos, a possibilidade de
enda, dever-se-á fazer com o máximo
criar e estabelecei' · um sistema org{}.-

o

-8ntco ele aiuda..ao ·agricultor, que perde

semprf! · de .temer-se uma 'organizaa sua. :colheita, .sômente pelo fato de ção centralizadora, que não atenda. às
·perdê-la, seni esperBl•, que ·.se encon- · diferenciações geoeconõmlca.s do pais,
.tre' ria miséria;· .é •tenha que· ape!ar, · com a sensibllldade e . precl~ão exi.;
implorando, .... a'· generosa.·. beneficencia gldas pelas .condições e : clrcunstândo Estado,.;e;.·não sendo·atendldo, se .elas locais peculiares ao seguro·rural.
veja na trágica nec.essidade de percor- e~te.lmddl '. ·. ' . ' . .. . .
. ....
rer ·os. caminhos - que · circundam · as , A Inclusão .de. uma: carteira de seterras · ubérrtmas em busca· ·de · um guro.s . no futuro Banco Rural, como ·
· emprêgo .modesto,· ou, como é maiS. cogita: 0 a.ntlet-projeto de · Reforma ..
grave, venha.· engrossar ~-a cara:vana ·Agrária:, .. e destinada . a , constituir o ·
dos · trabalhadores urbanos para ·ga- ap~elho central.· d~ _organização,: conhar o pãoi.,que.> nl\o lhe foi negado; · locação .e dlstrlbuiçao. do seguro atecertamente,; ·,pela . boa. :terra, mas .. em rece .0 · pe~igo de, transformá~la. num
conseqüência· da: .nossa· falha : e · lm~ senswel apêndice dêsse Instituto, funprovlzada ol1iànJza.ção' social"· · . ·. · clonando sob. a influência. do-s' interês~
:Eduardo soares .. Neto. e.:. Francisco .ses bancários e critérios admlnlstratl. G. Macedo;· autoridades. Indiscutíveis vos e, cte certo modo, pslcológloos.
---mi. matérla,:.':anal!sando:. as. condições ·lncompativels" com ·as exigências e ·
· · · da-agrlculturatno:Urugual;'.Chega.raril particularidades ·da exploração· sea -coru:1usão Idêntlca.de ·(lUe não -bas-. curltárla: E, conforme o grau ·de àu-.
tam a téciüCa,.agrârlli, o~a.1Joio da me- tonomia de ·uma carteira. dessa ·na.tu•
canlzação, .·o· Citpitlil'.a. crédito' sUiflci- resa; · poderá resultar numa simples
: ente~ :Falta:.. aO.· dil.sen"<ol'VImento da metamorfose de: uma autarquia,· com
agrloUltura.: 'sul-americana um .. ele". as.> contra,Indicações· já apontadas~ :
menta. essencial: a ellmlnação da ins- · · .ESsa sei:imda fórmUlà, mau grado .
tab!lidade, con.siderada a,té. agora como os· Inconvenientes assinalados, seria
inerente à at1vidade. agrícola,' .propor- . · aconselhável como providência .transicloriando ~ ampla · . resistência · econõ- ·tória. -até que· se evolua para o regime
mica aos diversos .fatores 'QUe a debi- . dà terceira. solução a da exploração ,
'. litam, · chçgando: mesmo, em · alguns do seguro agrário por emprêsas prl·casos, a ·anular .todo· o esfõrço hu- -vada.S; llderada.s·pfilo I.R.B., que·e a·
mano. · ·: .···. · '· . · ·· · . ..
· .· ·solução adotada jJelo:projeto. Ela. con~·Encontramos· trêS. modâlldades de .cllla a.Jridlspensãvel.lntervençãO,do
· promoção desse seguro em nosso pais: Estado e· sua. participação financeira
· .·J(:-·cr!a"!io ,de· um ·Instituto au- · ·nesse setor: de atividade .:económica,
..
com . a Iniciativa particUlar, a.proveltárquico; · '
·
t d i diat
p àti
t
II .:.. mc;l'lisÂo de .úmã. carteira es- g~~aç~e esp:cfa.li~ad;a~~x~rtê~~j;· .
!PCCiallza;da_ no: banco, • financeiro· da técnica das, .diversas . emprêsas; com ·
· sua ampla rede. de sucurilals, agências
·agricUltura: fi! ;da, p~uária; . , ..
·.m,- org~ação_dé'empresas prl- .e representantes _em.:todo ~ territó·.· ·
vadas,. com o. objeti;vo de ,explorar o rio nacional .. ·E.é ~eciso- nao esque. seguro agrário; lideradas .. pelo Insti- . cer _que, as_: emprêsas de seguros, .já.
,tuto .de.. Resse~~r<lll. d~_,Brasll •. ,. .. . . ·· pelo·J)róprio.reg!me de flsca.llzat:ão ofi~
·· .• i.;. primeJ.i&:$oluoAo::a da crlÍ!çÀo 'de clal,. sob.o ,qual·funclonam, são lnsti:
. uma entldade autã.rqulca, encontraria, . tuições ,adaptáveis a ~m nov.o ,centrO
·'desdé ·logo, .u .,_reaçf)es pslcológlca,a ·le._estata.l. · · . · · . : ; .. · . .
da opinião públlc11, ·e não. faltariam, . . ·O _projeto •POSSibilita a constlbulção
.na verdade, legftimas.razões:d~ordem de um~consórcio de ema>t:êsas seguraeconómica e politicar para· condenação · doras · para- a · ·realização .· das . ppe:do· monopólio.,estatal· dêsse ·ramo de . rações de .. seg-uros, .a· critério do In~
seguro,: embora· .su-a ·exploração exija . tituto: de Resseguros, que· agirá :como
assistência ::financeira ·sub.stancial do coordenador. ·Instituir o Fundo·.de SeEstado.· Tal, solução :·importaria em-. guro Agrário, -no qual reside o. mecacriar mals•·,·.um- orgaillsmo governa- nlsmo téonlco de .contrlbulçlio- do Esmental; provàvelmente buroc!látlco e tado.e o .sistema de segurança. de sua.
· . absorvente; em. geral, acessível às ne- · ~colaboração com as emprêsas pri. • . .. _
. .
fastas lnfluênclas .. pál'tidárlas: Demais vadas;
disto, nil.o é ·injustificado o receio. de
. Contribuirão, :unda., para a massa
que. lhe perturbem .o funcionamento de recursos. do Fundo as dotações orvicios dessa mentalidade metropolita- çamentár!as da .União, ·e também as
na, llvresca,. tãO· divorciada do. vasto, dos Estados e dos Municípios, estas
variado e cambiante cenário.· das rea.- :fixadas mediante os acOrdos que celldades do nosso ·meio. rural. Será Iebrarem,

..

-·-

Cercando de garantias mlnimas os· emprêsas .. seguradoras, 1 que v;erem a
prlme~os a~os de operações, estipula · operar· nessas .carteiras .·1hes é dada
· o proJeto .o reembolso , pelo Fundo preferência. 'para eis. segÚros dos pró- ·
. de· :Seguro . Agrário,- às seguranças .no prios da. ,União, entidades autárqut-·
ce:so· dos .sinistros ·excederem do· limite cas e de economia mista
·
· .
. téo.nlco máximo · previamente fixado.
. O crédito pro!Íosto •ao!:InstitÜto. de
Todavia se os resultados ult-rapassa- Resseguros do Brasil destina-se· a ln.rem os limites também previamente denizá~la: da tOdas:as•.'de:;pcsas· e de- ·
· fixados, el!). virtude dos cálculos · téc- mais encargos;·.que assumirá;· em virnicos,' serao os mesmoo ·' recolhidos tude das funções' relevantes ·que lhe
· para: a· formação· do dito Fundo; ::
. foram·cometldas.• . '' .-.::;: · .
· .
. A. . medida. proposta . encontra pllina
,o
Instituto
de
ResseSIIIi:os
do'
BrasU
·justificação no caráter. que · se em- . ·é o órgão 'Indicado 'para 'assumir o ·enpresta ao próprio · se61lro-pecuárlo;
:S:Ste,. como em dlversoo tópicos desta cargo de pla.nejar e ·orientar a lmplan~ ·
justificação foi ·salientado, ainda não tação do seguro agro:pecuárlo. oons- ·
tltul, aliás, \.una ·de 'suas · finalidades ·
figura entre os ·negócios 'lucrativos,
fundf!mental.s
desenvolver: as·operações·
pela Incerteza dos riscos e conseqüen-·
ções de seguroo:·no~·pals( artigo 18,
teB õnus que acarreta, sobretudo·; considerada nossa Inexperiência · no . ·as· II; dos seus Êsta.tutos) • A.'sua •.organisunto, e as ·condições da nossa lmper~· . 2ação modelár, ' os · elementoS técnicos
feita ·organização agrícola,· a· par da ·e a experlêné,ia de que. dispõe; asseguvariedade, ainda insUJI'Icientemente. es- . ram o· eflcien~e desempeilho desta função · e as demais que · lhe BJtdbui o
tudada, de :nossos ambientes agrár!Di.
projeto, m'lixlmé, tendo.~se em conta
Basta. ·lembrar. que não logrou êxito
comercial a tentativa· de. seguro tle co- sua articulação com os· diversos ser·
lne!tas,,;rios Estados ·Unidos, .pelas. em•. · viços dós Mlnistérici.s ·da . Agricultura;
do TrabaJho e da . Fazenda, e ainda.
. prêsas partbulares, em·. Mlnneapolls
ezD< 1890•. em Daltota ; do· Norte e do com o Instituto ·de Geografia e Esta.- .
Sul e Montana, em 1S.17tem Conneétl· . tlstlca, a:o· · lado 'da ·colaboração dos
·· ·
Estados e Municípios... ..
· cutt, em.1920. Isto levou o Góvêrno a
, . E' IndispenSável a contribuição 'que
,Priar; .sob a dependência do Ministério
da Agricultura.· a: ·Fe~eral Crop Cor· deverá prestar o Ministério. da. Agrip<Yl'at!on, a. cu.1a disposição . colocou . cultura,- através de seus diversos de·
US$ l()O. 000. 000,00 tomando.· &.lém do parlamentos e· serviços, . · conslderán-:
mais. a. seu cargo as· despesas da. res- do-se .que ·as tábuas tarifárias. do se.guro rural se baseiam em coeficienpectiva.· administração.~ . .
·
tes · dependentes da natureza do ter.. ·como se .·vê, o seguro •rural ainda reno;
da.·. cultura, do. grau: de educa· não ·constitui ·itma.· forma da assls· ção
do
lavrador, da assistência, .técnitêncla do Estado à Ílgricultura. A moca Qtle lhe é .prestada, e dos fatores
dalidade.· de· que se ··utiliza. o proje•
. ..
· to para êsse fim, Importa num encar- · meteorológicos.
.
"o
elemento·
fundamexltal
para. que
go· de propprÇão razoável· e ·que será
. têcnicamente· prestado através do me- uma. tal ·Instituição possa ser erga..:
canismo 'de lnstltulções.-especiallza.das, nizada. com sru:esso · é :evidentemente
por sur .vêz também . interessadas no -:- disse o Sr. Allplo ..Lima de Oliveira.
..;.... ·estatística ·meteorológica, tiio. comsucesso do··empreendlmento.- · ·
O prazo de: dez anoo ·estabelecido . pleta e extensa. quanto possível, no ·
para o. reembolsei a que se refere· o tempo e no terreno, .além de suas corart. 3.0 do projeto, atende às exigên• relativas referentes ~prõprlamente às
: ·elas\ de. uma fase experimental em pro- . espécies culturais" .. (Anais. 'da· Jorblemas ctle ..tamanha complexidade. · . .nada. de Economia Rural, pr~movlda.
. Pelas mesmas razões. invocadas, pro- pelo Instituto . de Organização Raclo·
põe· ·.o projeto a ·Isenção· de Impostos ·nal do· Trabalho (l.D;O.R.T.). Aqui
e taxas sObre essas operações:' ainda ·. sobressai,. também; a necessidade de
no mesmo sentido, estabeleceu .o má· cooperação das. Secretarias da Agrl- ·
xlmo· de 5% para a comissão .de. agên- -cultura dos ·Estados, e êste é um. dos
clamento do · seguro, tlí.o lndlspensá· . principais objet!vos ··dos convênios ln·
vel à· sua propaganda e difusão, nos tergovernamenta.Ls, que o projeto auto·
.casos previstos.· Por outro lado, a rlza. no art. 12. · · · ·
·
funr,ão · principal do age~ciadot é a · Não 'Institui o projeto o seguro rural
lnspeção material e moral do risco obrigatório, como se preconiza. no an. proposto, o que exige· -certos. conheci· . teprojeto 'de reforma agrária elabomentes, tomando indispensável essa rado pelo Dr. Afrânio de Carvalho.
remunera~lí.o. Ainda como incentivo às
A compuls{lrledade dessa ·medida. de

.
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'pr~vldêncla..dcverá ser alcançada, atra-. ~ais para 'ks operações. de seguro e ,os.
· vés ··de.. longa· etapa de sua 'lpllcação,
empréstimos. contraídos para custea. cbomrtpreenddenddio gradat1vamente_. a co- lo ( a.rts .. 6 e 13.•) ·• .
. . .
e ura. os · versos r1scoo., A futura
· Neste . · passo, , cabe. assinalar · mais
lei,:' observando , êsse critério, dls- ·uma .·vez, .. a ~reclosa .colaboração ·do
· .. ·.
· .·
Dr.. RuL de O veira .·santos . no. estudo
no seu artlgo·2.•·.
.·: · · ·.·. '' Orga.nlza.dó, ·nos. ·têrmos dest~ · e feitura do projeto, ·e não s'e poderia· .
.. . · lei, ·o seguro relativo a determi- omitir . o prestigioso epôlJ com .que
. . . nadá. especl.\l.Ildade; . os. flnRI!c!a:. acolheram. esta Iniciativa,. as Uustres
.. : mentqs -para a atlv!dade rural cor- autoridades· espec!altzadas ria matéria,
· . respondente, feitos_ ·por .entidades os Drs. Odilon Bauclair e .Carlos Ban~
. bancârias oficiais ou· particulares deira· de Melo. ·. : . · •. . . . .. . • ·. .
.... ·ll .cooperativas,' ficarão . subord!..;
. Q d!ploma1eglslat!vo em elaboração, .
. nados .à· prpya_ de· acha.r~se ·o·in- . como· de Inicio se .acentuou,. estabelece
·: .teressado • garantido 'por apóllc~ .normas· gerais, sôbre ·o· Seguro. Agrário ·
.· .. de seguro agrário";·· • . · · ·
-(ar-t: 5.0; ·n.0 . XV•. :alínea· b;. d.a· Cons.· Ó sésuro. ~~col~ deve sei> orgàni- . . tltU!ção. Federal),: ao lado de dispos!,
zado em :.bases racionais de· colabora_. ções . éspecla!s, estritamente .necessá. ç"o entre o estabeien!me t b á 1
rias, 'atlnentes:a."a.ção ..do Go'l"êrno·Fe~
'teao'segurador. E' :1nst~~to· :cg~~ · dera!; Resta:, ..po!s, aos •Estados :o êm- ·
·-· . rantla da. ·aplicação dos recursos.· con-. b!to 'da :legislação supletiva .ou com· .
·. · cedidos ito agricultor e me!ó Pducatlvo
~:i~~ar_-,<~:: ·6:~ .d~ Const!tU!çã_~
para essa . aplicação. A negligência. · . O. ·.art.· .18 __ :.:.an··~ém· ·.n.o.· _·q·u·e· . na·o· f&·· •.
do .:segurado será" motivo' para · deca- ..
· "' "
· dência' da apólice; "Nos· empréstimos rem :!ni.lompatívels com o· 'sistema· da
: agro~pecuárlos e industriais '- obser- Lei; a:Iegislação local e·a. federal, exis·.vou o Deputado· 'Agostinho Monteiro tentes , sObre . o assunto ".Esta última,
...;_· é, pedra de ·toque o. nt.cido de' apllr~fere-se· · ao Seguro : Agrícola . pelas
êaçãD. dos:recursos0 obtldos; .Esta. exi· cooperativas <art; 1.o .;parágra.fo úni·.
gênc!a ·.-normal, .ou . melhor ·natural, co do .Decret~le!' n.•, 2,063, .:de. 7·3 ·,
. .faz cem que: o· produtor· prefira: o de 1940) .· , · _. . .. -·: . :· . .
· . ·.,
· .· c~édito · comerci~l-.apesar ·da· taxa de
:o:projeto; como decorre .da' sintes~
. juros mais. alta e prazo .. -mais 'Curto, . de· seus- dispositivos, reveste-se de ca· .
:Urge se faça campanha •educacional rá.ter ·experimental, permitindo uma ·
e.::clareeedora da ·opinião públlca e. em· progressiva· e prudente execução ·dos.
especial;·dos 'produtores nacionais sõ- -princípios ·e .regras .que formam sua..
br~ ·o crédito. à produção". (Crédito e
flexível estrutura, como o. exige a. soPxodução, Confrêncla, pág. 29) .
·. lução· de problemas cuja · ccmplexi"
. A 'institUição do: seguro agrário cordade;· que . lhe é ·inerénte, · se .agravà . · ·
respondem novos: métodos dé coope- • · dentro dà quadro multiforme .e variá·
ração e-ntre os·. lavradores, conforme · vel, do nosso- imm.so éenário gep-ecose·:· destacou no 1tem IV, quando se . nômico. ·, . · .. . · ·. . · :
realÇou .o papel· àas · cooperativas. · . . , Como-:' observou o,Senador ·Apolõn!o
. E' uma determinação, constitucional Sales.- quando .Ministro da Agricultura,
'imposta. ·como· reMndlcl).ção: da.s elas- . referindo-se ·a.· organização . rural em
. ses· .rurals, .. o estabelecimento -do cré~ face das peculiaridades do.· Pais, o cri·
· dito. especializado · de amparo :-à .la~ tério áão será da lei mais p-erfeita ou ·
vom·a e ..à pecuária (art, 150). AI. se que atenda. melhor ·à mais a.dlantada,
. prClC12Jllou uma noya deClaração.' de di". . porém; da lei mais' aplicá.v~. :.da. que .
beneficie mcis ·extensamente os gru.
. l'Citos ~ o .direito ao -crédito agrlcola.,
·por ser ·êste fundamento, à organiza- · pos rurais· dls3_cm!nados no so!o.imen-.
ção, proteção ·e desenvolvimento. da .so, .. ·. ·
. :· .. . . · ,
·· ·
· · agricultura. · · , .. · . ·· ·... 7 : , • • • Dentro dn preQcupação de acurado
··, . Integrando. um conjunto .·de "provi- . estudo e · de- cautelosa·· Bllllcação . da..
dências . adotadas para facllltar e· lm· · lei pelo Govêrno,. o proje;to di& põe sõ~
p:uisiOJ;lár a.. •Implantação do ..Seguro bre.. a. cCllaboraçãi> das .classes .interes·
.'\gro~pastorial, .figuram as disposições
sadas <art. 15) ,..fi subordina a -prazos
;.visando a ·redução di> onua do prêmio . especiàis mlnimos .e máximos, respec-·um-dos pontos de mais, dlficll so- . t!vamcnte, de~() e-.lS.O dias o Inicio da. '·
Iução. tendo em vista seu alto custo . o!lrlgatorledade dos decrttos a. serem ·'
em. função da natUI'eza 1 do risco. o expedlcios ·.sObre a.s principais · provi- '
Fundo Agrário,· destina-se, : também, . · dências ela implanta.ção· do . Seguro·
a· conCorrer para .redução do 'prêmio Ag1:ár!o .. Neste ponto cumpre lembrar
(Art.. ll, § 1.0 allnea b), e oom mesmo #o papel ·Que .as classes rurais podem
objetivo, o. projeto cria imunidades fls- desempenhar no aperfeiçoamento da
';/.
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1!1aboração da. lei e na vlgllã.rv.:la. . sõ. bre :sua boa. aplicação, através de suas
associações organizadas· na forma do
Decreto-lei· n.• 8.127,~de 29-10~45; que·
lhes confere. a. funçao de órgãos de
·defesa e.·:.representação · dessas.,cla.Sses
e ainda. a de ·órgãos·. técnico-consultl"Vos·aos governes !edera!s e locais {ar·
tigos·:.l8 e 19)..
· .. .
.
· O seguro agrário, como . deixamos
· ':acentuado. é apenas.• um dos capitu- ·.
.los do ·nosso" complexo .problema ru'-ral, que. continua a ser·o.problema dos
próprios destinos da Naçao. : . . .. ,. ,. ·
Sala das·. Sessões, 2 ·de ,agõs.to . de
. 19{8, -'- Attilio Vit•U!:C['..UL. - V ergniaud

. de. dar grande.Jmpulso à Santa .Casa.
de .Misericórdia. ,
.
\, . '· .
. FJeito pelo· Partido Social Democrático, de .São Paulo, .Deputado à, Câmara Estadual;. no principio dê~te ano
foi escolhido·. com grande visão é. acêrto de' seus .companheiros, para' dirigir
os. trabalhos daquela; Assembléia. Nesse põ.sto, confirmou o alto conceito em· .
que era .tido. no. meu Estado, revelan~
do"se homem· probo e: trabalhador,
possuidor, de espirlto reto e que;;apesar
de ligado a um paltldo; sempre soube
sobrepôr 73e .a· .qualquer 'lnjunção ;partidária, ·procurando .; imprimir •.à·' polit!ca paulista ...,. 110 momento' f.!m. grave
·Wanderley. - FiLinto' ]!illler. - Durcrise - ..um ~.specto de·.saenldade,.alto
cescort!n()
val cr;u~. -'-.Bernardes Filho. ...,. Wa!~
patriotismo. . . . . .
dem,r:'r. Pedrosa. ,,....: Alv:tro . P1Iaia. . .,.
. A Câmara .Estadual .de ·Sãó Paulo',:
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa" antes·de perder o Presidente Florence,
lavra do Sr. Senador Rodol!)ho Mlran-. já havia ~o!rido rude golpe com o de- ·
·
·. saparecir.~<Il;to do seu. primeiro d!rl·
da; orador :inscrito.
. O ·SR •. RODOLPHO .MIR.ANDA .(•) . g.~nte, ...:.. Valentim Gentil - qu~; como
:-.Sr.•.Presldente; pedl·a palavra para, tive ojlcrtunjdade ele fiizar .-c::ta Casa,
c.omo Senador· po: . São Paulo, trazer era tgmbém ponderado, calm:~. e im:..
'ao conhecimento :daO Casa. a dolorosa . ,tuido de elevado espirito pú:,llco. ·
Sr. l?resldent~·. por essas qua!idádes
noticia. ·do· fa.lecimr.nto do. Presid·ente
( da Assembléia· Legislativa do meu Es- merece •Francls~o Florcnce nâu; só · o
r~3peito de todos os paulistas, .;como
.- tado; Dr. Francisco Alvares Flol·en. ·ce; .
.·
.
tamb~m o aoatamento de todos os. bra.'
.
- . . .'
·· Antes ·de entrar neste recinto, rece.- siieiroS.
PEç·o ·a V. E:;:.•·ccrisulte ·o· .Senado
bi;Jambém a. ·inc~tmbência .do :ilustre
. 'llder ·.do Partido· Social Democrático ~õbre ·se conco.r'da· em. que· se lance t:m
ao qual pertenço, de me pronunciar, at~ .um voto .de profundo pesar. pelo
:em'igualsentido, em nome d"ssa. agre- .falecimetlto . do ,!lustre .. e . saudoso
.
·miação· ·politica; ·representada· .no. Se· paulista.
· O SR. .A.RTHUR SANTOS · m .;. .
nado Federal.
,
. Francisco Alvares· Flórence acaba de ·sr, Presidente, cm nome da bancada
perecer num desastre de automóvel, da União Democrática Nacional, que. · : ooorrldo quando, em companhia de ro· as;ocia.r-íne às justas manifestações
. .seus pais, ·se diJ.•!g!a. para Pinhal, sua . · de pesnr com que o Senado da Repú..,
. '
:cidade natal ' ..
.
bllca .toma conhecimento do infausto
·O extinto .de!lcendia. de uma. .extirpe falecimento, em trágicas condições, do
de notáveis paulistas. como Amador ilustre paulista Deputado . Francisco ·
Buenó e Brigadeiro Alvares Machado, Alvares . F!orence. ·.
que ~of p'r~idente da .Província ~e São . De mim, trago . uma · contribuição
1•
pessoal, pois fui contemporâneo. e co.Paulo.: . . .
. ·
. ·
"
·. Formado· em medicina. na Capital . . lega do grande .brasileiro que acaba de ..
Federal,· illiclou ·seus . estudos na Fa- falecer em tão impressionante ·d'esas. ·
, culdade de.Medicina·de São Paulo.·Foi tre. · _
el·eito .· .Vereador. em · Va.rgem· . Grande
Guardo imperecível saudade de .sua.
logo :no começo de sua :carreira poli- · memória, pois; desde· os temr,~os aca- :
'tica; Terminado o mandato, mudou- dêmicos, quando ,juntos vivemos dias
. ·se para Pinhal; onde cl!nicou· ·como inesquecíveis para . a 'vida humana, a.
médico abnegado e cheio de 'aridade, minha amizade por Francisco Florennão se preocupando com os proventos ce c.onsolldou-se de maneira definitiva.
· Sr. Presidente, . ainda, há poucos
materiais, senão apenas com os benei'i~lcs que podia proporcionar à.s elasdias, recebi do. ilustre paulista,. uma.
. ses sqfredoras. 1l:sses dotes de coração carta; em que 1ne apresentava um fibem cedo fizeram com que se impuses- lho seu. moço cheio de· vida, a quem
-se .e o carinho e no respeito dos seuS' fêz S. Ex.• as .mnls amáveis referênCOrlttrrâneOS,
· ..
· I
...
cias à ·meu respeito, recordando justa-·
mente· o tempo em que juntos perlus· Em Pinhal, teve a ventura· de fundar diversas instituições de carid'ade e trnmos- os bancos acadêmLcos. .·. . ·

e

'

. ( •.) · Não foi revisto pelo orador.
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Tôdas as homenagens que ,o senado · neste .plenário, pois terf9.mos o prazer
da República prestar a· Francisco ·no- da sua companhia que· nos·· seria agra~
. rence são as mais jlista.S, poL·cjue · foi dávél & ·facilitaria· o debate.·. . ·. . ·
de fato, um· grande cidadão; um esp!. Já há·.·cêrca ·de dois meses nos ha·
rito 'forrado de bondadê imensa e ·de .vlamos referido aos.compromissos com
.convicçõ€s clvicas. profundamente· en- o Banco Internacional de- Reconstru-.
ra!zadas.
.·
ção e a alguns· detalhes ao comentar. Batalhador pela causa. da implanta- mos um' artigo· do "Correio da· Ma·
ção da democracia no·Brasl!;· era. sem -nha", sôbre o sugestivo; titUlo a "Ridúvida, ·uma ·das·. figuras . marcantes · queza· do · Pobre";. ; ··. ·· · . · ..
da atualldade politica paulista. . · .. .
Agora.' voltamos· ao· assunto; em 14.
. · . Sr. Presidente; curvo-me, com griUÍ· de julho, em. vlstá·do Projeto de Lei
de,.com imensa saudade diante ·da sua n.• 221; da Cêmara dos·Deputaclos, au' memória, . e .creio bem !nteTpretar · ós. torizando em seu art; 1.0 o ·Ministro .
.sentimentos da· bancada .da .U~D.N., da Fazenda a ·dar.a_ garantia do Tenesta. .Casa, dando às homenagens do souro Nacional·a um empréstimo até ..
Senado nossa !ntegral.solldaried.ade.
$9(}. ·oo.!>. 000,00 (noventa· milhões· de· dó-·
-· o SR. BERNARDES Filho .c• ( - la•" .. l' ."· rl!Ve!'"OS privilégios e favores
Sr. Presidente,· o Partido Repúbllcano à. Brazlllan. Trao~ion Llght a.nd 'Ponã.o> pode ·calar sua mãgua ante o de·· Wel· . . . · .
. · · . · ..
- ...
saparecimento · . .do· . Ilustre· . _paullsta . Matéria. merecedora de ampla e ·se~
FranciSco Alvares F!orence, que pre- rena· discussã.o e que já. trouxe como
.slaia a 'Assembléia Legislativa daqúele conseqüência primeira, a declaração do
-Estado. Associa~se. portanto, às me- · par cruzeiro ao 'Fundo:Monetárlo Inrlicldas homenagens que o. senado est{l teniaclonal, ·em ·têrmos ··de; ouro; na ..
.~,... prestando à sua memória. . · · ·· ...
razão ·de- 0,048036 ·gramas ou seja em
•. o SR. _EVÁNDRO VIANNA 'c•>' . números redondos 48 ·miligramas,. quebrando a€S!m o:atual padrão ouro da'
Sr: Presidente, em nome da 'bancada nciss-.; moeda· legal definida pela Lei
do Partido Social Trabalhista, venho . n.• 5.108 de"'18 de dezembro de 1926 ·
associar-me às justas manifcstaçlíes ·
é d 180 rnill .... · d ·
fln
de. pesar· do Senado pelo fal€c!mento que
e·
grwuos· e .ouro · 0
do saudoso Francisco Alvares Floo-en- e ,20· ml!igramos de llga, lei· que-, está .
· ce,. que ilustrou com ·a sua Presidência em vigor, oriundo· do Poder Leglslati- ·
vo e que só pode ser revogada por. uma
a· Assembléia .Legislativa do Estado de nova lei monetária alias necessária
São Paulo.
· ·
antes· da Reforma Bancária e 'da ·lnO :sR.. /PRESIDENTE ..:... O Senado · corport ção do Banco Central.
. .
ouviu o requerime1-1tci do Sr. Senador
. E·.tas considr;1·ações São ull".a justa
. Rodolfo Miranda, no sentido de sfr ln• ponderação· preventi\'a para .um regi: ·serto em· ata um voto-de profundo pe~ _·me de urgência .em rela,.ão ·_ao projetosar pelo desaparecimento do Sr. PranY
cisco Alvares · Florence,. Deputado e . lei n.o 22··\ da Câmara 'dos .Srs. Depu. Presidente da Assembléia Estadual de . ta dos dando· autorização para "gara.ntia do Tesour.o. Brasileiro. a um em.
préstimo da Brazllian TractiGn, a fim ·.
\ .S ão PaUlo·
Os senhores que o aprovam, qlte!ram . de que 0 ·Senado o_ ·possa estudar .. cóm
permanecer sent!idos. (Pausa>~ . . · · .. calm.a e .com rEsponsabilidade.·
··
.. ·
Está aprove cio. .
·. Tem a ·palavra 0 sr. senador _An- passemos, pois, a considerar ~ ·refu- ·
dr d R.a
d ln crit
·
Passemos, pois, a .comslderar a refu- clarações a. Imprensa do Ilustre .Sr.·
a_ e . mos. ora or s 0 ·
O. SR. ANDRADE RAMOS - Se- Ministro Correia e Castro.
nh'or · Presid-ente,. os· .esclar€cimei:ltos _. _. 0 ·s·r. Ribeiro r<..n...-zves ...;.;. v.-. Ex_~ .
que acaba de' prestar o. honrac1(1 Se...--..... ~
nhGr Ministro da Fazenda aos repre· i:elêcia ' está ·:.de .parabens · por .que ·
sentantes da Imprensa sôbrp a par- provocou do MiniStro da Fazenda ·es- ·
· ticipação do Brasil nô Fundo· Monetá~ . sa.s explicações, ·que já. deveriam ter
rio.Intemacional e no Bane·~ Interna- sido dadas à. Nação brasileira .desde
cional . dr; Reconstrução, aproveitando . muito. tempo. ·
·.
. a· oportunid~de dos meus rectirsos·.so-·. . ·o SR.· ANDRADE. RAMOS ..:... v.
· .bre esta matéria, pronunciado~ nesta Ex.•. 'diz multo bem e' eu agradeço o
tribuna em 14 e 26 de julho findo, me·: seu oportuno·. aparte. · · . ·
·.
· re~em de minha parte alguns r.omen- · · ·.Diz s; Ex:•. que interprl'to as cláu,
tárlcs.
·· ·
·
· •
. · · ··
suJas do AcOrdo de Brett.on .Woods,
·
Preferia que ·
Ex.• em· boa prã-· exagerando obrigações · dos . palses .
Uca de democracia, as fizesse aCIUl mémbros, e diminuindo· os beneficies.
· Ora, os meus· discursos estão ai no
· , ·.· l .Não !ol revisto pelo orador.
Diário do Con(JT_esso. Sr. Ex.•, nlío foi .

s.
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exato, ou .foi mal lnfor.mado, ·não· tive . que três taxas: a de 19. cruzeiros pa-

êsse objettvo; Limitei-me · a referir ra' importação em , geral; <I.· de 16
diversas· clá'usulils eni.que citei o texto,
cruzeiros para urna·· percentagem de
e•·os elgarismos . das·.contribu!ções e .trinta' por cento nas ,lftras de exporobrigações ,estão perfeitas.
·
tação, .que era. .cobrada. em favorc.do
·o: ..r. Ribeiro Gonçalves .:...:. será Tesouro, e a· taxa especial de 13 cru~
. que 0 ·Ministro da Faze.uãa está a ·re- zelros para os diplomatas e milltare~ •• n~e::r:,· aU.spicio~D. noticia de
futar a: V; Ex.a, por ouvir d!z~r? · ·
O SR. 'ANDRADE RAMOS- Real- que 0 Fundo pe'l'IIlltlrá .a .. existência
mentt·, expW;, em público. matéria des- ·· dessas taxas .'diferenciais, :mas-.é con.conhecida. · ..
· · ·.
. · · . trário ao . di.ta.do do. Acôrdo, .confor- .
Diz S. Ex.•, que de forma alguma me as cláusulas a que já_.me referi, .
o ·Acõrdó"teve em vista· taxas imu.·Fiz notar a coincidência que, ha:v!a
-táveis. ' . ·
·... ·. · .
. ··
entre a decisão . do empréstimo . da
Digo eu, ao contrário, o ·espírito do "Braz!l!an Tra,ction". A presteção .cl,a
AcOrdo de ..Bretton Woods e ·.a . VIl'- garantia do ..Tesouro ·.l!ra.s!Ielro - .e
tt.uci 11ue .pre•~uae, cláW<ula. primeira, .a declaração da· paridade do cruzeiincisão 3, é promover a ·estabilização ro pelo· Ilustre· Sr. Ministro. s;. Ex· ..
cambial'.· dos países Jll!!mbros
e, na · celência. .diz. que··· não é' exato, · por ·
cláusula quarta, .art. 5.0 , determinou- que. o · Bras!.! devia ·ter. feitO a decla~
. se que membro algum poderá' propOr ração. 9!J. dias depois· de 17 de dezemalteração do .valor par de sua moeda, bro de 1946, isto é, a: 17 de março ·de
a. nã.o ~~. para· correção fundamen~ 1947. Mas, diz · s. Ex.• ·agora que
tal. Tudo obedecerá à. .consulta e havia conségu!do o ad!a.ihento até
· consentimento do Fundo, que :não fa- · que reiil!zasse a reforma'· bancária,
rá objeção desde. QUe não seja para. .criasse. o Banco Central, etc.
· ma!sccou para. menos de dez por ,cen- · ·o senadot~eve r~cori:lar-se que justo. do valor par'.inlclal tendo.em con- tamente no· meu último discurso. fiz
ta ·tôdas as alteraçõEs anteriores. AS· uma ressalva a êsse respeito..
sim, se o nosso ·par .foi· declarado em
·Agora, quero relembrar a. S. Ex~
um câinb!o tão depreciativo, a. êle es- celência de que a prorrogação do prazo obtida. o foi -' como disse - sem
taria.· amarrada. a . no5Sa economia.
. S. Ex.''. o Sr. .Ministro reconhecen- prazo determinado.
,. ·
.
do os males desta s!tueção diz que
Em 5 de março de 1947, S. Ex.8
. . na decla.:ração da paridade feita pe- comunicava .à imprensa que C\ Brasil
· lo Govêrno foi ressa.lv.ada a clrcuns- só oportunamente poderia declarar ao
·tã.Ilc!a de poder ·o valor declarado SQ· referido F'undn ('· valor .definitivo que
frer mais tarde modificação. E' uma resolvesse'adotar.·E, acrescentava.:
noticia. auspiciosa.
·
·
"A braços corri· uma inflação
o sr. Rtbeiro Gonçalves· - Medis.~m precedentes em tõda a sua
. história, com a sua moerta. des. f!cações dentro · dos limites pré-~sta~
belecidos.
.·
valorizada, não· seria possível, vem
o SR; ANDRADE RAMOS·,..... :Astais c!rcunstànc!as, · fixar um jus- ··
sim deve. ser. · .
.·
· :. .
to valor para o cruzeiros, o que foi
' Será .uma; e:&ceção e contrária. ao
reconhecido pdo Fundo, que pa.fundaniento de Bretton Woods: .
ra isso nos concedeu um prazo
· s ~ Ex.a reiferindo-se ··a.· nossa ailrindeterminado".
'.
. mação .~e qu.e· nas circunstâncias eco- . São palavras do honrado Sr. Mlnôm!cas. e •monetárias. em .que. vive:· n!stro da Fazenda em 5 de mri.rço em
mós é · de todo conve'!liente uma. P0
declaração à. tõda Imprensa · . · ·
·fjx ç" 0 neste momento
•litica. de· •cambiais d!ferenc!_ais, a. fim. · ""i .
a. a • .
•
de· procurarmos um clima de va.lorl· . """" m,, a
·. zação ·diz 0 ·honrado Sr; MinL•tro que , for uma decorrên~!_a .dos acontecia. diterenciação das taxas é o reco- . mentos. a que .!?e venho adr~fer~~o.
.
De fato, Sr.· Ex._ obteve
ame o
.. nh~c!mento da desvalo·rlzação.
· ora. .a aplicação de um metodo de por tempo Indeterminado, que esta- ·
climb!ais diferenciais indica. que há va correndo, pois a reforma bancádepreciação da. moeda., mas 'é justa- · ria. ot:ont!nua na Câmara. . a. !ncorpr
mente um . dos meios hábeis de res- · ração do Banco Central infellzm~ e
taurar a. moeda obtendo um valor é . remota e a. pre~ud!cla.l lnflnçao,
·médio melhor ·e -defendendo· aquilo os preços . altos ainda perduram e
que se deseja na importação, na. ex- · mais se asravarão, com os comproporta.ção nas desptsas do Govêrno, etc. m!ssos em ·cruzeiros com o Fundo e
E' corrente que ainda. até bem pou- · o Banco e o aumento do orçamento
co · tempo · tínhamos nada menos do da. Despesa para. 1949.
A

'·

'
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· S. Ex.•. foi· levado à. declaraÇão· do · .TErml~a·.S.· :Ex.•, r as:. suas·.d~Iãra
·valor par .:do cruzeiros em· ouro e.a ··ções•. •trâtando -:-· e,.eu.paderia dizer
quE·bra. .· !legaJ ... de· padrão, ·porque o exagerado' -: as•, vantagens, ·.que :a
Fundo : necessitava dessa declara~Ção · Fundo r .e o .Banco :proporclcmarão. aos
sem .o que não.·serla.possivel·a opera- seus pn.rticipanfes. : ...... ,,.. , ;.;.··· "'"
:ção • do .. empréstimo · · da , Brazlllan · · .A nosso ver, .o que o Acôrdo mais deTraction.
• .. termina são · :obrlg~s, . ·comis.Sões
· , O seguinte trecho dó telegrama. de
multo medidas. e- uma. sujeição: per!~
• Washington, da ·"Associated Press''c:de. gosa .da economia,:. da:'.finança; ·e .da
'14 de ·Julho; publicado'" nos jornais "moeda· de ·.uma · ·na,çoo>soberana .a
. ·desta' Capital: de ,•16 ·.'daquele: mês,; é Uma'·organização 'intemaCiólial. :·: ! ·
-·. · ·mais · ·uma · prova ' circunstancial: .do
., No. caso. particular ,do .. Brasil ·--:.·que
·que· afirmei; em"bôa fé,• não ·conslde- .não ~l;á preparado'par&:'isso, contar. ·- rando .o 'ato· do Sr. ·Ministro da Fà- me assinalei a repito '->teremos· de
. zenda, como capaz 'de 'depreciar ·s. .entrar. par1:1. . o Fundo Monetário rn:- . '
·Ex.• de maneira algÜma!
· :· · ·. ·
· temacional (clásula ,'II; artigo· ':3,~)
· · · ·.··.· ..- -· · • •.. '·: • · · ·. ·· ··..· · ·com 87,5 ll'Jlhões· ·de 'dólareS. ·-oü' se.• "Washington 14 ,....;. <AP>· ~ O ·jam··25% ··da cotr.. subscrita ··de~·150
Fundo · Mcmetário · :anunciou ter . · milhÕes •de dólares. · ; ·· .. .i · . ·· .. ·
•.. · Sido .·aCeito; como "par','. do "cru~ · 'Os'restantés '122,5' mÜhões dE(dólà~ .
zeiro" brasi1eiro,. o.· valor ,de 18,50 ... res .;serão .·pagos : n.o.' e.quivalerite . em
· cruzeiros por· ,dólar •• americano;
·
d isto é 2 266 250 o '
-'• ·Diz :.o Fundo, :por seus• portavP:- .nossa,moe a;
· ;. · . ; • O:cru. zeiros e .depositados' ·po:: ·:canta: e ·à
.·.. zes. •o.fic!a!s.•·· . que, .. essa cot•"ao....
d!spaslção do Fundo. Interilacionat rio
...
. vem·.,sendo .. a ·comum· e foi .pro- Banco ·do. Brasil;: ·Dessa;: importância,
. posta pelo próprio· Govêrno ·do Cr$.1;110.000,oo,au sejam'~!)%' do 'to~
.. B::S~JictÍ.ção da:...p~r;, d;·qualqhe~:' 'tal de. cento .e ciilq:Uenta, milliões de
.moeda, é· requisito. essencial para · .dólat:ea, •terão de· .ser, :postos ·à :dispas!·
que qualquer pais possa obter em- . ç~o, •an.tes. de terma.s .qllltlquer•,opera.
tim
· · ·á
çao de cêmb!o .. au.,moedas.com.o Pun·
prés os. daquele Fundo Monet - - do' Monetário ·:rntei'naciolial,. pois asrio,dque •é ·uma· Instituição
i ·dispoe·.e,.o
- ·
briga a ...
Cláusua,....,
· 1 ...,..,.. ·
. ."I
t
·is. f!nan. sm,
·c a a·por quaren a e se :naçoes artlgo.4.~,,Jetra "h"" do Acõrdo. ··,.
da O .N '.U ·
'· ·, ·· ·· .~
: As 'traiisàçõês do 1:FundÔ são as que .
.· ·: · A lnié!atlva. toniâ.da agilrá. pelo·· mmclona: a Cláusula:. W e .seus .arti·
Fundo Monetário vem !acllitar . gosO.e incisos, ·que :seJpodem· resumir .
• . as -últimas .negociações .pára o pro· -p.a .compra :dos câmbios .:e moedas que
jetado empréstimo ao Brasil, para sejam·: necessários· ou :de ouro, com- ·
o financiamento. "do desenvolvi· . ·a sua própria moeda, não .podemos ir .
menta da energ!à elétrica nesse além de 25%,. em· re·laçlio à. respectiva
país. O I?rojetado empréstimo será ·.·cota durante •. o. petiodo · ded2 :.meses , .. · ·
feito,. sob, a garantia· do ·.Govêrno
a te~,a:r ·na qata · da.cqmp_ra. ·.,,;;;: ·
· brasUeiro à · Brazllian· Traction ·. · · Assun, amanha;, P,Oderemos .pedir. ao·
· 'Light &' ·pa\ver ·:.Co;, ·em cque 5~ ~ ·,"Fundo" Rté t_rinta e sete·. e. meio·ml~ ·
acham •investlüos grandes ·capitais lhões deqólares . que. é, justamente; 1!:.
· .canadenses"; , - . . .
. ·
lmportãnc1a ·com que contribu!.mos em
·: . '
. . ··. '• : , · . · ::-;
.
outro..Além, disso. tenios 'à· disposiÇão,
. . . Afirme~ no meu discurso ce 26 de a importã.ncia que mencionei, cruzeiros ·
,julho ·que .vá_:ios países· ·de e::onomla. papel. .. ·.
· · · ·. . ... ·
·imperante nao participam rio . Fun- . : ·. ·
· .. . · · · · · ·'
•· · •·
do nem da· Banco· ·e: citei· entre. ou- · ·Se· depois, dessn. oper!IIÇão quisermos
.. trÓS,. a Suíça, a Argentlria:··a Suécia, · e1'etuar outr~, pode.remos soUcitar• os
Portugal, a. Espanha a ·Finlândiá;. a · mesmos 25%, cada:·.~ meses,: .e assim,
Rumãnla. a: Turquia, etc: o honrado em 8 ~nos,: poderemos ati~glr aos faSr. Ministro da .Fazenda. ,repllca· que lados 201,)%. · . ·. .
·
.
· ;_is~o é exato, mas,, pO«"que :não foram . Há, oe.ntretanto, um~ experiê~cia,.que.
· convidados · .. .
. ·· . · - · ·
trarei. ao .conhecim.nto .dO· Senado,
• . .
.. .
• •. • ·
• i .
. •
·
•
oportunamente. Trata,se da República
Ora, o AcOrdo . de Bretton .woads, · amiga do México, que teve· de ·usar do
está· velho de mais· de quatro. anos .Funda. Monetário Internacional, ··como
. coni" o .· F'undo' Monetário e· o Banco · asscclado e ·as fatos •:se.· passarlim ·de
Internacional · em funcionamento. Se · . maneira ··que nos coloca · de preven~
estas lristituições· . oferecessem convi- ção. . . . .
:
. ..
'· '
dativas, vantegens, ·certamente aque- . Há diversos· encargos; entre êles, o
·les países. pleiteariam com insistência pagamento •de uma taxa .de expediente
a S\!R participação.
· ..
~ôbre as transações de· três. quartos

-:.~
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'POr :cento, .'.que, a critério do Fundo, C1·édlto · Intemaclonai;· é •·mais~ barato
·poderá ser. elevada a um por-cento ou para a Llght. Assim;· a Llght vai obter
; reduzida nunca abaixo de· meio. por dinheiro barato, mas quando•o Govêr·cento. :.
· ·· . · · · ·
· . ·· ' no do Brasn·. proourar .. empréstimos,
.o Fundo goza. de .diversas !munida- naturalmente não terá mais crédito· e
des.e:prl'l'l!ég!os no pais membro, como será ·obrigado. a tomá-lo em. outros
dis,põe a cláusula rx e seus artigos.
bancos; .. .
· ··
··
o sr• . Fldvio Guimarães --' Logo,
São muitos e alguns onerosos. Fa:rei agora, Sr. . Presidente, algumas seria conveniente ·que, ·no caso de o
considerações sõbre o Banco 'Inte~na- Brasil efetuar· empréstimo, 'buscasse a
clona! de Reconstruçito :e··Desenvolvi- melhor conveniência financeira· em ·
menta, ·ao ·qual, :absolutamente, ·não · sua .. posição de 'endossante, coilforme
me ' referi, exagerando compromissos .proposta en1 discussão.
·'
.. ·
.1lu· obrigações; •·cito, • apenas; : cláusulas
:,. 0 sr: Fernmides: · Távorà . ...:...; ·Maii
e· números que .traduzem as .. contri- quando 0 Brasil esgotar ·seu crédito.• no
'bulções>e· os deveres ··a cumprir..... · · · Banco Internacional; terá.. de tomar·dl~
·'· o· Banco .:rnteniaclonal' fúnclona em nh Ir
· tr h
·
·
1
'ligação ·com •o Fundo. 'Monetário ao alt~.o ·noo ou 0~ .. ~!1-ncos. a.Juros mas
.qual(iremos ·nos. relacionar mais .funo SR..' ANDRADE RAMOS·...;; con-damente, •na•cqualldade .de'ãcionlstas, forme.· jã,.:.. tlve oportunidade 'de ex,. em 'virtude da concessao: da fiança do
11
s d
tã d ·j
'Tesouro do"•Brasll, ..a.·um empréstimo ·.p car ao. ena o, a ques o os uros e
das taxas .dependerá da oportún!dade,
· .para·a Braz!lian Tractlon, Llght anel das praças, ·do crédito, e renovo. lni'J?ower, de Toronto. · · · · .
.
nha lifiimação de que .o Banco 'In-·
, .: !l'em ó Banco a haver do nossó Te- ternaclonal de Reconstrução não ob..., ,souro o .valor· de cento e cinco.·mi!hões terá outras :COndições ·senão '.as .normais do mercado, como obter1an1·.ou- ·
·de.dólares das ações:subscrltas. Já pa.gou o Govêmo 2% ·em ouro ou seja, ·tras · !nstltti!ções · bancá."ias, tais como
-dois m:Uhõe.s e ·cem mil dólares e' de- a .·oantee Trust, a Rotschlld, Schua~
.pósltou no:Banco do Brasil, à':dlsposl- roedt'i', ·etc. ..,..· enfim· os banqueiros
.ção ·:do Banco· Inta:naclonal, os 18% que já trabalharam para- o" Brasil.,·'
em moeda 'dei pais; ou seja,· Cr$ .. .. . .Aiperias acontecerá. mais o seguinte:
349.650,00, neste caso 'tenha feito o pa- o Banco Internacional poderá ter,
gamento ao câmbio de '18,5_por dólar... , no território de cada aclonista, agêti-.'
·. O honrado ·Sr. Ministro nós. adver- ·elas que gozem de Imunidades e prl~
· · ·te que isso só ·será feito ·se ·o Banco viléglos, cllriforme a •Cláusula. VII ,e
tiver necessidade de numerário .. em seguintes e promete .auxiliar em caso
cruzeiros. Eu, também, ·digo a mes- de necessidade de fundos.
1llll 'cousa.· · ·
·· · · · ·· ·
. Já .tive: oportunidade de mostrar ao
Deverá; a nação atender às chanin:- Senado que- há uma série de concesda.s do capital. subscrito restante ,ao sões, lndusive a completa. Isenção .de
·cll.mblo de 18,5%,.suj·eltá à chamada,, .tributos.
·
.
· ,-'
·• desde agora, quando se tomar neces- · · Por tudo isso, t·. tantas mais obriga. · ·Sárla para o"Banco fazer face às suas .ções e restrições, que estão. em multas
11brl.gações..(Cláusula II,. art. 5.0 ) ; . "
cláusulas, art!gos :e incisos, o Banco
. O Banco Internacional poderá ter · promete auxiliar a . reconstrução · e
no território: de. cada ·aclonistã agên- ·desenvolvimento dos palses ac!onlstas,
· · ·elas que gozem de.·lmunldades e pri- concedendo empréstimo dlrEtamente
vUéglos. ,(Cláusula XII e seguinte) . .. · com seu capital· ou procurando·· colO- ··
.· O sr;: Fernandes Távora - Quer dicá-lo nas 'praças ou . por intermédio ·
zer que se o .Govêrno do. Brasil der· de outras instituições .. A taxa de"juros,
. .seu endôsso 'ao .• empréstimo· da L!ght; a amortização e· o.utras despesas, serão
terá de ·entrar,: ràpldamente, com conforme as ·Condições-do mercado e
· grande percentagem no Banco de cré- · · do . devedor: O Banco Internacional
. dito 1nternaclonal, A ·medida que êle cobr&xá, Além disso, uma oomlssão,
fõr precisando de. erMita, terá d~ enpagávE-l l!erlàd!camente, sObre a lm'trar com essas .Importâncias. ·
portâncla do empréstimo que; dur.ante
. o SR .. ANDRADE .RAJVIOS :.... Per- dez anos, não será inferior a um po1·
feitamente. . :. . . , . ·
.
cento (1.%) nem sUJperlor a um e melo
·O Sr.. Fernande• Távora - Além por· cento (1,5%).. ..
· .
disso, há uma coisa que o Ministro da
· Eis aí um .pálido resumo para coFr.zenda· confessa e .que é· realmente nheclmento da Nação e do SEnado,
desconcertante. Diz êle QUE• o Govêrno das obrlga.ções, compromissos -e peravai. endossar o empréstimo à Llght, pectivas de ,vantagens oferecidas por
, porque êsse empréstimo,. no Banco de tais !nstltulções, que bsm fazem me-
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·recer, quer da Comissão de Constitui- deixar a pasta. da· Fazenda., obtendo
ção e Justiça desta. Casa, ·como·· da sua um ·cê.mbio médio. melhor e menos
ComiSsão·· de ·'Finanças, e ·certamente onerosa para: o •resouro,
·.' · · ·
. também. da. Comissão de .Relações Ex- · . Como pode reconhecer o senado, não
teriores, uni estudo •mais. profundo· e estou .. exagerarido as obrigações lm- ·
detalhllldo· do Projeto-211, para_ defesa· · postliS ao Brasil, pesadas e onerosas
da nossa. moeda. ,das ·reservas ··e da · e que vamos ·assumir tOda.· execução
economia da Nação, que representam inoportuna, pois como . diz · o próprio
o duro e penoso trabalho agro-peruá- . Sr. ·Ministro. ·da · Fazenda, nas· ·suas
rio e', industrial do '· nosso bondoso ' declarações, s_; Ex. a havia. obtido, depovo.. . , .
. .. ·
pois de 17'de março de 1947, um adian.· O sr:. FláVio Guimarães.
Peço . ta.mento até QUe· fosse criado o 13a.nco
. a V. ,Ex.• um esclarecimento, para tns- Centr~l. · •. · ... · ·
· .. " ·
· truir-me. V., Ex." declarou que a pa- . · Quer dizer que opróprio·sr. Minis. ridade da moeda poder~se-ia fazer a tro considerou.;inoportuna esta decla.15,00 por dólar. E'areée-me que · ração,·. porque a· tinha obtido pelo
. a tendên-cia do Ministro .da .Fazenda. prazo Indeterminado. e ·declarou, ageé' fazê~la a·.Cr$ 18,5D.
·· ·
..
ra à imprensa que. desejava só.• o fds:.
o· sR.; ANDRAÓÊ . RAMO" :._ · Eu :Se quauúO criado o Banco centraL
"·Jll.'nós( desde· 18; de· abril 'de 1947,
. não disse o que V. Ex.• ·afirma,
· ha:"iamos em nosso Pro·•eto · no 7
. O Sr> Flávio Guimarães:.:._ V; Ex.• dis~osto no a~t. 7,o ·do m:smo: '· ·. •
lembrou, ·em •um de seus.'discursos, que · • · • ,;Jé. ·havendo 0 :Brasu obtido
· . poderia ,ser a paridade estabelicida
prazo • indEterminado no FUndo
pe~o ,Tratado de Bretton_Woods, a Cr$ · . . · Monet~~lo· Intemacion·al para de-·
1.5.,00... po_r d_ólar. : · · · · ·
'" do valor par da sua moe- ·
,. claração
SR. ANDRADE RAMOS - -Y. · · · Ida· em· têrmos . de. dólares, não · G
Ex.• está, equivOcado. Num dos. meus.
fará senão' pelos menos um .ano
projetes propus um sistema de. câm.depois do funciona:mento :do seu
blo diferencial, havendo para· as .letras .
Banco Central, a. fim de bem co.:..
de exportação uma parte ::- 20% .. nhecê~lo em justos· têrmO.s de e.s:.
que, em lugar .de ·serem· pagas. com
. '.tablllzação".
·
as. atusis letras do Tesouro,. a prazo·
·
·
·
· ·
· ·· ·
-·
. · · de ..12'fr dias,· serão.pagas 'em. dinheiro,
. Assim, pois, o .Senado vê. claramente61.
·1
A
que .as minhas· objeções· .à oportunida.
. ·• em d ar.es, ca culado· o .dóla:r' ao c..m- de são velhas. e fundadas.em estudos.e
bio de 15 .cruzeiros. ·
··
·... o sr. ]J'lávio. Guimarães - Vê Vos- ' ·~~ià~~ de_ .ordem flna.ncE~ .. e .eco. sa· Ex.• que estava· certo quando me
0 •sr. Flá~o GÚimarães :._o Senado·
referi .a lições de V. 'Ex.a.: .. · ·
inteiro louva. o patriotismo de.v, Ex- · O -~. ANDRADE ·RAMos· ...:.. Mas celência. . e os• .esclarecimentos de alta.
houve pequeno· Equlvoco. · . . .
. relevância financeira e eçonômlca. pa•'-_ .
··.sr .. Flávio Guimarães-'- Desejo ·ra.·a.·vida nacional . . . . . ··..
.. ..
fazer .. uma pergunta a V; Ex.", como ·.o SR. ANDRADE RAMOS.--.Muiio.
mestre. que é: V; >Ex.".. é partidário obrigado. a. v. Ex,• .Nós; por canse-· ao', câmbio .diferencial?. -. · ·
.·
qüência,:estamos coerentes com a nos·. o SR. ANDRADE RAMOS. - Sim,. . sa opinião, única. a· nosso ver conve· niente ao BrasU. O Ilustre ·Sr. Oorrêa. .,
nesta sltuaçã<l em que estamos.
·6 sr: Flá.v'o; Guimarães·:.... Mas não . e Castro, que estava de.. a.côrdo canos•
acha Y EX." que, o cê.mblo dlf~ren- · co é que tem.de·mudlir de·.posição·en'
cial quer dizer. diversos· câmbios nos ; · volvido que foi' pelos negócios da Bra-·
levariam ao oposto· do que ·.v. Ex. a zlllan: Traction -com o. Banco Inter- ·
.deseja. quanto à .valorização da moe- nacional que está ligado· ao ·Fundo .
da?. Faço . a. pergunta apenas para Monetá.rio Internacional. · . ·' . · · ,
meu· .escla:reclmento.
·.. · ··. · . · . Isso; nobres senadores, é: umà consii.O SR,·; ANDRADE RAMOS ..:.·. A qüência. do caso,- nada tem de mais
prática dos câmbios dlferericlais'·quer. · nem resulta em_ uma diminuição a S •
. dizer,· dos divtrsos câmbios diferentes, Ex.a, Allás;.s, Ex.•, ao negá-lo, diz que
é de gra:nde utilidade quando estamos não foi levado a fazer esta declaração
com . programa de valorização. Pode do par ao Fundo Monetá.rio devido ao
. conduzlr._sem maiores tropeços, à va- empré~tlmo ·da Brazilla:n Traction. A
lorização . e, aliás, · tem sido aplléada·. . palavra de S. l!)x.a muito me ·meem diversos paises.. O Ministro Souza rece. Entretanto, trago para mim-essas .
Coo.ta aplicou-a com multa hablll- provas circunsta:ncials e· o Senado as
dade enqua:nto foi . Ministro e até auvirá.'
·· · · ·
·
··

. :Cr$
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Mas, repito julgo ISso coisa que.possa dem com a prorrogação. de trinta mipalavra de S. Ex.• multo me ·me- n,utos da hora do Expe_dlente,. queiram
outro dia fomos :obrigados, aqui, não permanecer -sentados. <Pausa) •
. a noite, a .votar de urgência o projeto Está concedida. ·
·do Acõrdo . de Genebra, aumentando
Continuá coin a palavra·~ Sr. serià.nossa:i tarifas, sem que pudessemos dor 'Andrade Ramos:
fazer um.estudo consciencioso.
o·· SR. ANDRADE RAMOS - seEnfim, o honrado Ministro da Fa· nhor Presidente, agradeço ao meu. prezenda. termma ., suas declarações zado. amigo, senador Levlndo Coelho
a.chando,. com. simplicidade que o meu · e ao SEnado, a gentlleza de me permlsubstltutivo apenas ·compllca. .a ope- · tirem concluir. minhas considerações.
ração, e. prefere continuar a compare- · Serei. muito breve, para não mais .abu.cer às praças dos Estados Unidos dan- sar da paciência de· .vv_. Ex.•s.
. . ·.
do a garantia do Tesouro para um emSr.
Augusto
,'!letra
_
v,
·:mx•.
não
0
· préstimo. a uma companhia .que fun. clona com sede no. exterior e dando-, abusa.
lhe prevlléglo e prioridade que o pro- · O Sr. Fernandes Távora -- oUvimos
jeto·.menclona. ...
..· .
·
. V .. Ex.• coni. todo· o !nterêsse.
·
· Lastimamos não estar de acõrdo com
o SR .. ·ANDRADE RAMOS - . ,
com consideraçõEs em tõrno de assunto
· S. Ex.•, embora nã:o ten,hamos dúvida
S. Ex.• <:onheça a danosa posição que pouco Interessante, .(não apoiado) mas
poderá caber. ao Brasil . em todo êsse que, devemos ()Onhecer, porg.uedlz resnegóclo,. que; esperamos, o Senado não
peito fundamental , à Naçao. · . - · .·
. examinará e :discutirá em regime de
O Sr. Fernandes .Távora - Pel1felurgêncla, a fim de bem 'conhecê-lo e tamente.
..
·~ . .
confornie as circunstâncias melhor de·
O SR. ANDADEéRAMOS::...;; 3) Que
fendermos o pouco que nós restará de os pagamentos já f~itos ao ·Banco lnsoberania .econõmlca e· monetária.
ternac!onal, de 'dóliU'es 2.100.00{) ·em ·
·Reafirmo e slllitentarel como·e·quan- ouro, Cr$ 349.650,CO, bem como·.os 'que
to. mlnhasfracas,fõrças. o permlt_ire~; agora o· horu:ado Sr. Ministro da Fae será prazer, com· a ·Colaboraçao .de zenda terá de'fazer: de 37,5 milhões de
meus nobres colegas:
·
dólares em ouro e .mais pelo ·Cr$ . :.
1) .:...; que .deveríamos~ na prudente. l.110,(JOO,OO em· depósito no Banco 'do
posiÇão. que ·mantínhamos. no Fundo Brasll à ordem do Fundo não o podem·.
Monetário Internacional · e que foi ser feitos sem que sejam valores dos
. respeitada :por outros· 'Mln!stTos antes . respectivos crédltcs especiais. pe)o conde S. Ex;a e por S. Ex. •, até que ·· gresso Nacional que está funciona.ntlvéssemos votada- a ·nova lei IJ!one- do.- ·" · ·
.
.
tária· definir a moeda· legal·· em têr·
4) _; Que é de tõda .conveniência e
mos de ouro e incorporado a<i Banco 'necessidade ser aprovado o .meu subs·
· Central, .e melhor· resguardado o resto tltutlvo ou. pelo . menos -várias emen- .
de ouro que possu!mos.
. · -. . . das ao·Projeto n.o· 211 de sorte que se. :2) . - Que a declaração do par do
o Brasil só c01riparecer às praças da
cruzeiros - em oúro de -0,048036 gra· América· para .uma op.eração · dlreta. e
.· mos, ou seja, abreviadamente;. 48 mi·· depois emprestar as Importâncias,, emgramcis, ·é quebra· de padrão !noportu· bera só as Companhias subsidiárias da ·..
na· e !legal do nosso -.padrão· ouro· em Brazllian no Brasll em contratos convigor: nos têrmos · da Lei- n.o 5.108, de venientes ·aos, serviÇos públicos no Distrito· Federal; nas cidades. de São Pau~ ·
dezembró de .1926. 1 ·· '
6 SR. PRESIDENTE _ (fazendo lo. e· circunvizinhas e não enyolver ·a .
.. . 8 -.;.r.· 08
· . t!mpanos) , ·;_ Perm.!ta-me 0
sua responsab!l!dade e . prerrogativas
~
soberanas, conforme as disposições do
nobre orador • ponderar~lhe que está Projeto n.o 211; em uma operação no ·
·finda a hora do Expediente.
· · exterior, em conexão e em favor de
.o SR'. LEVINDO· COELHO· (Pela · entidades sediadas· tõdas no exterior
ordem). - Sr. Presidente, requeiro a · e; entretanto.. operando no Brasil em
V. Ex.• consulte o Senado sõbre se se1'Viços da maior importância técnica
comede a prorrogação por trinta mi· · e Industrial para o bem público e de
nutos da hora do Expediente, a fim vultosa renda financeira.
Conclui o ilustre .e honrado Senhor ·
de que o nobre Senador Andrade Ra·
mos termine o seu· discurso.
·
Ministro da Fazenda as suas deélara1
o. SR. PRESIDENTE - o Senado ções à imprensa alegando as fac!l!daacaba. 'de ouvir,o requerimento formu·
des. da operação, que .terá conforme o
lado. pelo sr. Senador Lev!ndo Coe·
Projeto n.0 2111, da Càmara e nos têr•
lho. Os Srs. Senadores que concor·
mos da Mensagem,
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.• O ·Sr. Etelvino1 Lins...;., ·v. Ex.• per· mite um aparte? :
· 0 SR.. ALFREDO NEVES _ co_m
todo o prazer. · . .
'· 0-.sr·... Ete'tvt'no. -L-ins -··A. r.·er.erên.cia.
'que V. Ex.•_ faz é ao projeto .. que abre
o crédito de dez milhões de .cruzeiros
'p!Jl'a." combate ·à "~Osca do Médlter: (Muito bem; 'muito· bem:··pazmaY. o . raneo"? .•. -·" · . •.... ·-" · ·· · ·
orador_ é cumpTimentado).
.
· O SR; ALFREDÔ .NEVES ..:...: Per~
·. ·o SR. PRESIDENTE ....:: Tem a pa-· .feitamente.
· ··· · · '
.,.
lavra .o S1·. Senador. Magalhães Ba~ . O.
Etelvino Lins ..:-Devo, eritão:
.rata, ~a. dl\o~}nsAcLritHAEo;· S .BAR.ATA,. _ . esclarecer a. v. Ex:ft, ,que, ao ·ser-m:e
distrlbuido, . na · Comissão · de ·Consti0 "" ,....,.
Peço a . V .. Ex.•, . Sr. Presidente;· que , tulção e .Justiça., no mesmo dia. redigi
adie a . minha. inscrição·. para. a hora o, ,parecer, 'Está .em pauta, .. para. ·ser ..
· do expedientf1 da sessão de. amanhã. apreciado; talvez, pa· .sessão. de :.hoje.
O. s:R:. PRESIDENTE ;_.V. Ex.• ·. · ·o ·SR. ALFREDO .NEVES.;_ Agra~.
será atendido.
·
· ...
deço ao eminente· colega, digno repre- .
· o SR.'. ALFR.EDÔ NEVES. _ ·p 0 'sentante ·de Pernambuco;- a conforta·.· à'- palavra. _
··
·
eç
·dera. notícia que·. mé acaba -de pro~
..
· . · ·
.
porcionar. ~ . · · · ·,
.· · ·:·O. SR. ·PRESIDENTE ··-. Teni- a I' Sr. Presidente,· continuàn'do·n•'•jlÍs~
palâvra o. nob~e Senador. · ·
~
·,o SR. 'ALFREDO- NEVES· :<•> _ . tific!llçãO:·do assunto que me trouxe: à..
Sr. P_residente,: tendo recebido·, de di- _tribuna,. devo· dizer. que' as ;duas. ou-tras . espécies- de mOsCas ·- · a·. anãs. v:ersos'fruticultorés .do Estado .do,. Rio', ~trefa·,:--que. ·aliâs, ·possue' grande• va~
apelos no ,sentido ,de emp_enhar o meu rJedade,. e a ·1oncheia ....:. .são aliení_ ·
_interêsse junto aos ilustres· Senadores
a fim de que timha andamento,-nesta. genas; :de··menGr.' infestação ·e per!. Casa, o-projeto~da Câmara dos.Depu- culosldade. · • ·
. , . · .: ·. · .··
, · ·. tadO.s que· ,abre ó crédito de ,dez mi- · . Em. quasi tõdas as .-regiões do glôbo, · ·
lhões de cruzEiros para. combate· à ·onde há'fruticultura,. existem. espécie~ ·
. mosca das frutas.
.. . . . · . ·
indígenas . 'ou importadas,' Algumas .
·., Sabe._ci Senado os··.enormes:·prejuízos fàcllmente aclimatáveis;._ são ·pengo..: .que as mO.scas :do mediterrâneo_vêm
sfssimas-· porque ocasionam . grandes
caJ.L!alido às culturas; pr!licipalmente _dano~· à :lavoura... . .
:_... .. .· · ·
·. ~- citricas, em váriO.s. Estados.:Assil!Í,
O ataque. às :frutas· é feito pela
o apêlo qué ..os plantadores fluminen- môsca fêmeá .. Por .melo cte' um ovipo,ses .e .do Distrito. Federal insistente~ · · s!tor especializado e'·robusto . perfura. ·a.
.,m.ente:me dirigem .não pôde ,deixar de casca. das frUtaS' e ··introduz ·OS• .OVOS,
. ecoar em. l)leu esp!rito; razão_ pelá qual. que, por· gra:vldade, atingem a :polpa. · .
. ocupo:,a,tribuna, para 1'eiterar.·o pe-· .. A postura.. varia-de· um .a seis_ ovos.
· dldo, que. se consubstancia. no. Projeto · Passa-se,- .então, ·rato curioso: môscas
:da câmara dos' Doeptuados·n.0 .175, · fêmeas de ·outra orlgem,aproveita.mdêste anó: . ·_. . .. :. ·.. ·: ,· , , .· .. ' .se· do~ orifícios pàl'a .sua postura, -ele., Sr. Presidente, quase_ tôdas.as frutas ·va·ndo .a algumas· dezenas. B; ,qua.nticultivadas.no Brasil sao mais ·ou me- dade'. de ovos no interior das.· frutas.
·nos, sujeitas a serem bichadas. Os bl- . As:.larva.S, ·minúsculas ·ao nascer;• pe. chos, como .é sabido, sãó lar.vas de mos- ·... _netra.m na polpa e dela se alimentam;
·cas' tripaneldas, · anâstrefa;_. frater·
Perfurando-a em-tôdas as direÇões; de~
cúlas, loncheia - péndula e. Ceratitis · _termina.· o ap~dreclmento, 'l~utfiizan
capltata. .
- . .
·
do completamente ..~o fruto. Sao inca!:. De ,tõdas às mõscas tripane!das, culáv~ls ·os .prejulzàs . dos frutlculto- ·
· cujas larvas · ou bichos mais danos res. · · - . . . ·
. . · . ·
· causam à,s ··frutas, está,. em primeil·o. . ·As ,·. frutas; .. apodrecidas, caem · ao
lugar(' a · ceratitls · · capltata. Além ·chiio.. As larvas. ou bichos a.s a bandodisso, é a. mais. disseminada em nosso nam,. ·e introduzem-se na terra, onde
-País, ·como.· também ocorre nos paf- · terminam ·a ·sua metamorfose. transses mediterrâneos, onde, tomando-lhes
formando~se em pugas · Inertes; pelo
o nome, é vulgarmente conhecida por. espaço de uma dezena de dias, ao têr"môsca. do Mediterrâneo".
·
mo· do qual nascem, as mesquinhas,
·
tão. conhecidas de quantos lidam em
( •) Não foi revisto pelo ort~or·.
pomar. . .
·
Acredito e ·compreendo; prefiro, cn,.
tretanto, às modalidades que , preconlse,.scm. estas .facilidades presentes,
ntas assegurando e :defendendo, agodi eit d B
0 f t
. .· sn·e
ra.e para.
u uro,
os r os.. 0 ra.a melhoria
:dos,.serviços·.públicos,
talvez mEsmo os· .seus preços ,e·_ a .sua·
distribuição, n~ duas mais .populosas
e rendosas· cidades da nossa . Pátria.
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· :As niôscas· tripalleidas começam a·
postura ·entr.e ·10 e 13 dias depois ·.do
· nascimento; .Segundo . ,Temberton . as
. mosquinhas Ceratitis CS:pltata podem.
viver,', em •condições favoráveis· pelo
espaço ·de .;:10 : meses, pondo durante
êsse prazo·· uma média de 800 · ovos.
;'~ o eritÓÍiio!ogista pati-lcio, engenhei':'
l'O, agrônomo, Rory.. Gonçalves; escre.· vendo· s_Obre :."As mOscas, .de frutas·~;
informa.. o seguinte,· sObre qual dessas
tr!petld!as, ln!esta. de preferência os
poma.:t:es· do ·Distrito Federal e Estado
d'o·ruo;··. ··· · ··
: · · ·

•·

\.

' Diz• o -ilu~t~e e~to~o!~gist\).:
.,,"Comecei o presente trabalho
:pelo estudo. das niõséas que cau·,,.sam mais,, prejuízos aos frutos·
cultivados no . Distr!t() Federal,. e
· mUil!cípios ,Uulitrofes, e, portanto,
· ,: pelas. que atacam a Jaranja, por
ser ~sta a. fruta. de maior importâ.ncm . econOmlca . .na região. ·. o
simples exame da. lista de môs·. cas criadas no Gabinete de Ento.mologla do ·s.·D. s. v., mostra
que· as espécies que atacam a la-.
ranja :na· Baixada, Fluminense são

,

a ceratitis. capitata e a Lonchea
pen_dula; .E' comum criar-se também Atherigona e:ccisfl (Tomas) .
(Anthomyidaé), mas esta espécie
é·, evidentemente um parasito se-

. , · cundário · que só· ataca' laranjas
_,;,' . em adiantado 'estado· de putreofa. , · ·. ção; Há. referências. do ataque da
. . laranja . pela Anastrepha trater, · · :culus em diversas. partes do pais,
·inclusive no. Distrito 'Federal, mas
o: Gabinete· de· entomologia. nunca
. criou;tal espécie provinda de la. . ran,Jà, do Distrito Federal e de seus
·: · · arredores. Entretallto, em .· mos- .
.·:': ·queiras colôcados ' nos ' pomares,
•sempre ca!ra~ aéitiltos de' ambos
, os sexos de Ancistrepha -traterculus
- e de ceratttis capitata.
.,
Eni' grande número de p<Jma~
· res inspecionados, em 'diferentes
· zoni\S· .da :região· referida, algu~
. mas vêzes procurando lnsistente··mente outra espécie, de algumas .
cenetnas de laralljas, · em·, 1936,
quase só . obtive· LOnàhea ·· pendula. Uma só vez encontre!, durante experiências em Gual'atlba,
em uma se) laranja, cinco larvas
que reconheci logo serem de . Ceratitis ·capitata. O fruto referi. do apresentava os mesmos sintomas ·dos atacado.s pela Lonchea,
isto é, a mancha parda ·deprimi·.da nos bordos com um furinho
no centro. Examinei então nu-

.. merosas ,,laranjas bichadas no
mesmo pomar não mais· encontrando _!~as· da mõsca do Me.dlterrâneo.- Ao mesm.o···tempo em.
Volta ... Redonda, . localidade alta ··
do· Estado do-.Rio, o. Assistente
Eugênio .. Bruck ·.'encontrou: com
· , facllidade;>O!aranjas ,· infestadas
pela·.··Ceratitis.. Em ·.salltana de
. ·Japulba, na baixada. fluminense,
um . laranjal .vizinho . de um ca. fesal, onde abundam 11-dultos de':Ceratitis capttata, · o .·.Ajudante ·
Macedo -Soares apanhou,;la.ranjas
bichadas: que· estavam .atacadas
ap~nas pela Lonchea · pendula. '
A diferença de climas parece influir na especie ''que ataca a. la-·
ranJa.
·,,
· ·.. · ·· · .
· · Ciente do qqe aclmà d~se,
:pensei na ;POSslblliditde. de ·Lon.. chea ser· parasito prlmá.l·io ·. da
laranja nó Distrito Federal. Pa.ra · certificar-me iia:. verdade dessa hipótese, colhi, em Guaratlba, ·
algumas . laranjas . recentemente
bichadas,. com um furo tão pequeno . que: _séria impossivel ter .
saldo uma larva · desenvolvida.
através dêles. · Cortando algumas,
ve.xlflquei que de fato .continham
111rvas. jovens de Lonc/teu, e. :qüe .
o ataque· era multo recente. Postas em gaiolas no 'laboratório, ..
·não deram outra espécie senão
·,;.Lonchea pendura. Não .cónvencido, com . êste. resultado . e"'1lUS
· · laranjas . em. diversos . estados de
. maturação em uma gaiola .contendo machos e fémeas de Lon. chea. pendula, mas .não' . tendo
havido.· in:festação, não·· consegú!
. ,, provar ''que é. parasito· primário~
A . conclusão negativa também
não pude chegar, r,iois em . uma
. gaiola .ao: lado, laranjas nas m:es"
. mas condlç61ls expostas ·a um ·
. grande núme~o de .moscas. do.·
. · Mediterrânea,'também não foram·.
·. atacadas. ·· ·. ·
·· . . ..
Sôbre êste assunto escrevi um
· artigo ... "A' .. LOil('llect pendula
Bezzl e suas l'i!'lações com a. laranja", (1937) (publicado. no
primeiro número da "Revista da
. Sociedade Brasl!eira de Agrono,
·mia"), assinalando a impossibilidade da·. Lonchea perfurar 11
·casca · das frutàs devido à constituição do seu· ovlposltor, pouco
quitinisado e cheio de cêrdas.
Se ela. é parasito primário, de·,ve ser a larva que perfurn !liCas'ca da laranja. Terá, nêste caso.
" grande. importância como pragn-. ·

·.••. /:.~~

·_,~1,ll
....·' ,.'~]'.
.·•·-,
.....
-;~~
-~.:-

~·i'

·,. ~.')!~

';.:;~

. ~\?)
·:Lt
;;

.. ; ..' ~

,'.J..·j

'. ·::--,.'_';{1

' . -~-~ ·t;:~~j
. .

,,,

-

:·'1~...,,.
_

.· ·:·.:( ~

:...:/~
__

.' ~·~-

'·' "<:·{

-

.
;·\;
'

,,/'

'·

-20-

/r'

I

.,

o ·que,

porém, estou mais incll· recem não sô o incremimto·· da_pronado a. acreditar . é que, seja a · dução .crescente das moscas ·trlpanei-.
: "Ceratit!s" a causadora do furo das, .càmo ainda o abandDno dos· la·
lnlcla.l . ·pondo· .ov.os dos quais, 'ranjais, por· dificuldades• de financia•
nascem. larvas que começam a mento .para .a sua~devlda .conserva- ·
-atacar ·a,Jaranja, atingindo-mes· ·ção. E'. tempo ainda de estimular-se
mo ·os séus pelos suculentos Por êsses propulsores da ecqnomia na-:- ·
·alguma razão vêm a morrer ain- · _clonai. :E'. o. que :visa .o projeto, ora
· . da.· muito .jovens. Depois. vem a em.· exame nas comissões técnicas 'do
"Lonchea..pendula" _que .se apro· :. ~enado, para·as .quais faQo ..um :apêlo
·velta. , do furo •.encontrado; E'. neste: momento, .porque· se a.proxlmam .
-possível ·que a. morte .das ·larvas os meses :chUV!>SOS. e :nêles ·qualquer
da • "Ceratitis". · seja . ocasionada providências .de .defesa. dos nossos ex~
··.pela pre.Sença. ·das .de .,·Longhea". tensos pomares será, quando não ope.. .
, . . · .. . ·
rante, pelo menos precária. ·
.· . .
A maneira. _peJa, qual a· "Lonchea
. No combate à mosca. .das frutas, a
pendula.~\. ataca a .. Jaranja, aparecenprimeira coisa .a: fazer-se .-' ensina:·
do 'sozinha; -é .um caso Importante -a. . nos :Costa: Lima -.é colher· todas ·as
ser. averiguado, porque . é 'necessário . frutas bichada{
pôdres, . tanto as
· saber-se. ao ..certo· .que. importância. que ainda'. pendem· da :árvore, .como
económica.. tem esta ·espécie. Mas .. sô as que' estiverem. caidàs ·,no chão, so·
as observações 'no ·campo poderão le· bretudo estas:· Destrui-las ]ielo · fOgo
''va.r-a .. ,uma'conclusão àefinitiva. . . · · e niergulliá-las. nágua ·a ferver é a.
: M11s.,~sr. Presidente,. ex'!,minando o· pro:vidêncla necessária e _lmédiata.. A
assunto · objetivamente, nao ,,Importa · prática de enterrá-las, 'tão dir uso, ,não
. sa.be(-qua.l.das. três .espécies de mos- é aconselhável, porque: assim -facllita·cas tripaneidas .infesta o·. Dlstrtto Fe·. · fe. a metamorfose. das .larvas,. a· não.·
. deral e ·.o Estado do ~lo. e mesmo os .. -ser que .se. enterrem :as. frutas .. nu~·
demais pomares cultivados .em. nosso· profundidade· nunca:··inferior ... a ·um·
}la.is. As três espécies referidas das · metro comprlinindo•se . bem · a terra .
. quds ·a mosquinha "Ceratitls..Capl- . com .'que se tape o buraco/: · · · ·
. ,tata.... , hoje .cos!DQPOllta, é,.na. opinião·. :Ora; 0 .combate·· às mOscas. das ·trude ,Rocha Lima, or,lginárla da .Afrlca · tás .só. é .eficiente quando feito em
. Tropical ..O:cidental, e .tem 'a· biologia ·cooperação.· A: negligência de um :fru~
semelhante,· quanto aos hábitos, .pos~ ticultor basta p~a que ·se· espalhem
. tura.e modo de, sugar,,.podendo .assim , môscas ·à . vizinhahça·.•de alguns; qui·
ser . combatida .pelos. mes~~ proces- Jômetros:: E'. ,certo que o traba~o iso- ·
sos. o tempo .·.de .duração · do_. desell· lado.· neste .i;entldo não · é . inutn vo1vl.mento, . porém; varia de .uma· es·. pondera :Rory Gonçalves. ;,;,,. porque .
pécle / para ·ourta, influindo até : o se o .fruticultor· observar .os .. processos
. 1)lelo, ambiente~'. · . . .. . . .• . ·.. · . · - · . de' combate,. empregando .o. maior nú· ·
... '· No momento, entretan!'D•. o. que nos. mero· ~passivei .dêles (combate à. lar- .
. interessa sobretudo. são ,os ~s. de. V'a,. à PUIPa e .ao. 'adulto) . verá .segu·
. · . combater essa praga. ,que tantos pre· .ram~te .o seu: esforço. 'coroado :de
· jtilzos. vem causando aos fruticultores ., iêxito, com . sensivel ·· dlrnin~Ao ' .da
da .espécie .cltrus, com .influência ma· , infestaçllo da praga.· . · · · ·. ··
. nl!esta sôbre ·a 'eco~omia nacional.
. A cOlheita. dos. frutos dàenteii pode .
principalmente agora que · estamos a .e · deve: :· ser· feita sistemàtlcamente,
· · · retomar ·os mercados Importadores. · · como açiio de· rotina, · pelos ·fruticul·
.. o crédito QUe. se · pleiteiâ. será .in- tores; Essa é ·uma .forma de coopeta.rnanha . vulto · ~m: tô_da _as zonas· .do ração perfeitamente . exequivel; com
suficiente · para uma campanha de que se.. :visa. combater a.·. gl!_l'mlnaçl!.o ·
. pais. onde ·a fruticultura- -cltrica. atin· dos:.ovos ·e. o des~nvolvim~to ·das. lar· .
giu grande·.desenvolvimento tal como cvas:'•,Do mesmo.,modo que a-Umpe.za
:. se. obsel.'Va, quer no Distrito· Federal' e regtilar: do pomár >faz que as . pupas ·
Estado· do Rio co~o no. Estado de veriliam: a:sofrer.a açiio,das intempé-··
. São· •Paulo.. Mas. nao há dúvida que ries1l'é· fiquem· expostas .aos ~nlmw
se precisa qualquer iniciativa urgen- lnsétlvoros.. . · . . :
· . . . •·
te '.Ilêsse sentido.. Os citricultores ain·
Para o. combate às mOscas adultas,.
da se . encontram· de ânimo -.abatido às pulverizações · com calda arsenical
com. · os . prejuizos · que ·a guerra im- são eficazes, mas· ne~ todos poderão
·pedindo a eXiportação, lhes- causou. usá-las devido à elevaçao do seu custo.
· Por sua vez, a superprodução de la,· A sua · aplicação deve ser. quinzenal
·ranjas sem mercado interno para o e sempre depois das chuvas, qualquer
seu consumo, principalmente em ra- · que tenha sido o ·tempo de pulverizão da escassez de transportes, favo- zação. ·
•
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Há., ainda, dois outros meios de com~
·o SR.· PRESIDENTE· -- Esgotada
bate· às mOscas· adultas: um o bio~ a .prorrogação da hora. do expediente
lógico, outro,: o mosqueiro, ambos de passa"se à· · · ·
efettós complementares.:
.
ORDEM DO:. DIA ·
,
.A! tem v. Ex.a,.sr. Pres!der..te,·.em
Votn~ãà ·'do Ren.•-_ímento· 11 .•
ráp!dàs:palavras, algumas informações
...,
.. ~ .
· 89; de 1948,-'solícítando urgência
. colb!da.s por técnicos experimentados
sôbre. a. maneira de combate às ·mOspara discussão .e votaçãO ·do Pro··
1eto de Let aa._ Cdmara, ·
202, .
cas do.. M editerrâneo. .
..
..A
:
~ tor'·N
.N ..........
.. ·-O momento é o ·mais próprio para.
""' 1948• que ..u "'" a· """"'"' w,
que. tenha . início essa. batalha.. Estapelo .Ministério . aa. Educcu;4o . e .
. mos, ainda,.·em d!a.s de inverno, be·
Saúde,· do crédito especial ae· Cr$
lissimos, .ensolarados, que . favorecem
' 200.000,00, para·· auxilio à •come·
moração do. 3.• -Centenário aa. ci·.
0 ' .tratamento . pela· forma que. _venho
de e?CPOr•. Se esperarmos um pouco
dade de Paranaguá., no EstadO-do
mais,. fata~ente· teremos .. de aguar~
. Paraná..
. ·'
· . · .·
. dar . outra ,oportunidade ...:.._ · talvez
Os _seiihores ·que ' ·aprovam o · Re:. ·
mais um ano - porque. chegaremos · querimento n.• 89, de 1948, · queiram·
ao período das chuvas e, com elas, conservar-se sentados. (Pausa>.. · ··.
as pulverizações· destinadas ao· com· E'
d
uint
bate às· moseas ..adultas torna.m,..se
aprova 0 () seg
e
inefw!enets, dispendiosas e inúteis. ·
· · ·REQl!ERIMENTO ·..
·'Desejo, por· Isso,. rememorar aos.
.·.
N.• 89, de, 1943 ·.
doutos membros. da Comissão : técni~
Requeremos Úl'gêitcía.· para d!scuss4o
.ca .a necessidade de encaminharem .a · · e votação do Projeto de Lei da. Câ• ·
plenário, . o mais ' breve· .possível, o mara .. n.• 202,_ · de -1948 ·. que manda.·· projeto oriundo da Câmara dos Depu- auxiliar ..com .a. Importância. . de 200
.ta.dos, · a fim · de ·que possamos · ·dêle mil cruzeiros ,..a comemoração do 3.0
· ·tomar' conhecimento.':' E· se: julgado · · centenário da fúhdáção·da cidade 'de
viável .o que · aU· se pleiteia, .possa Paranaguá.. · · . : . · .· ·
. . ·· '.
··ainda .o -.Ministério da · .t\gr!cultura,
.Sala. das Sessões, em 2B.·de julho de
. em tempo útil,· tomar as. prov!dên· 1948. ,;... Roberto Glasser.': '- FláviO
·elas necessárias ·ao combate às mos- Guimtirfles; - Henrique .de· Novaes. ·
cas que. infestam, principalmente, os · - Plinto Pompeu. ....;. Eucl11àes Vti!lra.
· laranjlllá do Distrito Federalt Estado ...:. Levindo Ccielho. - Lúcio Corr~a.
do Rio- e- São Paulo. . _ · · . ··
· · ..,.. Fernandes Távora. ..
. ,
· .Era · o que tinha/ a. dlzér: (Muito
Em virtude da deliberaçãO da Casa,
. bem; ·muito _bem_) • · _
. .
. · . entra em , discussão única·. o Projeto
·
~
•s
h
de Lei da· Câmara n.• 202, dêste ano,
Oo
Sena~lr~~em_.ma..,
os en ores que aútor!za. a.· abertura, p_elo. M!n!s·
FelTeii'a _de SÓuza.. ' ·
tér!o da. .Educação e. Saúde; do cré·
. dito especial de Cr$- 200.000,00; para.
Joàquim Pires;,
·aux!l!o- à ·comemoração do. 3.0 : canteAlvaro :Adolpho.·· ·
ná.r!o da. cidade ·de Paranaguá, no Es~
• · . Bei:riardes · Filho',
ta do do .Paraná..
· . · . · Dou. a ·palavra aos relator_es das
· · 'Clôdomlr Cardoso;. '
Comissões de, Constituição e Justiça
Arthur ., santos; • ·
· Walter Franco •. ··.-:
•e de Finanças,. ·a. fim· de emitirem·. os
Ismar .de-.Góes..
respectivos pareceres -Sôbre a matéria,
.Aloys!o de Carvalho.
de acOrdo. com o Regimento.
· ·
Durval Cruz.
.
o SR ..VERGNIAUD WANDERLEY
Pereira ·Moacyr (11)-.
_ sr. Presidente, já. hávla. -oferecido ·
· · · ·· · DeiXam ' de' comparecer · os . Se· à Comissão de Constituição e .Justiça.
1 · ·
. • -~nhores Senadores:
o seguinte parecer:
"Se. bem que haja quem éonde• ·
Victor!no Freire,
Novaes Filho.
ne ·a. prática que. permite à .União
·Olavo . Oliveira.
· . auxiliar diretamente o Munlclp!o
· ·Maynard Gomes.
. por atentátór!a a.o regime federa.• ·
,Att!l!o V!vacqua.
t!vo, somos de parecer que o crêHamilton No~e!ra.'
dito deve ser aberto. Não vemos
Marcondes Filho..
fundamento legal para que se 1m·
. ;Euclydes Vieira.. .
peça a concessão do auxilio ao
Município de Paranaguá., que co·
Pedro Ludovico.
Getúlio Vargas.
memora o terceiro .centenárto de
:Ernesto Dornelles (11).
·sua. fundação".
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Guerra, o . crédi~o especlai de .Cr$ .•
. O SR; ALVARO ADOLPHO -.Senhor ..t'res1aentc:,. designado relator da 3. OCO. ()00,00 (três milhões de cruzeiComl:ssão de 1Finanças para. dizer sO· ros), para ocorrer, em :1947,'-ao custeio
· bril o Projeto ·que autoriza. a.. abertura, dos gastos com a execução da .lei
· pelei .Ministério da Educação e Saúde, do serviço mUltar, propaganda. dêsse
do crédito especial de Cr$ 200 .OOD,OO s~o e incremenj;o da Instrução mi··
· . .. _ .
para auxiliar -as comemorações do .3.o .lltar.
0
Centenário da fundação da cidade de
Art. 2. O Ministério· da. Guerra,
Paranaguá, no Estado do Paraná, ve· recolherá. ao Tesouro :Nacional as im-·
nho ·dizer. ao Senado que a. referida
portàncias jâ arrecadadas, .provenienComl:ssão. nada tem a. opor .à.· aprova"
tes de multas militares aplicadas seção .do Projeto. ..:.
.·
.
. -gundo o Decreto n.0 8,981, ·de 111.! de ..
· ó àR. PRESIDENTE ...:.. continua março de · 1942, . e a · partir da vigên- · ·
ela · desta ;Lei,. ·provlderu:iarã para que
· a. discussão do projeto.. <Pausa>. ·
· Não. ·havendo quem queira usar da · o seu .recebimento. seja feito direta- .
mente pelo Tesouro ·Nacional,· e· o de
palavra.
declaro-a
·encerràda.
·:· . ' ·
..
, ,
. .
.
.
'I
,
.·,
quaisquer importâncias · devidas, · a
··· Vai-se proceder à votação. : . ,.
qualquer título, à União. • . ··
· ·
0
E' aprovado . vai à.· saÍl.Ção o seArt •. 3. Esta .lei-entra.rá ·em . vigor
seguinte
·
na da.ta. de sua publicação, revogadas
· as disposições em. contrãrio.
PROJEtO DE LEI ;DA CÂMARA
'.
. ...· . .·
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· · ·· · N,0 : 202 de 1948
. . PRÓJEro .· DE LEI .· DA CÂMARA . .
I
.
.
~ ·o Congresso Nacional decreta:
. , · N.0 89,, ·de .1948 .
0
:. Ar['l, E' . POder Executivo
o cóngresso :N:aclonal· decretá:
torizado .a abrir,. pelo Ministério· da
'Educação e Saúde, o .crédito especllil · · .Art. ,1.0 E'. ó Poder·.Exécutivo autode Cr$ ~200:000,00' ·(duzentos .mU· cru- · rizado a. abrir, :pelo . Ministério da
·zeiros>, .como auxilio à .comemoração · Educação e saúde, o érédito espeCial
.do 3.0 _ ce-ntenário· da fundação .da de Cr$ .25.606;40 tvinte. e.· cinco mil'
·.cidade de ~aranaguã, ·no Estado -.~o .· seiscentos e seis. cruzeiros e quarenta
Paranã. ... ·. '; . . _
: . . : . · centaV:'IS), para. atender ·ao . paga~
. · Art; 2.0 Esta Lei entra.:rá. em. vigor· mento ·.da .gratificação de magistério
. ~'data; de· sua pu~llcação.: . . .
concedida-•: ao ,Professor. Francisco
. . _ -Art.: 3°. ·Revogam-se,as disposiç~es
Eduardo Acloll Rabelo,. ca.tedrãtico,
em .contrário .
padrão. M .<F. N, .M. - U. B.) do
. ' · ·. · E' s~m debatê aprovádo' em dis- · Quadro Perme.n~nte dó Mlnistério~da.
cussão única e vai à.·promuJgação . . Educação e Saude, no periOdo .ae .18
. de julho de 1942 a.· 31 de dezembro de
0 seguinte
. .
.
1946.
:. 'paOJEro DE DECRE-r~? Í'.Ears:r..\mo
·· · Art. · 2.o · Á · present~ · Lei ·entra.rá :em
... .
N.o 7, de 19_48 ·
.
vlgord na datdlsadai2_pubU:!12~~ár·,ire··-: O ·CongresSó Nãcional decreta: .. · · voga. as as.
pos_....,., em .......... o •.
. Art; 1.0 E' mantida. a dectSiío do.'
O SR. PRESIDENTE . ..:...; Os projetas de Lei da 'Câmara ns. M e 89, de
..Tribunal de Contas que· recusa. re- . 1948, vão ·à comissão de Red•"iio·. de
gistro ao· .têrmo de contrato· assinado
'"Y
· pela. -:VJa.çlio ·Aérea Santos Dumont . Leis, · · ·
·
··. · · ·
·s. .A;, com a Fazenda.' 'Na.ciona.I da . . Está. esgotada a matéria da· Ordem
República. · dps Estados ·.Unidos do do · Diil.
· · ··
· · · ·
· '
· · ·BrasU; para gozar dos favores do De- . Nàda mais ha.yénd•l que' tratar, vo~
· creta-lei n.o · 300, de. 24 de fevereiro · encerrar a sessãO, designando .para a.-. de .1938, .·
·
•·
. de amlllllhl!. a seguinte
• .·
Art. 2;0 Revogam-se as disposições· ·.· -~-- ·, ·.·.··ORDEM
DIA:em contrário.
· · · .. · •·. .
2.0 'discussão . do Proj~to de. Úi do
· ·. São . sem debate aprovados, . em
senado
n.0 16, de 1948, que: concede.
discussão única os seguintes pro· . auxilio aos
· prOdutores do Municlpio ·
· jetos: ·
·
de Itaperuna, Estado do Rio· de Ja~
PROJEro DE LEI DA ·CÂMARA
neiro, e dâ outras providências. (Com
.
o
Parecer n.0 534, .da Comissão de Re·
N.o
de 194B
.
·dação de Leis, com a. reda.ção do venO Congresso Nacional de.creta:
cido em 1.• discussão) . .
· ·Al·t. ·1,,0 . E' ·o Poder E.-.recutivo au..-·
Discussão única do Projeto de Lei
torlzado a abrir, pelo Ministério da da Çlimara n.0 .103, de 1948, que ·cria
•

·-··'·•

o'

-.

au-

Do

84;

.,-

funções gratificadas no Quadro Per·
manente do Ministério da Justiça. e
Negócios Interlores e dá outras pro•
'vldêriclas. (Com. pareceres favoráveis
ns. 474 e 529, dllS Comissões de Constituição e· Justiça. e de Finanças).
Levanta-se a sessão.

'I

~.:.,.

EnViadas

.
e Sanção

da. Câmara:

Projeto de· Lei ·n.• 82, de .1943 · -·
Regula a apllcação ·do ar-tigo 15, § 4.0
da Constituição Federal.
. .·
Projeto de Lei n.• 59, · de 19.W. ..:.
Dispõe sôbre matricula nas escolas
primárias para os filhos de artistas
.
de circo.
RECEBEM .EMENDAS PERANTE
Fl'()j.eto <ie Lei .n.•. 98, de 19~8 A MESA
Torna sem efeito a desapropriaçao de
que trata o Decreto-lei n.• 8. 796, de
Na sessão de hoje: .
23 de janeiro de 1946. ·
· · ·
· iProjeto de Lei da. Câmara n.• 240, de
· Projeto . de Lei· n,• 76, . de 194S ,...
1948, que autoriza ,a abertura pelo MIAbre,
Ministério da Educação ·e · ... , .
. nlstério .da.· Fazenda, do crédito espe· Saúde,pelo
o
crédito
de Cr$ ......
cial de Cr$ 600.000,00, para pagamento · 200. 000,00 para especial
auxilio
à
Faculdade
de ·auxilio ao Touring Club .do Bra~
Medicina, da Universidade de Pôr·
·su; ·
..
·
·
·
· · · de
to Alegre.
,
... ··
. :Pi-ojétó de Lei.da Câmara:n.0 241,
Projeto de Lei n.•· 74, de JO~B - :
de 1948, que altera a,. redação dos árti· . Autoriza a abertura, ; pelo Ministério
· gos .407, 414 e 585 do Código de Proda Viação e Obras. P.úbllcas, do cré·
cesso Civil;
·dito especial de. Cr$.35.000.000,00, pa.·.
· · Projeto de. Lei· da Câmara. n.• 242, ra completa.r o pagamento ·de locamo·
de 194a, que. dispõe sObre. a escritura- tlvas elétricas destinadas à Rêde cea.· ·
rense e à Via.ção Férrea Federal Les·
ção fiscal de importação de· papel;
·. ,.
·. · Projeto de Lei ·da Câmara. n.• 243, te Brasileira. :·
de 1948,. qUe Isenta de direitos.de lm- . · ·Projeto de Lei n;• 65, de . 1948 · .;.. ·
. portação• e . demais .taxas aduaneiras Conce-de .auxilio de . Cr$ 500,000,00 à
materiais iinportadós para o S,Crvlço Federação das Sociedades de Assis·
têncla. a.os .Lázaros e. D,efesa:. contra· a
de .Rá.dlo Patrulha. do Estado do Rio · Lepra.
_
.
.
. , Grande· do .Sul.. ·
Projeto de Lei n.• · 68, de U948 .;..
. Abre, pelo Ministério da. Justiça. e Ne·
····· RESENHA DAS MATÉRIAS
VOTADAS NO J.\US DE JULHO · . góclos Interiores, ..o crédito especial
de Cr$ 15.348,10, para. pagamento de
· EnVIadas à Câmara. · ·
diferença- de estipêndlo · a. ex-servido·
Da. ca.nla~a; ·
:res da .Imprensa. Nacional. .
., . . .
· ·
· . .
Projeto de Lei n:• '75, ·de ·1948 Proposição n.• ·. 25, de: 1948 - Tor- Concede . Isenção de direitos, de im·
na. reser:vlstas os pilotos civis.
·. ·
portação e demais taxas aduaneiras
Proposição n.• 29, de 1948 ...., Dis· para. material e objetos usados desti·
· põe· sôbre os direitos. e gárantias tra~ · nados às Missões Amazónicas, ·dirigi·.
balhlstas. dos· empregados. de Emprê· das pelos Padres Redentoristas. ·
. sas Mutuas de seguros de VIda ... ·
· ·Projeto de Lei ·n.• 78, de·. 1948 . ·Proposição n.• ·2s;: de '1948 - Cria. Autoriza. a. abertura. pelo Ministério da
. os Quadros do Pessoal' da Justiça. do Educação e ·Saúde, do crédito especial
Trabalho ·e dá outras providências.
de Cr$ 27 .457,10, para atender a pa·
·projeto de Lei n.0 . 86, ·de 1948 - · . gamento de gratificação de mag!Bté·
Propõe a modificação· dos artigos 303 rio concedida a ."João de ·8aboia. Bar"
e 304, letras A e · B, do .·paragrafo
bosa, professor. catedrático.
. .· ' ·
.
. único do art. 365; do Decreto-lei núProjeto de Lei- n.0 69, de, 1948 -"
.mero 8.527, de 1945. · . .
1 .
.concede ·o a.uxlllo de Cr$ 200.000,00 à
Projeto. de. Lei n.~ 60,- de 1948 SOCJ;edade de Beneficência. CorumAltera a carreira de Diplomata, do · baense; · sediada em Corumbá, Estado .
Quadro· Permanente do Ministério das de Ma.to Grosso.
.
.
Relações Exteriores, ·e ·dá outras proProjeto de. Lei .n;0 80, de 1948 v!d.ências..
·
. Suprime função gratificada no Quadro
.
ado·.
Permanente do Ministério da. Agrl·
Do sen
cultura.· .
Projeto de Lei n. o 93, de 1948 Projeto de I.;ei n.• 6, de 194'7 - Autorlza . o . Poder Executivo a reallzar Autoriza ·a. .abertura, pelo Ministério
· a dragagem das ba.rra.s de rios nos Es-. da Justiça. e Negócios Interiores. do
tados de Sergipe, Alagôus, Santa Ca· crédito especial de Cr$ 2.698.'(32,30,
.tarina. e Bahia; e dá. outras provi- para· atender a diversas despesas no
dências.
·
exerc!cio de 1947.
·
·

.

,

..

. '

- 24...:...
Salà das ,. S~ssões, ' em ' 30 'de'' ju!hó
·Proieto de Lei n• 50,_ de 1948 Autoriza o· Poder ·Executivo a encam- de 1948. ..:..; João Vi!laabllas.
: par a · Estrada cie Ferro · "Ilhéos· a . · ·o. SR·. P.RESIDENTE :_ Vai-se pro· . .
Conquista", no Estado .da· Bahia :· , .
.ceder à. votação,. do projeto: .· ·
·
· · · ·
·
·
. Projeto ·de Lei n. • 47, de 1948 Altera Decreto-lei n.• 9.869 de 1946, . Os Senhores Senadores que. o apro- ·
que:determiriou a encampa.ção da·The ,vam.-. ressalvado ..o art ... 4.•,._queiram
São Paulo Rallway ·co. Ltd.. .
:•
conservar-se sentados.. (Pausa).
:· ·Pro'jeto de. Lei n.• 91, de'1948 · E'"ilpro;ado; com reàsalva do ar;
Autoriza. a abertura, pelo 'Ministério
tigo 4, •.·. o seguinte
· · ·, .
da Educação e Saúde, do crédito es•
·
· • ·· ·, · · pecial de Çr$ 16.703,20, para paga.• ... '·. 'l'ROJETO. DE IiEI··~A ·.CÂMARA •
mento -de· gratificação de· magistério
N.• · 223, de 1948 ,
ao professor Clovis do Rego ·Monteiro.
· ··
· ·
. .• · .
. .
Projeto de. Lei n·.• 123,-:de ·•11948 ..;...
O Congresso Nacional. decreta:' ·
· Autoriza a abertura, pelo Mlnlsté·
Art;. 1.0 , E' o Poder Exêcutivó auto~
· · . rio, da Justiça· e Negócios. Interiores, · rizado .. a aplicar, ·.provisoriamente, .o.
do crédito' ·especial de Cr$ 162.2~00, Acôrdo ·Geral sôbre .Tarifas Aduanei•
; para. pagamento a ex-servidores do ex- ras e Comércio, cujo:. texto consta.• da
tinto .T-erritório Federal' de Iguaçú.
Ata Final da Segulida ' Reunião da . ·
.. · ··:Projeto de·.Lei n.• 239, de 1948 Comissão Preparatória· da conferên• :
· Manda .· aplicar, · -provisOriamente,· ·o . ·ela das Nações Unidas sô~re Comércio ,
· Acôrdo Geral ·sObre· Tarifas -:Aduanei· e Emprêgo,. assinada pelo Brasil e ou- .·
• ras··e ·comérclo;treajusta a·Tar!fa das. tros pafses; em·· Genebra, a 30 de.~ou•., · Alfândegas e.'dá;outras ·providências. tubro·-de 1947.
.· · ·•
.... ·... ,
PRomGAtiAÉI
_
l t.• A -partir · de 1 cie' ·agOsto· de
' · ·
· ' · · · ·. · . · · ·· •
. .11948·-,sAo reajustados· os ·direitos es• -·
:: · Projeto· de c Lei' ,da "·Câmara · n.• ·.58, ' pdcfficos:de ·importação p_ara,-consumo,. .
. de 1948 - Autoriza .o Tribunal de Con- .. constantes da :atual, Tarifa' das AlfAn·
_tas· a registrar o .contrato celebrado . degas/mediante .as majorações abaiXO .
. .• entre o. Govêrno ;Federal·- . Servi· · enumeradas:...
· · • ... - . · · ·
. ço do PatrimOnlo da uili~
D.
. 1> .·de 10% (dez
:cento> sObrê
. J:Uta Gonçalves Ribeiro. · · · · · ·ó.
_os _direitos- de.. importação .correspon•
,
dentes à.s mercadorias aqui expressa•
. ·. Pfojeto, de Decreto Legislativo n. 2,
. de 1948 -· Ratifica o. convênio ;OU!• mente indicadas·
tural, .. firmado no Rio de Janeiro" em:
.
· . . . ~ · · ..
' '
· ·16 :de -àbrU de ·1947, :pelos Govêrnos ·
OI!ASSE _3,i .
do .Brasil e do .Reino Unido da Grií·
· -.. .
,, . .
Bretanha'eirlanda.do Norte: . ·· 0·
·péres e·couros ·
· .Projeto de Decreto 'Legislativo n. 4
·· ·
·. .
· ·
· de 1948 - Ratifica .a convenção In·
·.· 37. -Pi'epartu!Os ou:· cUrtidos.
, · teramericana sObre .Direitos· de Autor
· • _12 ..:. Envernizados,. · i14léadós ·
_ .. ·em Obi'as Literârias, ·oientWcas e
· Artfsticas ... ' . ....· . . · · !..
· .
. . i>u .. não.·
··
· ., ··--ProjetO 'd.e Decrilto'LegtSiat!vo n.~ 2o
. >CLASSl!:. e;~
'de ·1948 :..:.. ·:Autoriza o Presidente· da
·
· · ·. · L,á ··
. .,
República a.ausentaNe; do pafs. · · · . · ".. · :.-SESSAO . ·. ..... ·. Em bMo Ou P,.ep;~raàa. - .
(•EX'tRAORDINARIA)·, · EM ~0-7-48, · ·'-'~. Em bruto....
. ·
'·· ~--..
QUE SE.REP.RODUZ-POR TER"SIDO
175. , Tecidos .(sôbre tôdaS' as·21 ali~·
. . PUBLICADO ; ~o~ ·INC_O~Ç()ES _ . • . neas dêste artigo, com exclusão
··.. o· 8R .. PRESIDENTE ...:;. Niío' ha· ,. ·.. . .' .das.de número 14 e 15; ou se· · ·
quem peça a palavra, .en· · . ·:. •
jam -palmbeach ...:. 14 -: Até .
:vendo'
·cerrarei'. a. discussão, .(Pausa), . ·
·
250 .-grs. 'por ·metro quadrado; ··
Est' encerrada.
·
. .
-;, 16 :,... .De ·mais de 250 grs.
"'
··idem);··
·
·
·Vai~se proceder à votaÇão. : · / .
CLASSE s.a
·.vem -à.~
é lido e :~~~Provado
. '
o seguinte .
FRUTAS, c_EREAIS, t.EGUMI!S, ETC.

o

por

- ·e.

gr-

TR.Ecko DA. ÂTA DA. oo.a

máis

Mesa;·

REQUERIMENTO .

··

· . N.o. 90, de 1948
Requeiro destaque do.· art. 4.0 .do
Projeto de · Lei da · Câm~ n.0 239,
de · 1948, para ser rejeitado

Frutas. .

,

· 225. Ameixaa, cerejas, damascos, fi·

· · · · gos, maçãs, .·mel6es, p~ssegos,
· morangos, peras, uvaa e semelhantes, .trescas·ou verdes.
·

r

'

. : -,

'

-25247. Malte:
2 - De outros cereais
CLASSE.. 15.•

. Úrmo, JUTA, . CÂNHAMO E· RIMA
· Em bruto ou preparados

CLASSE 6.•
I.Ã

i

484.. Em bruto, preparados, restela·

. dos, asseados, . em estricas· ·ou
. beneficiados de qualquer modo,
· · tintos ou nlio:
·
1 -.Juta
.. .
2 - Linho, cânhamos. ou ra•
• mi ·
.
·
486 •. 'Em fiei :preparado em ineadas, ·
· novelo, bobinas e carretéis de
qualquer qualidade· <sObre tô·
das as 8 alineas dêste artigo).
526 ••

Em oüras .
. ..
Tecidos (sôbre tôdas as 33 alí·

neas · dêste arthio>. ·
. CLASSE i7.à ·
. :-l'EIÍRAS, TEWS, lltiNÉIIIOS E
,·

,: .

'

ou carbonizada, .blousses ou
. residuos de C!lrdagem ou per.
, centagem:.
·
/2 .;... 'rlnta ·

/ '

··

CLASSE 21.•
''

FERRO E AÇO. E StrAS LIGAS

,em barras,:' ·
843. Fies ·<Mame>

-·- .

. .

SOmente sôbre a alinea. 1 des. te. artigo, ou seja, 1 ...,.. Faro.
· pado, galvànizado)
.-· · ·•
'
.'

...,·

': ,,
•

'

~

.... , '

'1,,,

-~

. ,':

... ·-_.··.·
.

'

'

,.

'.,

CLASSl!l 24.a
Ol!TROS

·:. PRODUTO .KINERAIS

. ó69.

. Em bruto ou preparada ·

. 133. Em bruto . ·
.
/1- Comum
..
134. Lavada ou .deScoradd,· simples

Amtanto ou asbesto·

SOmente ·. sôbre . ·as . seguintes
. alíneas .. dêste artigo:
·
.. 1 :-: Em bruto . ,
iEm pó:'
· 2 -··Em fibras
. .
3 - sunples ou sem mistura '
· de. qualquer. matéria .
4 - .com· mistura de .outra. •
· · · com mistura. de outra: . ·
·. ' matéria..
'.
li ...;. Em pasta. ou màssa. · .
.
6 '- Preparação .para. cadlnhos•.
· · 582.: Cimento. <Sômente.'sôbr~ a. aH·
nea 3 dêSte artigo ,: ou seja, 3
- de Portland ou romano) • ·
.> ' .
CLASsE 18.•

.
. · LOuÇAS E·. VIDROS .
''

. 625. ' Quaisquer'· e/bras nao êlassttlca-.
· · · aas <somente sôbre as latrinas
· ·
das alíneas '9 a. 12 dêSte artigo,
· · em·Iouças íie:ns;'1 a·4). ,
QLASSE19.0
· ALmmno, cmBo, ESTAmiO, ZINCO E .
"
StrAS LIGAS' DE ·CHtfMBO
.

· - Em ba!Tizs: · '
.
ou tubós, retas, curvos
. ou em eSpiral · (somente sObre

685. . canos.

Matérias prtmas e' preparações
. diversas, para as .indústrias ele. perfumaria, •pintura, tinturaria,
cortume e outros usos.

Sôbre tôdas as .ma"térias primas
desta classe, excluldàs as mer- ·
cadorla.s do artigo .936, já llvre
pela. Tarifa.,, e as. do-- número
987, ·.. da. taxação,.~ ad-valarem,
bem como.· as enumerações· nos
arts. 971, 974, 982, 983 e 984.
--·

.

·.·,

,,,

CLASSl!l 30.•

· .il.parelho,s,'.' instrumentos,- 'má. ·quinas e.-obfetos·'/fsicos; quími.cos, matemáttcos e 6tlcos (sObre·
todos · oa artigos· desta classe) •
. cr.Ass:e:' 31.a
Aparelhos, .instrumentos- e. ob· · ·
· ;etos : de ciTJ.~rtita, medicina.,
odOntologia e · veterinária. (sô·
· bre. todos ·os· artigos desta. elas. se). ·
' CLASSE 33.• ·

Veículos, seus acessórios e -pertences. · · •.. .·
·

· somente sôbré os segt@ltes ar~
'tJgos desta.. classe:
·. ·.
1. 778. Aeroplan_os; aerimaves ··em ge-

ral, montaclos .oo desmontados, acessórtcs e pertences. . . .a. alínea ·1· dêste artigo, ou seja, 1:779. Ca.rros montaclos ou. desmon- ·
·· t '- S~maJies.
·
' ·
ta elos, · completos:
.
.·
·
Próprios
·
·para.
passageiros
ou
. 2) d~ 2()% <viltte po~ cento) sôbre
cargas, entregas de encomendas,

oa direitos· de Importação correspon·

dentes 'às. mercadorias cla.sslficada.s
nos artigos da Tarifa das Alf!l.ndegas,
. a ·seguir enlimerados ou que se refiram
apenas aos produtos expressa.ment~
Indicados:
·

, ..,

socorros pessoais, serviços funerários e fins semelhantes como:
ambulância, camln.IJ.ões, ônibus .
e outros.
·
·
· 16 - Até 2.000 quilos.

,···,,

. '''

Naci~nal, . provi,denciará. sõbre
a aplicação: do artigo XIX do· Allôr-'
A vela, a óleo ou a vapor.
do Geral, ,referido no .artigo 1..o, de·
Para. semços de portos, .etc.:
nunciando·o. 1na hipótese· de não ser
_9-- idem de aço ou ferro· ccaso Brasil-atendido. - · . · .
· --. ·
·.: .· . ·M·ácoq~·i~a·s, apa.relh.~s, t-amen- . § a.o' A comissão. terií. cará.ter per·
u.
~..
manente e · :reunlr~se-á., mediante
tas e utensllios dlversos (sôbre to·
c~nvocação :do .Ministério das Rela.·
· · dos os artl~tos desta classe) .
coes Exteriores. a. pedido de. qualquer
· 3). ·de 45% · (quarenta. e ciiico por interessado ou quando- fôr julgado
. cento) sôbre·os direitos de importação necessário. Cumpre•se, também, es·
para .cc>nsumo relativos às. dema.is·mer- ·tudar. ·os· ajustes .relativOs· ao .'desen-'
· ca.doria.s classificadas .·na Tarifa. .das · volvlmento · ecoi:tômlco (artigo xvm. ·
· · Alfândegas atualmente · em. vigor, quer do Acôroo) ·, a fim' de~ serem ·tomadas .
tenham sido ou nlio incluídas na.Lis•
as providências· que .o'·tnterêsse na·
· ta.' de. Concessões .. Tarlfá.rlas."m.· -·· clonai indicar. ; · . : ·· · . : .....·...
· Brasil,- que. faz par.te ·integrante do · · Art;. 4.o Sem.. prejufzo de outras diiAcõrdo Geral d T· ... ~ Ad · Ir
posições ·estabelecidas: em lei,.- com: o
•·.-de comércio,
··
:.assinado
e· .....asem uane
as ea mes,mo.ob•eti"O,
. Executi"o
Genebra
' • o ··"oder.·
..• .fi· .
30 de outubro de 1947, ·excetuadas as ca., auto~lzado /a.:·fazer:reduções de ·
ferramentas agrlc'olas, previstas no ar·
emergência, dentro da margem ·do rea· ·
tlg!! .1.814 e o.fumo em fôlha, artigos justaiJlento, sôbre os. direitos de ·1m~
· ~7-3, que _continuarão sujeitos aos di· . polta.Çiio para consumo: ·relativo a ar:.
. reltos em vigor.: ... · .
·. , •.
tlgosque,por'motivo~dee8ca.ssez·ou de·
- · § 2.0 Não serão reajustados os di·
sua preP?nderante·influênclil. no custo ·
· . reltos de Importação para consúmo 00• de vida, exijam, temporàrla.mente, a
providência.
.
-brado sôbre•..: o p~tróleo e setis de-' adoção dessa·
rivados, artigo. 599, _e a. li .. em .. bruto. . · Art. 5.0 Est'a .. Lei não· prejudicará. as
ou. preparada;,. artigo· .133; .. alinea.. 2 · ·isenções: de dlreltos·.de'imPortação para ·
134, allnea .11•, .-e. 136, téidos .. da ,Tarifá consumo, já.,· concedidas. a entidades
das · .Alfàndega,s, mantido porém, 0
oficiais: ou· privadas, em virtude de
~reajustamento em. relaçlio às allneás
lei ou de 'llontratos com o Govêrno
· 4;. 12, 13,"14;'-15,' 16 e!·Fdó referido federal;. ~ ... ,, ··-~ . : · . ·.· _.
. .artigo~ 599::. · ,, · · . _,
. :
. ·' Art.·6.•. Dentro no prazo de· 30 (trln·
. ~ Art. .· 2.0 As concefisões · tarifárias
ta) dias o Ministério da Fazenda· pro·
:feitas : acis · paúies ·signatá.rlos do · res· . -moverá. . a . reimpressão.. da ·:rarifa. ·das .
pectlv.o · Projete) ..entrarAO igualmente . Alf~degas, depois de. convenleritemen- .
· . 'ein. vigor, a ·partir. de-1.0 de .agôsto de · .te reajustada e 'atuallzada.esta com M.
1948. . .· _ · ··. · . . ··. , ~ .. .
anoti!-Ções que se tornarem necessá., •Art•. 3.0 Dentro de 3D .(trinta) dias· rias à. e-xecução ct6 'AcOrdo. · ·, · : :. : ·da ...vlgência .desta.Jel,.-o· Poder ·Exe··
Art;· .7.0 ' E"·o Pcider•·Executivo ·au• ·
· c.utlvo .. nomeará .comissão : composta: . torizado ·a'·providenciar quanto à. aplide·um representante de cada um dos . cação do.· disposto ··no artigo lO do
, Ministérios das Relações . Exteriores
:Acôrdo Geràl'dé Tarlfli.s Aduaneiras e . ·Fazenda, . Agricultura, Trabalho, In~ : Comércio' referente' à.s concess'ões que
. dústrla. e· Comércio.· e de represen- . versam. sôbre··-as seguintes ,mercado. tantes do· Conselho· Federal de co- rias: Leite ,em pó '(artigo 38·3)·; penlcllina. pura:. (artigo :Ui30~ex), folhi·
mérclo Exterior,_ 'da · contederaçiio
Nacional :do. Comércio •• da..:Confede- nhas .ou ·almanaques (artigo.· 545~3).
ração Nacional .da, Indústria e, da So-..
Art. 8.0 Revoga.m.;se as disposições
·~::iedade· Nacional: de Agricultura,· por
em::contrá.rio.':". '·· · ·
: . · :·· ..
eles designados. "·: ·.• ;·., ·...•. ·. . , ,
Os Srs.,_L.g,ue' o -aprovam,. ·queiram .
, .. §.1.0 A ·comlssao. de que trata . êste conservar-se~se-ntados (Paula)· .. · .· ·
.artigo~ conipete exaril.lnar, ·.mediante .. ·Esta. a"Provado,·. ·
: .... '· · ... _
P!9'!focação dos. interessad_os, . a: situa· . O projeto :que _acaba de .ser vot~o·
çao de• quaisquer.. produtos _cujos. di• sobe à. sBillção. .,.., .
·
.
: reltos. de . Importação · tenham • 'stdo . ..
:E; \ s~zri debate aprovado em
.reduzld~s·de modo que exijam a ado-.
discussão-única 0 seguin.te '
ção· das medidas previstas no·Acôrdo
·· · ... : . • ,.,
Geral.
'
. · PROJI!iro. DE LEI DA CÂMARA ·' · · ·
· .. §2.0 Decorridos 00 · (nov~nta> dias
. · :No· 47 · de 1948 · - ·
de sua constituição, a. coiiíissão ·. en· •
,,
·
viará.' relatório concluso ao: Mlnis- · ·O Congresso :Nacional decre~: ·
térlo. das, Relações Exteriores que, . Art. t:• .o pagàmento de ·indenizamediante prévia aprovação ·do Con- çlio . decorrente . da. encampação de
l. 78Ó. Embarcações montadas ou
. montadas completas:

des~·

· .gresso

M

..

,r.•

..

r'!

·"

'"

'

.

'

I .

.

.

.

•'

. -27- tódli. rêde ferrovlú.rla, de concessão de padrão .imediatamente abaixo, devenGovêmo Federal e de propriedade da · do contribuir para o nionteplo mlutar.
The São ·Paulo 'Rallway Company
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
Llmited. de QUe trata o Decreto-lei· {Pela ordem). _.sr. Presidente, ten." 9,869, <te '13-de setembro de.1946, nho sôbre a bancada .Inúmeros avulpoderã.: ser realizado em· espécie, me- sos. Não consegui .encontrar, todavia '
-diante a. Importância de .. .. .. .. .. . .. 0 que tr•M•c e"
d
f
i
S 6.638:802-15~11 rsels milhões selscen~~ r .e as emen as o erectos ··e trinta e . oito m11 oitocentos e das ao projeto· em debate.
.
Se ·V. Ex.• pudesse mandar forne"
duas libras, quinze . shllllngs . e onze
pence),, que é o . capital reconhecido / cer-me um avulso contendo. as· emen-.
1·etlràdo . ao saldo . de que dispõe a das, ~erla. multo Interessante. para. a.
. União, na Inglaterra. .
· . :
vo~ç_a.o da. ~atérla: . :
, . ·' ,
.· .Art .. 2.0 Se ·a. The São Paulo Railo SR, . PRESIDENTE - v;. EJI::à .
way ·company Llmlted preferir o paserá.. atendido. ·
.
. · -, .
gamento, na.· forma do artigo ~~:nterlor,
Em votação ·a ·Emenda ·n.• 2, aditiva;.
deverá; ser êle efetuado lmedlatamen-. que· teve pareceres contrários de .tódas
. te e, em conseqüência, cessarão as · as Comissões.
·
· · despesas de. juros, flt'm .prejuizo .da.·re- . Os· Senhores que a aprovam, .QUel... ~!são de contas, .prevl~ta no art. 4. do . ram permanecer sentados (Pt:U.Sa>
aludido ·necreto~leLn.• .. 9.869, .de, 13
: . . . ·· . . .
·
de setembro de .1946. · · · . · ·
São rejeitadas as seguintes ·
· Parágrafo único. Os juros ·vencidos
·
até â da.ta de liquídação · :Serão .pagos,
igualmente, · à conta daqueJ.es · crédl~
tos.
· ·
·
.
. :' N.• 2
· :· ..
/•
· · Art. 3:<> Essa;.,le!. éntrará em .vigor
· Acrescente"~'a or.ile · ccnvler. . ...
na data de sua publicação, revogadas · . u escl'ivães /êté 1.• entràncla _;_ pa•
· as disposições :em· contrário. ·
-drãc.· L; · .l · • ·. .• . .. . ·• · , ••. ·.
· · ·O SR•.PRESIDENTE - O Projeto
~ cscrlvães ·de 2.8 · entrãncla .:....,
·de Lei.da Câmara n.0 . 47, de 1948; sobe
drao N;
. ·'
. . · ··:
~sanção:.
.
.
.
. N.• 3· · ·
, . . ·Discussão. ,única do: Pro1eto 'ele
Acrcscenté-se, onde· convier:.
.
. Lêl ela camara n.•. 51, cte· 1948,
·· O cargo de Secretário da Procura- .
que ,organiza .o. quadro da secre- ..dorla· Geral-da Justiça ·Mllltar ·será
~tarla.e.serv:ços . Au:ctltares elo. suexercido,~ caráter efetlvo pelo atua.l
'7Jerlor. Tribunal Mtltta.r e clá ·ou- · .titular .em .comisSão .do. Superlor ..Trf. tras proviUncias. '(Com· pareceres . bunal Milltar,- sendo classificado na
'.
.
números.479 e 531,. das . Com~'t,Sões letra.O.
· . lle Constituição e Justtça.e:.Finan· . O SR. ALOYSIO .DE CARVALHO · ·
., · cas,. favoráveis .. à pJ:Opastção nos <•) - Sr.· Présidente, a. Comlssft.o de
. ,:. tmnos em·. que .veto . da Cámarn Constituição ê · Justiça, .apreciando: .o . ......
. . com. as· morJJjicações·.de redação
projeto vindo· da Câmara dos Depu~
...
· ó/erecidas ·pelá. ,1nimeira- . dessas · tados e · dando. parecer contrário às
· comissões, ·rejeitadas as· emp~l!as .. tri!s ·emendas agorá l'ejeltadas. pelo .
., ..
· de ·Plenário) • · ·
..
plenário, encontrou, todavia, dois en·
(Pausa> •
·
.:ganas no texto do mesmo. Um dêles
•
,,
.
.
'
·é o seguinte: · ·
.
. .
Não havendo quem peça a palavra,
· No te$· do projeto, lê·se,. "Secre"
tleclaro encerrada a discussão.
tário do Procura.dor. Geral", e ·na ·ta·
~· Va!~se proceder. à votação,: que de · bela que·o acompanha. Ila~~e·~secretá•
· acórdo com o· Regimento se iniciará · rio da. Procuradoria. Geral • Evidente·
d
' ·
mente, ·a.. tabela.. que tbca o venclmen:pe1as emen as. . .
to dêsse funcionário não . Pode estar,
. E' . rejeltadà' a seguinte
na referência. ao. ·cargo, em desacOrdo
· ·EMENDA . .
com a. menção • que se. ·faz no texto
do projeto.
.· .
., · .
N.• 1
O outro engano é uma quéstão de
redação. O projeto .vindo da Câmara ·
· Onde convi cr: ··
..dos Deputados dizia, no art. s,•:
. A:rt. . . . Na Justiça Mllltar ·os ·'Ad·
. . "oS car.go~ de Diretor Geral, ·
·vogados de Ofício da sEgunda entrân·
.
.
•
Dlretor do Serviço de Contabill· •
ela continuam : com os vencimentos
....
iguais · aos dos Promotores da. pr!(*) Não. foi revisto pelo orador.
mel!.·a. entrâ.ncla, e os desta. ficarão no

·Pa."

;

-

-.
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dade, · Secretário do Tribunal, Se'Í'mlCHO ,Do DrSOtmsO . PRO~
cretário do Presidente ·e secre- NUNCIADO" PELO SR. SENADOR ·
tárlo da. Procuradoria Geral. serão . JOAO. VILLASBOAS, NA' SESSAO DE
exercidos em comissão, e seus ti· · 30· DE JULHO. DE 1948.
· . tulare.s de livre nomeação e de~.
·
·
· _missão d~> ·Presidente do Tribunal
Que se reprodu~ ·par 'ter sido publi- ·
.e o último mediante proposta do : cado com incorreções•.· ·
.
· ·

Procurador Geral".

. :.Evicl.entemetlie,

1sto

: ... · ·: ..... .· .......... .·.o·.·.•...••..:. .' .

:

l'Íão. teln. seDú-

do. Falta. aqui. qualquer. palavra, .para

· · ·· ··· · · · · · ·. · ·.· ··· · · · · .. ·: ._. ·· · · · · ··· ··· ·

· O SR. JOAO ·Vn.LASBOAS _:Não

definir que êsses titulares são de 11- · se trata. de cortc,!ar .. a popula.riÍla.de; .

vre nomeação e. demissão do .Preslden- mas de salvar o .povo da. fome, o .que
te do Tribunal. De modo que a emen- é diferente .. ,.. :. · . ·· :
·. :·..· · ·
da conserva a primeira Parte do texto
O .Sr. Jose .tlm.érfco -··Satisfazer ã.S·
consertando a. últlmao desta forma: . necessiades do povo.· nãO , é cortejá-lo. ·
'• .·· :, .......... 'sérãó exenlfdos, ein' comis- . '.o· SR. JOAO· VIILASBOAS·-·&,".são porJivre.nomeação.·e·demls-· tlsfaze(às necessidades do .p0vo ,é
' são do ~estdente .do .. Tribunal, .e . atender; principalmente, aos·elemen.o
.. . ..mediante .. proposta do · Procurador · ~s .. principais ·.da. · .sua. vida; : como a
Geral quanto ·ao _últime titUlar".
alimentaÇão:· Se não- .. houver .trigo · e
·
·
·
ocorrer·· a·-- majoração, :.veremos~· ·que
. · .A Comissão denominou' essas ·emen- . atingirá. . a mais de 40%:. · .. ~ .
-das .de redaçi!o,- para• poupar ao pie· ·· ·
' .·
· ·· ·
- ··
,aár1o o' trabã.lho. de· corrigir, êsses·~mm-.- · •. · ·.·-· · ·_ ·-~ ·. ·-· ' -~ ·.· .· ·-· ~ · · · · · _· ··- ~ · ·~·: · · ,• · ~ ·
rine:I.eng~os,. por _ociiiÍião da. redação .• ~i~~~~· ~;;~~~~ ·.~~b'
. . 0. Sr. José Américo ...::, Para que 0 · . SR. SENADOR LUCIO CORREA, :.. '
projeto -não -volte à ·Câmara; -. ' ·.,
. .NA SESSAO DE 27 DE' JULHO
. o SR''IIU.<>YSIO DE CARVALHO ..:: ..... ,............::: ..DE:l948 •. :,· :;: :•:··•·.·····
-::-'"Sr. Presidente v. Ex.a para evi- ·· QÜe áe:reprodu~. jJo~ t~-~tclo;~blt
tar. que o projeto volte à CA.mara, . . - .· • caào· dom tncorreçlíes · ·· · ·
pedirá ao . plei!ár!o' que ·decida· que . ; · ·· .· · "
·.,.· ·
'
• : ·.
:
essas correções· ."- pois que· são.'sim~
.O. SR:.. LUOIO. CORRll;A - Sr. _Pre•
ples correções. ·...:. sejam feitas pela sidente, lljl. Comi&são de· Constituição
Oomlssi!l .de Redação. <Mutto. bem> • . e J!JStiça,, quan~o se·.discutia o Pro-·
·. · . o SR, P.RESIDENTE :-como àca~ .jeta •n.• 66, de.1948,. que: permite .aos
. bclu 'de justificar:. o 11obre relator.:da advogados o livre.exerc!cio de sua progomlssão .· de.,.Coi!stitu1ção . e• Justiça; .· flssão ·em qualquer- parte do território
o·. Sr.. Senador. A!oys!o .de carvalho' . as · · nacional, .-tive oportunidade. de .expen'duu; emendas,são puramente de' réda.- der ligeiras considerações para justifi-..
ç!io; .' .. · . . ·.· .. -.~ . . · ·, ... . . . . :.
c~r .meu .votQ . favorá.vel.IIo mesmo.
:Quer-me. parecer, seria.mafs.razol\~ · ·Agora,·quando o projeto'Vem.à dlsveUOsse: enviado •.o projeto à. Comis- cussão, no plenário, . é .meu . dever .re..~.de Reà~ão; Emendado,. ocasiona~ . produzir.essas.conslderaçlies,·I!ão·só em
. rla.seu regresso ·ã,··Cft.mara.dos•Depu~ · homenagem ~·_meus. co!ega_s,de, Co: ta.d!».'.. ·: · · .·. . · ....... : ... ,. · mJssõe&•.. visto·como . :foi o:meu.votil, o'
.. f!e 11ãó _hou:Ver' cip~Ção;: êonsidera~
único .favorá.ve!, .· como à· Ordem· dos
· ;rei' aprovada.- a. sugestão do .:Senhor' · - Adv~gados ·do Bmsll, a que pertenço. .
senador. Aloysio <le carvalho .·(Pau-· · . O. projetO ..dlsp~e que .. o bacharel
l!ltO.
, · ,, .: : ....· ..· ,
. . .·· •. :· . . ..
ou_. doutor .:em .•,direito, . inscrito .. ,no .:
. · ... · ·· . '·. · .. _. .... · · · ·. · quadro da .Ordem dos Advogados do
·• .Está. aprovada. .. ·· · ' .
.
Brasll,: poderá .exercer -livremente a
. ". 'Voú submeter a votos·. o projeto. os. profissão·; em: ·.qualquer ,Jlarte do .pafs,
,· &mhores QUe o aprovam queiraín:ciln~ .. • mediante.. ,a apresenta.çfiõ .. da .. cartei.:>ervar-se sentados; (Pausa> · · ·- ..... · ra de· Identidade de advogado ao. pre.· :- ·. ; · . ·· .. · .·.
. · ~·.· . · . ··. .sidente dátseção oú sub-seção .de or- ·
:· · .. E a!JroVaclo e vai à. Comissão de dem, ou· ao Juiz de direitO, obser:vadas
: .Redaçao de Leis o seguinte .· · . , as restrições~ nela constantes •.
.. Ao .:. que
.. .se .vê,
. "·Sr•. Presidente
.
·.·· , . . ioào.JE'i-0
.
,mi LEI riA . cbW!.\. .
•. o
· N:• 51~. de ·11Í4ÍI
projeto objetiva, preclpuamente, · abo. · lir a. inscrição ·secundária. O exercicio
. , ():Congresso Nacional· decretà:
. da 'profissão de advogado, como· é .de
conhecimento- 'dos . senhores .senadores
'······~···································
.
está.subordinado à·inscr!ção na Ordem
, ....
dos Advogados do Bra.sll. A inscrição
'o
.o
o
o
.. '

.
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-29· secundária, entretanto, constitui llmi~
Estas são as · condições de capacl~ tação geográfica ào exerclclo dessa prodade que o · regu!11mento da Ordem
flssão.- ferindo de ·frente o art. 141~ dos Advogados do Brasil exige para 0
.§ 14, da Constituição Federal, que
exercíelo. da. profissão de bacharel ou
dispõe:· . ·
·~ .
·
doutor em direito.··
· .: ·
·
"E' livre o ·exercício de.qualquer
Até aí, muito bem; mas o artlproflssão observadas as condições go .18 estabelece esta restrlçfio geode c.aPIICidade que a lei' estabelece".. gráfica. ao· exercício permanente da
·. Éssas condições de capacidade que á. ' advocacia: '
·lei estabelece para ·.os advogados já
~·o àdvogado, logo que passe ·a
. inscritos decorrem do art. 13,. do. Re· exercer, de modo permanente, a
guiamento da Ordem dos Advogados ·
atlvldade profissional em outra·
do, Brasil, que dispõe: . · . ·
quadro respectivo ou para. êle se
região, ·. requererá Inscrição . no·
· · ·· ••:Pará. lnscrl~ão no quadro ·dos
y
transferirá, ' · ficando em todo
· .~advogados da Ordem é necessário,
. caso, sujeito · à jurisdição dlscl' · àlém dos .requisitos legais de capllnar do Conselho local • pelos
·. pacidade ·:civil:: · · · · . . .
atos .praticados em qualquer· se.. I -·Ber bacharel ou doutor em · , · ção!'.. . ·· ,
.·
·
direito por faculdade reconheci·
da pelas leis da República; .ou sob · se ·O .. advogiuio, Sr; Presidente, se
,fiscalização permanente do . ao- Inscreve no :DIStrito Federal, ~. de_s~a,
vêmo Federàl ao tempo da for- .por exell?-plo,. exercer a, sua -.proflssao,
. ·matura · ou uiteriormente ficando · · permanentemente,· em Nlterói, no Es· ~
entena!do nessa conformidade 0 · tado do -Rio,. será· obrigado .a proceder.
<Usposto . no art. 1.• do Decreto a .nova .inscrição, .porque a inscrição
, - :n.•. 21.592, ·de 111.• de- julho de . secundária. nada mais:é do QUe nova
.-1932; ou por· iCacUldade de pais
Inscrição, na Qtlal o lnscribente é
':. 'estrarigi!lro; ·. leglilinente ' reconhe- obrigado a, juntar' todos os document?s
: ··· clda;" ·c ·confirmado o : grau no exigidos para a. Inscrição origlnárl!l, .
.'Brasil;' salvo . a disposto em tra- com a diferença; apena~, de. que o·faz
. tados !ntemaclona.is relativos ao . por .cópia. autênticas... , .
. reconheciment.o .rec!p~oco· .de ti_Entendo que essa, segunda ·inseri- '•
. _·twos; .... · · .·. · .·.
: ·· ...
çao; à vista do têxto do art. 141,. § 14,
- .. IL :~·Ser brasllelr.o, nato ou na- da : Constituição, é· uma pela contr:>.
. turallsado,. e·. estar alistado. como o exerc!cio. da profissão. que · deve
.elettor, salvo'.· enquanto ·... o· não ser livre -em todo. o. território naclo.. puaeT. ser por motivo · de idade; : na!,· para .os ad~ogados orlglnària. · a) os estrangeiros serão· admi- mente Inscritos n!l Ordem dos Advo'tldos nas" mesmas condições esta- . gados do BrasU...
. ..
.
belecldas ,para os. brasileiros .em
Essa Ilmltaç!lo ao exerckio da pro.. seus·. respectivos pa1ses de or1- flssão não pode estar compreendida
.· gem;. ress_alvaldos os .direitos ,do~ _nas condições de capacidade que a
· que,.·na·,data.dêste. decreto, já ·Constituição: exige constem .na .lei
exerçam 'advocacia no Brasil: . . .. ordinária. ·
·
·
·. m .:.:.:.~n!lo :_ser, nem ·estar.proiAsSim. não , entenderam os . meus
.. bldo .de. exercer. a-advocacia;. .
companheiros na Comissão de cons.IV
.
·
~ · t
t
ld.
·
·
'tltulção
Continua a pensar \ .
t .... e Justiça.
t
· . . ~- n..o es ar, nem er ·s o
. . condenado por sentença. de·. que con r....amen e aos meus. colegas lnnão calba.·"recurso ordinário, por ~luslve ao nemlobrtel Sen!ldor Ferreira de
'qualquer dos seguintes crimes: . ouza, que
u, n~o obstante, brl·
·Incêndio, prevaricação; etc. (se~· lhante parecer sObre o proje!o, con. gue. umà. .longa· ·enumeração ·<de cluindo pela sua rejeição. Nao feriu
. crlnles> - . · , êle, contudo, .o .aspecto constitucional
· · ..
·: . .
·
.
ou· legai; Apenas considerou a situa. V -:- goz~~r de IJ?a reputação ção da Ordem dos ·Advogados do Bra' ' por: sua c.onduta publica, ates- sll na sua:s!.stemátlca dentro da Fetada por ·três advogados Inseri- · deração. Dai, por uma série de ·natos na Ordem: · .
. . ç!les, concluiu pela rejeição do projeto.
Parágrafo único. Os crimes po- Há, entretanto, no parecer, alguns
. líticos (salvo os, acima enumera- ·. .pontos. que merecem ser considerados.
. dos e assim como !loS convicções ou
Comecénios por esta consideração:
atitudes .polltlcas ou religiosas, S. Excelência afirma haver que respor si sós; não impedirão a ad- saltar o aspecto de concorrência des·
missão no quadro da Ordem) •
leal que o· projeto. J)OSS!blllte aos pro• ·

-

·.·.·

.

-so.-.

· fL<;sionals dos grandes centros onde . ·DISCURSO PRONUNCIADO · PELO /
estã() os clientes econômi~amente mais .• SENADOR FERREIRA. DE SOUZA .
fortes; fariam fàcilmente Incursões nos · NA SESSAO DE 27 DE JULHO DE
1948.. ·
·
meios menores com evidente prejuizo.
.para os :advogados locais, o· SR. FERREIRA' DE: SOUzA _ .
· · Em primeiro lugar, Sr; ·Presidente,
Sr;. Presidente, ouvi, com atenção ·
·esta. afirmação :não pode ser enten- que sempre me merece, ·a esplê11dida ·
. dida ·assim, tão ge:néricamente. Os
- d
b Se ad L· 1 c ·
advogados que exercem ·permanente- -~~fiao 0 110 r e· :n ar .;· uc 0 ar.mente a sua profissii() fora dos limi- ·
" '
·'
tes. de :sua Inscrição, fazem-no excep" ·
O Sr•. Lucio·.corrêa. - Bondade. de
clonalmente. E' número reduzido; Não, V. Ex.n.. ·: • · ·
é.. soma capaz de constituir concor- ·
o SR. ·FERREIRA DE·'souZA rência;· Em segundo lugar, se. essa . . . . Divergindo do ,parecer por .mim,concorrência ·existisse, .nenhuma lel
prolatado.e suiJBcrito rpela quase aunâ~
'poderia ·obstá-la. Ninguém ·pode im- nimldade da Comissão de ,ConstltulçA.o
·pedir a concorrência. dentro .das pro- e Justiça. N"ao teve porém, .ela .o. confissões.
.
dão dê abalar um só dos fundamentos
. S .. ·Ex.a ainda. levantou' dúvida. . no . em .. que me calquei, fugindo mesmo à
que conceme·.a que .o projeto subor- substâncla.do assunto ... :. . .·· :. .
· O Sr. ,Lucio Corréa - A. substAncia
· -· dina< o . exercício· da ·. advooacla em
· qua.lqUer: Estado pôr adv.ogado inseri- · é a,liberdade' O(). exercício da profissão.
sua . O. SR. · Fl!lRaEIRA DE SOUZA to ·em·· outra seção ao ."visto"
carteira, firmado pelo Presidente--da. · ... e limitando-se,. no final,. a contra. seção; ou -da· subseção; ·ou ·pelo juiz 'rlar sem . qualquer f6rça persuasiva,
. de~ando isso :margem·ampla à;' frau" dois 'simples argumentos· complemende, porque o Presidente .ou •juiz· não tares. ·,. · · · . . . . ·. ,' .> .· .· ·
dispõem de elemento para verificar
'. ·sabe o · ernll:lente colega que .. o bom
· a·autentlcidade ·da ·caderneta.- · ·.
argumentador explle;•·em primeiro lu·
Tal· preocupiLÇ§o não·· tei:n •prõce,; · gar, ·as razões fortes, as mais evidentes :
dêncla. .
· ... . ·· .
, '· ,
e irreslstivels e deixa. as mais.<fracas
·
· · ·· · · · · · . ·· · • · · ·.·
.para·•o ·final; em:· cará.ter· slmplesmen·
, A carteira de 'tdentldacte-. profissio- te complementar; · . .: ·· ; · · •1 • . · • ·
. na! por . f6rça: . do -Regulamento, .. tem · A -sem razlío em· que S. Ex.a labora,
a firma do presidente da seção de- ressalta das ·suás própria& palavras. .· .
·v!damente reconhecida,". de.· maneira... Pretende.o nobre impugnante ser de
que não- é possível alguém apresen- conceder-se a .todo e qualquer. bachatar•se . como ·inscrito na seçlío ·A' ou rei ou. doutor em direito, a . faculdade
. na seção, B .sem exibir .ês,se documen~ : de advogar. em· qualquer Estado do
tot ,- comnhaqueIda assAlnatutra,tideviddamen" . Pais.·. , ·
·
e reco ec1 a. · . au en c1 .ade ·da
o· sr. LuCio Corrêa -:- Quando, re~
: cartejraé assim Wldente;-·.... ·. ·
· gularmente, .Inscrito· na Ordem d06
. · ·se se puser. dúvida' em. relação· à Advogados.
",
_identidade. d!l portador, ·esta será. como· SR: FERREIRA DE, SOUZA ...,...
provada- p_ela . carteira de .'Identidade ~·., quando regularmente Inscrito. na
clvll se a ···carteira ·.profissional · não Ordem dos Advogados. De pleno acllr· ·
contiver requisitos suficientes· · para do. De pleno. ac6rdo •está também. a
. . ·identlfklá.-lo. . . :. . . • · . ·: . .
· Ieglslação atua,I da Ordem. dos Advo·
· ·. Assim, êstes . qols argumentos, os gados, que a permite:a tôda. ·e qual
· · n1!l.ls ponderáveis do parecer; a wm quer JI€SSO!'- ...nela lnscrlt& o exercício , ,
se me · afiguram Inteiramente impro~ . da ·. proflssao em · qualquer- :lugar .do
·
.: : :·.· . ,,: . . ·: .. · · Brasil. , ·:·. .. · . , : .. •
·:
·
cedentes.
, ·;
.
· ·· . · · - -;,ft,. ·- - ·O S,r.•. ~'LUClo Corrêa - Permite com
Pol essa . ordem de conslderG\Nes,
restrJ.Ções. Quando 0 advogado .. quer
Sr. Presidente,. concluo que. o advo- . exercê~a permanentemente em mals
gado · orlg!nària~ente · Inscrito ' em.· de uni:mst.!U:lo, a .Ordem exige a losqualquer das , seçoes:. da- Ordem. dos
cric)ão secllndá.ria; aliás lncpnstltucio·
Advogados do. Brasil pode exercer 11· na! no momento ·segundo creio ..
vre. e permanentemente a. sua . pro'
· ' · ·
·
fissão em qualquer par.te do território
. O. SR. FER~RA DE SOUZA nacional. Independentemente de lns-. Apenas V·. Ex. .não .citou o artigo .da
.
.
.
crk;ão secundária. .bastando exibir a . Constitulç~o.
quem de direito apenas a sua carteira
O ·sr. Lucfo Corrt!a -:- .Cite! o artlproflsslonal. . . .. .
. go 11U, parágrafo 14.
.
.Votarei, portanto, a favor do pro. O SR; FERREIRA· DE. SOUZA Que; dlz êle?
jeto. (Muito bem; muito bem.) •

a

'

•'
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· Ó ·sr. Lu.clo Corrêa ;.... Exige a· conA tese é aqui outra, pois, o projeto
dição · de capacidade.· Quero que Vossa pretende possibilitar o exercício perEx.• me demonstre que a limitação . manente do advogaão em seção diverao exercício da. profissão decorrente sa daquela em que está in.scrito.
.
da in.scrição secundária é condição de
O exercício •oCa.sional, momentâneo,
capacidade na extenção do têrço "ca- eventual,. passageiro, transitório já é· ..
pacldade" adotado pela Con&tituição; permitido atualmente mediante o visto
O Sr. AlO!isio de Carvalho' .:..:.. Tal-· na carteira pelo Presidente da Seção
vez o pr\)jeto não esteja bem.. redigi~ local; ou pelo juiz do processo. Vale
, do, .mas.atende a .uma .circunstê.ncia dizer·: O projeto: não visa a.êsse exer~
que· está ocorrepdo' no, Bra.sU; e. que, cicio eventual, senão ao ·permanente, ·
em· matéria do exercício da profissão em contrário à disciplina vigorante.
·:
de advogado em.: nosso pais, não. ];iode
O Sr. Lu.clo Corrêa - Exatanlente'
'deixar de ser considerada. ..isso que entendo seja incon.stifuéional.
O advogado não pode exercer sua .A Ordem não pode- proibir que um adprofissão· em cidade visinba ·àquela on- · vogado inscrito ··exerça suap roflssão
de tem domicilio, porque essa cidade onde bem. entender.
·
·.
pertence a outra sub-seção.
o ilrt. 18.do Regulamento da Ordem
·-...·.
Aqui, por exemplo; 0 Disttito Fe- . do.s Advogado.s colide com o art. 141,
deral. é .sede· de· s~o; Há Estados, § 14, da Constituição .Federal.
·.
porém. em que _!lá, apenas, UIÍla seção, . O exercício; da profissão de ·ad\'Oga~.
e nesse caso nao há qualquer ·incon- do, por ·êsse~ § 14~ está .. subordinado
veniente. • · . . . , .
.. .
apena.sj àsisc~di~s de capacidade e
Há• no entanto; Estados que . têm. · esta: ama pod.,. .. ser a de limitação
mais de. uma .seção. Vale dizer, ài, geográfica· dentro do Brasil.
que se o advogado está in.scrito na
O SR; FERREIRA DE SOUZA · sede, residindo, porém, em.uma cidade Que entende ·V.- Ex,• ·por condições de
. que pertença :a outra seção, não pode- capacidade?·
· ·' ·
rá . advogar nessa cidade. ·
o Sr. Lucio Corrêa ;.... São condi~ ·
'
. o· SR. -FERREIRA DE SOUZA·- ções de. ordem juridica.
. .
Ainda.não.entreino·âmago 'da discuso SR .. FERREIRA DE SOUZA ...:.
. são, mas adianto.que não teria dúvida Porque v. Ex.• não.diz condições que
_em aceitar. uma _lei no sentido a .que a lei estabelece, como se· lê no referido
se refere o nobre .colega Senador Alo:v" art. 141; da constituição? · .
s!o .de Carvalho.
· •
.
. b Sr.- Lucio Corrêa - Mas . essas
o· sr,· Alóysto ae Carvalho - Por . condiÇões. Só podem se limitar à arisso; é ·que digo estar o projeto mal dem jurídica:
· . ·· . ·
.
.. . O . SR. FERREIRA DE SOUZA redigido.
O. SR. FERREIRA. DE SOUZA ;'- E que chama V•. Ex.• de condições
Se se trata, do exercício da profissão · jurídicas? A exigência da inscrição de
.dê advogado.-no âmbito territorial das um advogado, é, ou não, condição ju- ·
'·
· su~seções, .a inscrição secundária po- · 'ridlca?
·
·
,
. ·
de ser disp~s_ada:; - . . · ·.. .
· · · .· o. Sr. LuCia corréa -. Qua;ndo â
O Sr. A.101J.~o de Carvalho - Mes-. inscrição ·se . processar sein ferir ·a -·mo de um. território para outro, pode.- Constituição.. .
.
. .· .
.
rd apresentar: um :exemplo .ocorrido
No momento 0 art. ,!18 do Regula' .
lu!. pouco. . ·
...,
.
• .
mento da Ordem dos· Advogados co. Um advogado. do. Distrito ·Federal . lide com o a.rt. 141, § 14, da Constitui~ ·
'foi a São Paulo, para assistir a. uma ção·. Federal.
.
·
.
· o SR. FERREIRÀ DE SOUZA audiênda.
.
. Procurando a.Ordem· dós Advogados, .. . V~ . Ex.• fica numa petição de
não encontrou .ninguém· para pOr o principio. . ·
. ..
,
visto. ·na sua carteira.
> .
O Sr. ·Lucio Carrila -. Não há pe. - Compareceu à audiência, e foi acei~ tição de principio. São . somente as ·
tó por deferência do juiz, que o conhe- · condiÇões exigidas no art. 13 ~o Recta e sabia advogava em São Paulo.
guiamento da Otdem que dão direito .
. Assistiu a tõda a audiência, mas não ao livre exercício da pr~fissão. Esta-conseguiu o visto em sua carteira, por- mos considerando condlçoes de capacl•
.que, como já disse, não encontrou nin- da de....
··
,
..
.guém, ·na Ordem dos Advogados para
o SR. FERREIRA DE SOUZA·preencher a formalidade. . ·
Que condições são essas?
. · ·
O SR. FERREIRA DE SOUZA O Sr. Lucio Corrêa - As que a.caPoderla o Juiz visá-la.
IJo de referir. ,

..
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· . o SR. FERREIRA ])E SOUZA - . dade atesta,dalpor dois. advogados lns·
, V. :Ex." -aprova _o .projeto?, · ·
·
crltos na Orde·m, não'.ter cometido
O Sr. Lucia Correa -·Sim, aprovo • certos crimes; -ora a. nacionalidade..
o proJeto,. porque . abolirá a. Inscrição :S:stes ~ão · os re_quisitos. ReqUisitos e
·secundária.
condlçoes· não· .sao siliônimos. Há en.. o SR. FERREIRA DE SOUZA ..:.. tre as duas expressões a relação'de.esEntão;. não .há; razão para
seu lll"· pécie para o gênero. Vem depois as
- .gumento . pois se' a · atual 0legisla.ção conaiçoes formrus, como a Inscrição na.
e· h ' m ' -L i M
·d ·
Ordem, em cada seção sob cuja jurls- ·
.s . ac a co a·- e · agna, sen o a. dição pretender o profissional-- exercer .
. , . ~la. anterior, Já está; -revogada.. -' ·. .. . permanentemente sua atividade. O
.
O Sr. A!oysto àe Carvalho ...,.. O que _inscrito na seção do .Rio .de Janeiro
o Senador. ·Lucia Corrêa. e~tã; dizendo
não pode advogar · permanentemente
é ·o seguinte:- a Constltuiçao. estabele- no Distrito Federal, em São -Paulo ou •
ce a liberdade do exercício da ,profls· · no Acre, nem ·a da.Seção da Bahia rias
são na. forma .que a lei deterJ;nina. seções do Rio Grande do Sul' ou Rio ·
Quer dizer que as condições que alei . · Grande ·do· Norte.. Pode, entretanto, ·.;_. .
· . estabelece são de ordem· formalística;· 'e Isso a. lei atual estabelece - . advo~
'-digamos 'assim,. não: pode estabelecer ·gar passageiramente, transitOriamente,· .nenhuma,_ condição .. que·: Importe, ·em· · desde ·que ;apresente .a. carteira de ad~
restrições :da . capacidade do. exercício vogado. Nisso não va.i restrição m-:
da.. profissão. :S:ste· é o pensa.mento do constltucfonal; • Trata.-se de •condição
·
lega.l;':na. forma• do art; .141, '§: .141,· da.
. Senador. Lucia. Corrêa..
.<o. ·sr• . Lúcio.' éorrêa ~ Se. v.' .Ex." ·constituição. Restrição haveria: se se
me:
deixa.sse .completar o. a.parte •. .-. ,. . ;.. impossibllita.sse ·de :maneira. a.bsoluta.,
··. .. . . . . · ·
·. .
- · · ao .inscrito numa. determinada seção
.
: O· SR. FERREIRA DE: SOUZA advogar permanentemente, numa ou· .
Eu p~la. a.. V._ Ex~ me perml- .tra. seção. ·._
·
tisse com!Ilu~r. V.~ _Ex•.. falou e ;Dão . 'Ainda. assim, não seria. inconstltuo interrompi.
· · .·
.
. ·
clonai.
.
:
:·. .
o·. ·sr.-Lucio.Correa.- Se.V .. Ex.~ _. '· · . -,,_. .
, ,· · .
me .deixasse. aduzlr:.o· aparte·da nobre
·O Sr. -4l01Jsio de·Carv_a.lho ..-'- V.. Ex.a .
. · Senador. Aloysio de. Carvalho, eu. com· _. levou. o ,assunto Pl!-r&. o _Instituto da.
pletarla o. seu pensamento. ,Não,. CO!U~ O_rde~ .· dos , Advoga.dos Brasileiros, .
. :preendo que .- ha.ja . outras • condiçoefi ll:Sse Instituto · designou uma .comis·
fora. da.·' capacidade estabéleclda.: no ·são _para. dar parecer sôbre· !1 matéria;
art. _13 da· Regulamento da Ordem; -O ~se parecer não ~ol. ainda.;.remetldo ·
que V;· Ex." entende' como ·~•condi· ·ao-S_enad();· ·:.~ ·.: · · '
.
., . .
ção de. capacidade~·. collde.cam·a ar·
,. 'Entreta.nto,--um 'jornal·noticioü. que
· tlgo• ,1~1, § 14 da ·Constituição. ·As ·.o pa~eci.r-'- é .contrário ao'projeto não
·condiçoes de capacidade não podem sendo entretanto, -conhecldas,··as :ra.ser arbltrà.riamente· iliclufdas numa. lei . -zões .dêsse parecer: 'Como o Iilstltuto ·
.. ordinária, que reg1Jlamente o._exercfcio · dos··Adv.ogados·'é:'um ·órgão :cultural
' . da. p~ofissão; . ,'" - . . . . , ... ·. ,.. ; .. da. classe-• •não.':'órgão ,disclpllnadlir,
:o ·sR;'. 'FERREIRÀ DE ·SOUZA '-. seria. mteressante 'que·.V.··Ex."' quele· ·
vou o assunto para. .o Instituto ·d~ !\d~ · .
Voltamos ·à. questão. inicial: colide por·
que· colide . .· · · :> · . ~ : .. ·.. ·
_.vogados; •nos·trouxesse··as_.raz.ões·.por-.
· O sr.· Lilclo correà _... 0 meu pen~ · .. que o Instituto se matllfestou centrá;· .
· samentO .é de que' em face do art.141, rio .a. êsse projeto. · · . ..
§ '14," da ConstituiÇão, a. insqrlção •se~ ·' O SR. _FERREIRA_ DE .SOUZA cundárla.; ditada. no art.18 do: regu· _Sou bastante-: culpado .por .. não haver
lamento- i:ia. Ordem, não mais. pode · o Instituto ~!l'viado o seu parecer.:. · · ..
subsistir:. Ela.:não é condição. de ca~ :.~:.O·S7'.:Aloys!o.àe Carvalho•-:As·ra.- ·
pa.c!d~de, mas uma pela.- ao livre- exer· . zões de .y .. :Exa.; · ba.selam-se . numa. .
. · · questão de disciplinação· da classe.
ciclo da. profissão.
'oiSR. :FERREIRA DE' SOUZA -.- .Essa. razão não me. parece forte; Creio . ·
que o_vlsto satisfaria. a.·essa exigência.
,Veja.mos.: · · · . . ···. . :·. · .·.
· - .. A lei· atüal exige duas ordens ·de . O SR.·: FERREIRA DE SOUZA ·condições para o exerciclo da.:advoca- :Estou·. de a.côrdo com o ·visto.· atual.
cia.: primeiro- as de ordem pessoa.!, .re· . Para. a. advooacla permanente, toda._feren~e ora. ao preparo intelectual, à:! . v!&, mostra.rei que êle não sa.tlsfaz. · ·
. aptldoes . técnico-cientificas· como . o
o ·Sr. Lucia Correa - Aliás, a. da~
' formado. em direito, por faculdade·ofi· vocacia. permanente é tôda. excepcta,
· clal ou reconhecida. do pais; ora. as nal. · Não col;lStltui · concorrência.
exercem
qualidades morais, tais como idonei- Poucos sAo os ' advogados que
.

e
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a· profissão em mais de um Estado lho, Insigne · jurista, não · sustentava · ·
da Federação.
inconstltuclonalldade da ,lei ou do
. O SR. FERREIRA DE SOUZA RegulamEnto da Ordem dos Advoga·
Confàrme declat·ei ·ao nobre Senador dos. Não vê_ neles : um atentado à
Aloyslo de . Carvalho, estou ·Inteira- . liberdade constitucional de profissão.
mente· de· acôrdo com sua tese no · O Sr. ·Lucio Corréa - Não, decli··
que tange às sub-seções. ·
'
· nel que 0 Regulamento da Ordem peca
O Sr. Aloysto de Carvalho - Quer, ele Inconstitucionalidade no seu todo.
portanto,· dizer que já estamos con- Apenas, o art.. -18 dêsse· diploma, não
cordes numa parte. Acordamos· em · se conforma ao espírito da atual.Cons- ·
que a. .Inscrição secundária realmete · tltulção Federal .
.dificulta o -exerclclo da: ·profissão de
o SR. FERREmA DE SOUZA ~
. advogado.
Trata~se .apenas de saber o que ·são
~. o SR. FERREmA DE. SOUZA .,..
11s condições de capacidade _que a .lei
· O regime da limitação · geográfica _
estabelecer.
'·
·
·.
.
·como . disse. o .nobre Senador Luclo
O Sr. Lucio Corréa -'- A noçãÓ de
Corrêa .,.. sempre existiu. no ·Brasil. capacidade, -sob l!.eu aspecto jurldlco,
.O Sr. Lucia Corréa ~·sou centrá- ·tem duas acepçoes, correspondentes
fio a.· qualquer limitação geográfica à capacidade de direito e à- de ·fato.:
ao .exerciclo da profissão de advoga- Capacidade de direito, como todos sa·
do orlginárlamente Inscrito na or- . bem, é a · aptidão para adquirir um
dem d Ad
d 09 d0 B 11 p
direito ou em outras plilavras, é a
· ras · ·
o.s
·
voga
eaptidão
l_egal para ser sujeito nas re·
dlr Inscrição ·secundária é rogar um
favor;. quando· posso . fazer valer um. Iações jurídicas. Debaixo dêsse ·pon.. direito .. ·
·to de vista., é sinOnimo. de personal10 SR; FERREmA DE SOUZA _
dade. Capácidade de fato é a aptiMesmo· quando· ·não -havia. a. Ordem · dão para· exereer, por .si, os atos da
vida civil;· Aliás,· hoje em dia, tôdas
dos Advogados, ·já o · exercício ' da. . 118 pessoas são capaze~ de direito. . . ·
. =~-c~!~- era ~erritorlalm~te JilniE' a ~ção de Clóvls.Bevllacqua. e ou·
·sB L cio c •
. Llmlt •~ . tros tratadistas de Direito Civil.
. 0 · . ·· u
. orr~a r:
aça.u
O. SR .. FERREIRA DE 'SOUZA ..,..
O . SR. FERREIRA DE SOUZA· V.. Ex:a adota a. definição do .Direito
Nesse caso, tudo ··seria -lnconstltuclo~ Civil, fazendo.· tâboa raza. do seu .a.l·
nal. · Entret!Ulto, •tal lnconstltuclona.- ·cance na Constituição, quando os ter·
. entendida. .Inconstitucional. • . ..
renos sAo diversos •
. lldade não .foi :slquer. reconhecida sob
· 0 s · · 10 c0 ·
v • ,..a
- ·
a Constituição de 1891\ que não con•
r. Luc · '!ea -.. nao
S!Uil'ava a limitação. prevista. no· artl- aceita. êsse conce1to, mas o .Regula.go 141,. § 14, da atual.
.
.. mento da Ordem não_ fugiu totlil·
·
mente dessa. conflguraçao - .
. lO MA d . C al
O Sr. A. Y•"" e .. arv ho ·- Na
. O .SR F,..,......,... DE SOUZA
vigência. ·da.. Constituição de 91, a. ad· ~.uw>
•
vocacla - em Estados diferentes · era. Na. regra e_!ll foco, não.
. _ .·.
·exercida.. mediante ·a apresentação. do '
E' uma questão de 'técnica jurídica.
respectivo . dlplonia ·.à. · Secretaria do Há também na nossa. ciência uma. es·
. pécle de semê.ntlcz..
.
'Tr!buna.lloclil. ·
·
o Sr. ·Lucio Corrêá: ·- Atualmente · · o Sr; Lucio Corrêa - Mas é sob ·
_é muito mais ·complicado; ·
.·
. 0 ponto, de vista jurídico que o têrtÍnO
. o Sr. Alciysio de carvalho - o sls· · "capacidade" estâ por mim delineado.
tema sempre _foi aceito e·. nunca· hou·
0 SR. FERREIRA DE SOUZA ve contestaçao. A -Ç>rdem dos · Ad-. · Há palavras · com ·sentidos .diversos,
vogados é. posterior ao desalJarecl- 'conforme 0 ramo àe direito. .
.
. da.t o, , por
· · .exemp1o, no· DiJ ·
mente
.
" Man
•
·da. constituição de 1891.
· O SR. FERREIRA ·DE. SOUZA ::-- reito Civil ou no Comercial, não tem
. Minha divergência, no momento, nao paridade com "mandato" do. Direito
é. com· V. Ex.• e, sim, com o, nobre Constltücional: . ,
·
·.
_~nadar Luclo Corrêa.:
.
o sr. Lueió corrêa - Não fiz· re· .
· o Sr. Aloysio de carvalho ~ Neste ferência. ao asstmto; nem faço qual~
caso,·. retiro-me . d? debate, deixando
quer confusão nesse sentido, tão eleo ilustre Senador Luclo Corrêa. dis· mentar, êle se nos afigura. V. Ex.•
cutlr sozinho com V. Ex.•. ·
há de conVIr que ·temos que conslde·
SR FERREmA .DE SOUZA ~ 1-'ar as condições de capacidade para
o dlgnÔ · Senador Aloyslo de Ca.rva- o exercício da profissão~ na extensão

,o

"

'

..

..

l
-34:-

.'

.

'

do . têrmo "capacidade" que a Cons- 1843, ·quando ~e .'fundou sob a. ·dlre· .
·
ção de Montezuma o . Instituto da
t1tulção prevê.- .
O SR. ·'FERREIRA DE SOUZA .:,..
Ordem .dos.· Advogados· i<Brasüe!ros, ·
· Nã_o .estou falando ·em capacidade cl· inscrevendo ·nos seus estatutos ser ela·
.
.
. ·
.
unr dos seus f!Iis .. ; · ': ·
vil;.. .
Se, portanto, .Sr. Presidente, a pró· · .O Sr. Luclo Corréa ~·Não sou con-·
prla Constituição prevê estipule· .o !e.· . trárlo; estou de acôrdo. •I . .
glslador condições de capacidade para.
· O SR. liiElRREIRA.· m:' SOUZA · 111dvocac!a.; :não há como averbar ,de
Nenhum -deles, 1J(lrém, · impediu ; ou
lncon.stltuclonal."a.. lei formuladora de ,dispen.sou · as condições formais..
.
·•
.· ·
·. No tocante. aos requisitos, un.s exl·
tais condições. . ·,.
. O. Sr. Luclo Corréa · -, Ei ..livre ·o . ,giram o ·título de Bacharel em direito:
· exercício .'de qualquer proffssão,. ob· quase todos criaram ,as provisões;· ou-servadas as condições de caplliC!da'de · tro, .como o. Rio Grande do Sul, esta-.
que. a· lei estabelece. Essas . condições be!ecera.m. a. liberdade. absoluta .. To- ·
de capacidade,· entretanto, nã!> são di· dos; porém, requeriam como condl-....,tadas. arbitrariamente. . . . · ..
: . · ção .de ordem. formal,: o· registro· .do .
. o SR. FERREIRA· DE· SOÜZA .:- .título .na . secreta.rla:. do .Tribunal, de
·sabe · v ;· ·Ex·a• · sr •. ·· Presidente,. e.· sa- . inscrito
Justiça: do Estado •. :O advogado então
dô: D.is.trlto Federal,nao· . po- .
·. ·• bem:·os
nobres Senadores que a cons-.
· ~tltuição de 91 era multo mais ampla,
dia. advogar sequer em Niteról. Era
,!Jesta,' matéria, pois · nãO. previa. . ex~ obrigado .também: ·a .registrar no. Trl·
t bel 1m to d
bunal do Estado. do ·Rio, a própria ·
.
e ,con- Carta, sob .pena .. de .não ·valer a sua
·.pressament e o es a ec en
·.. d!ções de capaCidade. ficando na. pura . intervenção em: qualquer . feito, deter~.
·-afirmação .da·,!iberdade profissional.
minando-lhe mesmo a.. nulidade. , .
·· ·o ·Sr. AloySio de Carvalho. .- ci .. o .sr. Joaqutm Ptres - Eram cibrl•que. peJ;mltlu;-no Rio. Grande ·do •Sul, gados até a pagar, o lmpõsto .de !ndús·
·se .estendesse essa' 'liberdá.de:·ao infl:· · tr!a e .prõf!ssão;_·· :.· · .· .·.·· ···
. nito.
· · · · ··· ·
· · o sr•. Evandro Vlanna ;..... E . êsse
· O
FERRÉIRA DE SOUZA' registro dá Carta. era sempre demo-.
'
' :
o que deu lugar, como' disse' o nobre rado.
. Senador. Aloysio de Carva.lho, ·a que
o SR~ FERREIRA. DE souzA' ~
·a lei do Rio Grande. do Sul estendes· ·Demorava> .bastante. ·conil.go ·mesmo
deu-se· o seguinte: tendo-se extravia- ·
· se a liberdade 'ao infinito. ... ·:· o: Sr; : Luclo Corréa ...:-'"Não é isso · do a minha.· Carta. não me !ol po8si- · ·
· o que defendo; pois não combato a .vel regularizar .a minha. situação' pro- ·
. :in.scrição originária na. ordem dos Ad~ · ·fisslonal, .cuja Côrte •de Apelação re. vogados. .
.
. .
cu.sou uma certidão do ·. registro no
SR. FERREIRA .DE SouZA -. Rio Grande "do :Norte; Eidg!u·o título
Chegou~se a; · contestar pudessem. ali
original obrigando~me às, despesas de
leis, da· União, ou· dos Estados, impor· .uma segunda. via; · ,: - .. .. ·. . . .. .· ..
condições, ao exercício das .. profissões qu~ :~Íns~~c~~dé.r~~n:-~;~~t .
.liberais:
taçâo legal do exercício· :da. profissão?
, '. Fo(par essa razão_ que Rio Gran· . o. SR; FERREIRA .DE SOUZA .-.
SI mA.o ·
•
é
·
. de do Sul -legislou como. fol. dito... · .
. , , .. A'. Colistltuiçãci .. de 34, no .ert·•. 1.13,
m. .. uua. a cond!ç..o . limitação. ·' ·
O Sr. Lucio Corrt!a ·- be limite é
. n.• .13, condicionou a liberdade com
geográfico para quem conquista· o ti·' .
· as condições· que a lei estabelece~se, · tul,o que, lhe ··garante .o exercício da·
· técnicas -ou não· · · · · · ·
··
profissão ·em todo ·o pais." . . . · ' . .
. :· Mesmo,· porém .,no regime de .91.
o SR ..FERREIRA :DE SOUZA ....,, 1
adm!tiam~se · restrições con.sistentes
Velo em 1931· a. .criação .da. Ordem· dos .
.·em• ·condições pessoais ou formais ·de Advogados do Brasil. E velo retardada,
capacidade· ·
·
·: · ·
quase um século 'depois' de Jiffiçada a
O. Sr. ·Luclo Corrêa - E .também
idéia 'pelos .próprios IntereSsados.
·
de ordem técnica.
'
·
. E com ela a divisão. em .seções; cada ·
·o SR.· FERREIRA·.DE SOUZA uma correspondendo a'um Estado, e
. Embora a União· não tivesse legislado 'encarregada ·da inscrição. ,
1Cotlinuando ·a norma.
em geral sõbre a. advocacia, fê-lo, em
.anterior,· a
. pa.rte, nas ·suas leis de organização . inscrição, como o registro do diploma,
. judiciária, . como o fizeram. os Esta- tem efeito somente no Estado. Para.
dos.
.
advogar em outro, · é . preciso a . lns·
. · E' bem: de notar ' que n · aspiração ·criiiiÇão. secundária, como no passado';
da Ordem dos Advogados vinha de . havia mister de out1·o registro de di-
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, :ploma. Essa ·Inscrição secundária é
O Sr. Flávio Guimarães - O arguccmd!ç!ío. formal.
mento do Senador Lucia Corrêa está
,O Sr. Luclo Corréa -.E' n<mi lns·
certo.. Não destróe a tese.
crlçlio .. Implloa a juntada, .por có~
O SR .. FERREIRA DE SOUZA .pia· autentica, de todos os documen- A inscrição secundária tem equlva"
tos da Inscrição originária.
.
lente na legislação estadual anterior.
O SR. FERREIRA DE SOÚZA A.le! atual· atá ampliou a· liberdade.·
c0 t t
Enquanto antes de 193\1 um advoga~
~ ~r~·LuClo · corrêa ..:.:_ Desafio que do
de santa. Ca.ta.rllia ·não podia. ad~ ·
vogar no Paraná sem ser ·inscrito no
'V. 'Ex.• faça. 'Prova ·em sentido con- . Tr!bunaH dêsse último Estado pode
trárlo.- : . ·. · . .
.·
• ·· . fazê-lo sem Inscrição.
.
.· . .
O SR .. FERREIRA DE SOUZA iJ Sr. Ludo Corréa- O advogado
Se.-é. V.·. Ex;• quem afirma a.. neces- terá de registrar,- em·. primeiro lugar,
sidade do documento, por conseguinte, . 0 diploma no · Ministério da .. Educaao meu· nobre colega, compete· fazer ·ção. Depois,. !nscrever-se no 'quadro
. essa prova. ~ão tenho aqui. a lei. . ' c da.· Ordem, cGm o que aliás, estou de
'0 Sr. LuClo Corrêa.- V. Ex.• exa- . acôrdo.
.·
. ,. . .
'minando o Regimento· do ccmselho · ·o SR; FERREIRA DE SOUZA ....:..
Federal · e .o. Regulamento da .Ordem - Ba.stz. apresentar a carteira do· Para·veriflcará a veracidade-da mlnha·afir- ná, fazendo-a visar. pelo Presidente
mação.• · . . · · ·
· da Ordem ou ·por qualqulll,' jUiz do
·Cito a V. ·.Ex.• o· seguinte fato: ·feito, o que lhe daria direito por cer. in.Screvi-me; ·orlginàrlamente,' no Pa· to prnzD.
··
.
raná; ·depois, ·fui ·advogar em Santa·
d
Catarina, onde .tive ·_que. fazer nova · O Sr. Evan ro Vtanna ~com prainscrição;.· ·.
.. · .
.
zo bastante razoável; · · .
· ·
Fui·. obrigado a· requerer à seçã~ .. ·. O SR. ·FERREIRA· DE SOUZA ..,.. :
da: ordem d06 Advogados do. Paraná Perfeitamente razoável. E. él•licito re-.
· cópia .autenticada de todos os do- nevar o "visto".
·. . ' ·
· .
o sr. Flávto,.Guimarl!es - Essa. é· . -:
· cumentos, para !Iistru!r meu reque.~
rimento na .seção de Santa Catarina; a, doutrilla: conceder noventa. d!a.s.
· V. · Ex.• não pode contestar o fato Depois, não dá mais, não renova •. ·
porque · ocorreu comigo. E · _por ' que
o SR. FERREIRA DE SOUZA : essa exigência? Porque o Regirilento do Trata-se, .aliás, de uma. :lei exclusiva.Ccmselho Federal exige para 'o pro· mente elaborada pela classe .lnteres. cesso''de · !nscrlção· secundária o mes- sada, que não saiu· da.' cabeça. 1 de
mo. _rito da. !nscrlção original? Na. · qualquer poli~!co, nem foi m!lágre de
· insCrição· origillária exigem-se os pró·
um Júpiter. qualquer. Até as mod!flpr!os documentos; na secundária, có- .cações posteriores têm resultados· de
· .pias· autenticadas. Há, aqu~. como lá, proposição do conselho Federal · da
publicação :de edital; prazo para. re- Ordem dos Advogados.
·
· ·· . ·
éurso, etc. ·· · · ·
·
·
· o Sr.' Lucio· Corrêa - Quer diZer
o sr. FláviO ·Guimarães ~ o Se-· que v .. Ex.a só aceita quando Viél' da
· nador Lúcio. Corrêa. está ·certo~· De- ordem dos· Advogados. Entre . os par.!~~o,: são exigidos tOdos ·os .documen- . lamentares. não há. advogados capazes .
"""·· , . •·. .
.
·
de redigir lei para.. regular o ·exerci-- ·
cio da profissão?
.
' . O SR. FERREIRA -DE SOUZA . ~
'
. A questão é d!fer~nte;
O SR. FERREIRA .DE SOUZA ..,.. ·
;
O Sr. Lucto Corréa - Afirmei o proRegime mais ou menos idêntico é o
· cesso da.· inscrição- seclindâria, mas do conselho Federal: de Engenharia e
V. Ex.•, no·. enta.nto, ·coritestóu.
.. Arqultetura.; como sistema. Igual jâ
o SR. FERREIRA DE SOUZA _ pleitearam os médicos. .
·
·Pôr que se exige. a. Inscrição sec.m.:
·Disse que a segunda .Inscrição não
estava .sujeita às mesmas formallda.- dária? ·
·
· ·
:
des,
·
.
Pela natureza. permanente com que
: · o ·Sr. FlaVio Guimarl!es - Exige-se a. profissão vai ser exercida.
·
a. apresentação e todos os documenOra, aqui, é de· Indagar: - e ésse
tos. Não basta a Inscrição,
é o ponto, a. meu· ver, crucial da.
. o Sr. Lucia Corrêa - A nova. !ns· questão, o ponto básico - por que foi
criação está sujeita a processo !dênti· criada a Ordem. dos Advogados? Qual
co à da !nscrição originária .com a. utWdade, qual a sua razãõ de ser,
pUblicação de edital, prazo para. requal a. necessidade a que veio cor~
·curso, etc,
responder por . quê motivo os profis'-
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.lõionais da advocacia vinham recln- · quele Estado, mas inscrit.of na . seção
mando, dêde ·os . tempos idos da pri- do ·Acre? ·
·
· ·1
.
meira metade do século XIX?
· .·
.•Como conceber a ação do cliente de
Para cuidar da inscriçl\o? _ Não.- advogado estabelecido no Rio ·de J:aneiro, a .quem foi. negada .I a presta·
Já a e.xigiam aS leglsl ações locais ·nas · ção
de 'contas, . . para obter. ,a puniçãoSecretarias dos TribunaiS. . · · · pelo Conselho. do Pru:á? Só assim é
. Para v<.rlficar o implemento· .de cer- possível 0 julgamento. preciso dentro
tos requisitos pessoais? .- Também de cada seção.
. · .
.
Nas infrações disciplinares, . ·sobrenão. Os Juizes poderiam ·verificá-los. .
. Onde, 'então, a razão? ..,.- Na .sábia tudo no· que tange 80 , exercício de
organização da Ordem dos ,Advogados profissões intelectuais,· d.eve o julga..
na França, espécie de · revl vescêncla
da época corporativa, de que 'persls- . ·dor conhecer. o próprio acusado .e. o
tem os exemplos das Câmaras Slndl- melo •. E: não será o Conselho da Orca.ls de corretores etc. . •
.
· dem dos Advogados do Rio . de .Ja'E por que, sr; Presidente? _ Para .'neiro que. terá necessário contado com
numa classe de .tais responsabilidades um profissional Inscrito na Seção do
assegurar a :seleção e a disciplina: ·
Amazonas.
·
· ···
. · .
Para ser · ad'l'ogado, não é mls.ter
o' Sr. AZOysto de Carvalho - V.
somente a posse de. um titulo de' es- Ex.• permite um aparte?
.
cola superior. Os conhecimentos .in- · o SR: FERREmA DE SOUzA•telectua.is não esgotam condições. Há . com todo o prazer. .' ..•. . .. .. .
que contê~la em limites próprios, por · o Sr•. .Aloyslo d.e Carvalho - No
que ela seja mesma a ela·.a. nobllfsst- ca:so d& inscrição, secundária, a san-·
ma protesslo -a. que se referia Cícero. . ção disciplinar· ao advogad? é d&.;dli. ·
Essa, finalidade sub.stancla.l, primá· por que seção? . . .
·
ria da Ordem dos· Advogados.
SR
..
FERREIRA
DE
SOUZA
- ·
0
Essa.. a ra.Zão; Sr. Presidente, pela. se .a falta ocorrer. na ·seção .da. ins·
qual as leis. conferiram até po- · crlção sec'Undárla, a competência é
der ·jurisdicional, :fazendo. dos · seus · do Conselho desta. . . · ., . . · · .
conselhos· tribunais disciplinares. Essa,
o sr. Alo1/81o de Carvalho - Mas
Sr. Presidente, a: alta flnalldaae da se êle .tem exercício· permanimte da
criação da Ordem dos Advogados.
advocacia em. outra seção :e nll.o na
Sem ·ela., a . Ordem não precisar& e originária? Está preso . à seção local,
poderá existir. Trata-se de uma ai· ou.- à .seção onde tenha .. a inscrição
. tfssima :função moral.
. origlpária? . . . . . · · · . · . .....
.
o SR. PERREIRA. DE SOUZA E e~ que-é que o projeto interfere
com essa. ffualidade?
..
· Se tem Inscrição · secundária, e . a .
E!' justamente na parte disciplinar. · falta dá· lugar à punição, é constatada.
Conselho. •na jurisdição do. Conselhó d8 InseriO que·1iga o' advogado
. o· ·que estabelece, . como condição de . ção secundária. e :compete a essa. sefato, a. jurisdição do último sôbre o .ção. deéldir. se. aplica. ou não a. pena.
. .
· o sr; Aloy81o d.e Carvalho .:... Logo•.
primeiro é·. a Inscrição.
· Cada. seção' exerce disciplina.· sObre a.. :finalidade do "wtou satisfaz à ·hJ- ·
a classe;. no c· seu âmbito territorial; · pótese. , · ·· . . .
. ... .
.
De sorte que somente a. uma.. seçll.o é. · .o SR: FERREIRA. DE SOUZA ,...
posslvel • exigir . dos seus :filiados as Não .satisfaz. o conselho. da seção ··
condições · de seleção; e ao · mesmo onde ·vai advogar ·sem . ser ·inscrito, .
tempo;· o respeito·. à ética proflsslo- · inicialmente, ·nll.o tem ..contato ':com
na.l, a obediência ·constante ao. Regu- . êle, não. lhe conhece sequer . o .nolamento. · ,
·"
·· me, não. tem, ·.mesmo, os seus. regls·
. Nem seria posslvel ao Cónselho de. . tros · porque o vlstó . na carteira: é
·seção dl!ferente aplicar qualquer pena, dado no momento, sem qualquer .co·
multo. menos a. de exclusão. .. . . hhecimento .da seção local.
· · Como se poderia admitir . que o
·o ·Sr. AloySio d.e caT:ualhe> ·.- E~
Conselho da Ordem dos .Advogados questão de burocra.cla. ···
do Distrito ·Federal , conhecsse da.· ·o SR; .FERREIRA DE SOUZA - ·
exclusão ·de um advogado Inscrito ria Não' é questão de burocracia.
seção da Bahla?.
·
o sr. Aloysio d.e Carvalho -Dado
Como compreender possa o Conse- o ·"vistou numa carteira, faz-se o relho · da. Ordem dos ·Advogadós do Rio . glstro na Secretaria . _dês se "vistou e
Grande do Sul apurar. com pleno ·comunica-se à seção onde· foi feita. a
conhecimento de causa, :fatos referen- Inscrição originária. e dela. virão to·
.tes a um profissional ·estabelecido na· dos os elementos •
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O SR.-·FERREIRA DE SOUZA ral .no primeiro Conselho; Isto ine dá
O que V. · Ex•. poderia. pleitear, isso .a'!toridade bastante para verificar que
sim, seria uma simplificação - se nao atingimos ainda ·um sistema sapossivel simplificar ainda mais - da tlsfatórlo nes.sa questão da Ordem dos
Inscrição secundária.
·
Advogados' do Brasil.
. ·
o: Sr. Aloysto de Carvalho - AIO SR. FERREIRA DE SOUZA guns Conselhos exigem, na Inscrição
E~tou de acôrdo com V. Ex.• em que
secundária, até o titulo de eleitor. .
. nao atingimos a finalidade integral.
O SR. FERREIRA DE SOUZA _
O Sr. Aloysto de Carvalho -A fina·
Trata-se talvez de má aplicação da .!Idade ·Integral já ·diz. com a parte da
lei. e .não de uma lei má .. ·
·disciplina e,· .quantó. a. esta, não· nos
o sr. Á.IOysto ""e.·· ca-•alho
_ V.
compete falar; é matéria à parte. ·v.
•v
Ex.• poderia formular uma emenda .
Ex.• concordaria em que pudessem ser . ou ·entii.o, promover o adiamento da
~impl!flcadas es.sas . inscrições secundiscussão no prDjeto para ·que fos.sem
dárlas?
·
estudados ês.ses dois aspectos; primeiro ·
O SR; ,FERREIRA DE SOUZA - . tornar mais. fácil e pronta a Inscrição ·
1
Concordaria .. ·.
secundária. Devo dizer, ainda,. a v.
· ·o sr. Aloysio. dé .Carvalho - v. Ex.• que, em 194b; iniciei a. minha in.s·
Ex.• concordaria, por exemplo, em criação secundária. no Ria; pouco deque ,se admitisse o mesmo no caso pois, não me Interessou cDntlnuá-la e ·
de -um advogado que vai exercer sua está até hoje em diligência..Contes·
profissão nunia cidade da mesma re- so que ·as_sim procedi porque . um dos
,. glào: pertence11te · a . outra sub-seção, motivos da.. diligência estava na apremas· que não. é a sede: da sub-seção? ·. sentação do título de eleitor. · . ·
O SR. FERREIRA DE SOUZA O. SR. FER\R:ElltA DE SOUZA~
Perfeitàmente. Onde houver sub-re- Voltemos ao assunto. Se ·estabeleces~
ã
á
semos a pàssib!l!dade de alliwn advo· ·•
· · ç o da Ordem, 0 · .a.dvDgado-est .. su- . gar, permanentemente, ·em!··outra ·se- .
jeito à jurisdição .disciplinar da· se- ção, sem Inscrição, portanto,. sem fição e não da. sub-seção.
·
. ca.r legalmente subordinado: à respec"
' ·O Sr• . Aloysto 'de. Carvalho - V. t!va disciplina, ter!amos .dado golpe ao
Ex;• não · descDnhece que, no Inicio morte em .tôda a. organização da. Or· ·
da. organização da· Ordem dos Advo• dem_dos .Advogadps. Seria negar-lhe
· , · gados 'fDra.m · criadas várias sub"se- ·..
fim ec1
... _ lldad
.
ções
e
q'ue,
depois,
a
e'"'eriência
velu
.
o·
seu
pr
puo,
a..
sua....a repar-·
e.
.
....
Tê-la-íamos reduzldo a uma
· demonstrar o embaraço que estas sub- tição , burocrática para registrar titu~
seções causavam ao .exercício da pro- los e fornecer carteiras, sem a menor
flssão e que; muitas vêzes, até a despossibilidade-de contrôle sõbre os-ins-·
necessidade · dessas sub-seções. Na crltos. Se facilitarmos o exercício. per·
Bahia, mais
de· uma foram elimina.- manent es da profi ssao
- a ·quem apresendas. No ·Estado .do Paraná tam·'--<-.
"""'
·tar carteira., sem registro, haverá.· no
· .. Não. sei se em São ·Paulo há sub~se- Rio de Janeiro. um sem número de adção~ ·
·
vogados, sem Inscrição, não sujeitos à
O,SR, FERREIRA' DE SOUZA disciplina do Conselho da Ordem. do
. A·sub-seção não é uma questão fun· ·. Distrito •Federal; vale dizer, um núdamental· na ·:organização da Ordem mero de advGgados não. sujel~os à.d!S~
· dÕs Advogados. . ·
·
clpllna alguma, porque o cliente ·frau· .
.
dado e furtado. pelo advogado no Rio·.·
·.O Sr.· Aloyrlo de Carvalho - A de Janeiro não se pode locomover .dasverdade é . que: onde , .há .· sub~seç!io, . ta cidade para .Golá& ou Guaporé, a
existe êsse entrave.
·•
..
fim de denunclar 0 advogado que lhe
O SR.. F,ERREIRA DE'. SOUZA nãop restou as contas deV'Idas, 'faltou
V. Ex.• · fa'fa. sObre a· matéria. .com ao respeito profissional ou lnfl•!nglu
. grande autoridade e segurança. Pro- regras de ética.· Não" haveria mais raclamo,' apesar de ter conhecimento do· . zão para a existência da. Ordem.
caso, .. não como· .senador, ·mas como · A -carteira ·seria .como de chautteur.
advogado, .membro que fui· do Conse- que, obtida num Estado de exame mais -lho Fiscal da Ordem, que V. Ex.• per- fácil, vale para todo o pais.
tence a uma. das -seções mais bem or- .. Por· estas razões; . Sr. Presidente, · a.
. ganizadas, e cuidadosas; que é a da Comissão de Constituição e Justiça, laBahla..
. .
.
· menta.ndo imensamente a. discordância
O Sr. Aloysio de carvalho - Sou o do seu ilustre membro, Senador Lu·
número 26 dessa sub-seção. Fiz parte· elo Corrêa. e lastimando Ir de encondo Conselho da. Ordem da. Bahia.. Se . trci ao voto do Senador Augusto Melra,
· não estou esquecido, fui secretário ge, coerente consigo mesmo, pronunciou-
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se contra. o projeto oriundo da Câ·
o Sr. Aloysio de carvalho - O me- ~
mara dos Dep}ltados..
. . . lhor principio é o da · obrigatoriedade
· Disse .que o voto do digno senadot da sindicalização.
· .
o _sr: Augusto nretra - o ·melhor
Augusto Me!ra é profundamente. coerente, porque S. Ex.a nele combate principio é· o da liberdade' dos !ndivf-'
a própria existência da Ordem dos duas; Temos de prestar contas à
·Advogados.
Uruão, ao Estado e ao oMunlclplo .. O
·O Sr. Augusto Meira -. Não ·com- Estado está .cheio de autarquias, lns·
bato a existência da. Ordem dos. Ad- tltulções, ·ordens e quanta coisa, e o
vogados. Dou,. apenas liberdade a cidadão não tem· mais· liberdade.
quei:n nela. queira ou não lnscrevel'·se.
·o sr; Aloysio ·de Carvalho - EsNão posso concordar. com a sujeição tamos · numa democracia'· 'racional!- ..
dos Indivíduos a qualquer agremlazada~ ·
'
·
ção. Não admito que_ um cidadão seja
o sr. Augusto Meira,:..... Estamos ·
obrigado a pertencer a qualquer asso- . com .stalln. dentro do Brasil. · <.Riso) .
C!ação.da qual.não deseje fazer.parFERREIRA DE_ ·souzA _
0 ; 8 R. de
te. Não compreendo qU!l um advogado Estamos
Inteiro acôrdo com ·v.·
um chefe de familla, um profissional, Ex.a Peço, apenas; .licença_ para. di·
esteja sujeito à dlsci'Pllna,- como qual- . verg!r da comparação entre -organiza~
quer aluno- de :escola. .
. .
ção de advogados. e organização das
' O SR. FERREIRA .DE· SOUZA" :-'- classes económicas, .através dos · sin-·
V. Ex.a; repito, combate a existência dicatos.
.... · _
sr.
Etelvina
Lins•- Aliás é essa
. da própria Ordem dos·Advogados, por-·
0
. ·que admite a liberdade do exercício a única criação da Ditadura qu_e me~
da profissão mediante ·o simples "ti· '
d
tulo profissional.- E a comb_ ate, porque . . rece tão. entusiástico apoio·. do Sena or
Ferreira de Souza;· .. :
·
·
ela ·se ·baseia no fato de'que não basta
o'.SR. =cc"'IRA·.·DE·. SOUZA _
· o titulo para habilitar o Individuo a
·
•· ""'""""'
· exercer- a profissão; exiglrido elemen- Não é Ditadura. no sentido de 37, e
tos .de caráter · moral, pessoal, a .se- sim no ·de 31, do chamado-~ Govêrno
.rem. controlados . prévia ·e plisterior· · Provisório~ Não se chamava,-. naquele·
mente, · . . ,
..
. . · tempo . Ditadura.
·
·
,O Sr. Augusto .Meira -Mais
O Sr. Aloysto de Carvalho ...-.. Era
vez· declaro que não .combato a"exls- · ·um .govêrno até autollmltado com o
têncla da. Ordem dos Advogados: Pén- · código dos Interventores; · ·
so que deve havei' liberdade do lndl.: · · o s:R.. FERREIRA DE .. SOUZA .- ·
vlduo Ingressar ou não naquela 'entl· ·v. Ex.• Sr. Senador . Etelvlno Lins,
dade.. No entanto. se o profissional .·.não-se! se- ouviu o que eu- disse:. !'o
não. desejar pertencer à Ordem. dos bom dessa. lei· é que ela não-·fol feita
Advogados, ficará Inibido de· exercer nem _promulgada pelo cha.ma~o goa.· profissão.
·. .
. .
... dvoês~o., e .sl_m pela _ classe .dos _aav_og-~·•. _
. O SR;.· FERREIRA 'DE SOUZA ·
Exijo que o _nobre colega faça jusO Sr.. Augusto Meira - Multo pior..
tiça a.. si mesmo. .
.
· .·
Uma lelfelta por sl pr~J)rla. · . . ,._
; ·Quando me. referi. a V. Ex.•, foi
. O-SR. FERREIRA DE-SOUZA.. eloglimdo . sua·, atitude. E .v.. Ex.a, :Não· posso esquecllry neste momento, ..
. ao contestar-me. se encarrega·.·de. me o trabalho dos -Srs; Levy .Carneiro,
dar razão .. Ao dizer que o individuo · ·-Miranda Jordão e outros na. realização
devia poder advogar, Independente- ·. dêsse desidera.tum; bem. como .do nosso
.mente de ,sua inscrição na. Ordem dos querldisslmo companlielro, · .Senador
Advogados, V, · Ex.• ·faz. tabula. .ra.za· ·AttllloV!vacqua,. que ·foi 1.0 Secretário
daquela Instituição, ·como organismo · Geral da Ordem dos Advogados dO .
ao qual devem .obrlgatôrlamente per- · BrasU.
·'
. .
tencer .todos os profissionais, subor- ·
o .Sr. Etelvinó .Lins _..:;,_. o Sr... Au.dlnados ·à sua disciplina· e .dlreção.
gusto.. Màlra .pondera. que il classe fez
·. ó Sr. Evandro V_ianna --Mult'o '6em. verdadeiro trabalho de Ditadura.
-O Sr. Augusto· Meira - Os slndl·.
·o Sr. Augusto·' li!eira - A' Ordem
catas; · entre nós, são .Instituições na- . ·dos Advogados fez trabalho de · Le· .
clonais, Os 'trabalhadores .são . obrl·. glslatlvo; Executivo e Judiciário.
.
gados a .deles fazerparte. Em minha
. o SR. FERREIRA DE. SOUZA ;...
\
opinião devia haver liberdade dos ln· Qulz apenas salientar que o Senador
dlvfduos pertencei·em ou não aos;sln- Augusto ·Melra · é coerente. Combate
dicatos: · Forç_á-los é coisa absurda. . a Ordllm dos Advog_ados.

uma
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-39O Sr. Augusto Metra - Não comO SR. FERREIRA DE SOUZA bato a Ordem, combato a obrlgato- Dito Isso, Sr. P1·r.sidente, não há mais
rledade. ·
·
nada a discutir a respeito. ·
o SR. FERREIRA DE SOUZA _ . Peço apenas, _perdão ao Senado. por
A' Ordem baseia-se na obrigatorieda·
lhe . haver tomado tan~o tempo na.:
·
explanação . de tese tao clara.. E
·
apelo por que êsse mesmo Senado não
de.
ó Sr; Apolonio Sales --" Fiz um desmache a obra de 1931, não des~
projeto· de lei pelo qual se transfor- faça aquilo. que correspondeu a qua~
mavarii.. no Brasil Inteiro, associações, . se 100 anos de aspiração da minha.
federações e confederações nessas or- . classe, não desmoralize uma lnstltulganlzações de . classes agricolas .do . çáo que, embora ainda. nos .seus prl·
Brasil~ não havia obrigatoriedade de
mórdlos, já tem prest~Ldo os m~s
· a elas alguem pertencer. O Oovêrno relevantes serviços ao Brasil; nao
tomaria a Iniciativa de promover es- permita que a profi5slio de advogado
sas organizações .de classe e .êsse pro- possa ser exercida permanenteq1ente
jeto foi chamado de ditatorial. .
em todo •o território brasileiro,· sem
SR. FERREIRA DE SOUZA .;- a condição principal absoluta e inte. E foi mesmo dltatorlat ·
. · gral da seleção e cj.a disciplina que
o Ú ApolÓnio ·sales -.Não .havia · só podem ser· promovidas pelos Conied d Nê
·-selhos das Secções, nas qup.is os pro.
obrlgator
sse caso nao era . fisslonais estejam regularmente ins• -~_
ditatorial.· a e.
: .O SR; FERREIRA DE SOUZA ...., . · critos. (Multo bem; muito:: bem) .
V. Ex.• sabe que aliberdade.de asDISCURSO PRONUNCIADO-PELO
socútções e sindicatos. do Chamado Es· · SR. SENADOR BERNARDES FILHO
. tado Novo era um tanto teórica· CO· · NA SESSAO NOTURNA DE 30 DE
mo aquela liberdade da pilhéria: "Mi·
JULHO DE 1948
. . .
nha filha pode casar com:.quem qui- _
SR. BER.NARDES . FIL
.. HO' :._
.ser, ,c·ontanto que seja com o primo
0
Juca'~.
:
Sr. Presidente, retomando o fio das
·. Todos eram· !iv~es de ·se ·sindicali~
considerações, interrompidas pela ne'Zn.r, mas todos eram obrigados a cessidade. · de serem conhecidos. os . ·
.. contribuir com os impostos, e as ta- pareceres das · três Comissões que ti· xas ·de sinc!lcalização, etc. Tudo is 7 veram de manifestar-se sôbre o projeto da. Câmara; passo a resumir as
so, no fundo, era baseado, um pouco, dúvidas aqui suscitadas no receio de
na obrigatoriedade.
·
que a majoração de 40% nas tarifas
· ·o que .desejo .c!lzer ·.a ·V. · Ex.• que, redunde em pesado õnus. para o con·.
apesar. de não se dedicar .ao assunto . sumldor brasileiro.
é. ·homem de Inteligência ·.e pe·netrase não me engan~, foi· ~sta a prinção, é que a ·Ordem. dos Advogados clpal restrição aqui argUida .pelos no·'difere multo .das organizações econô· bres colegas da ·união Democrática
mlcas; ·Tem ela. natureza· lnstltuclo- ·.acon
N i ....
"' ·
..
_
·.
Ienal. e cuida. da. dlill
se P na ..e d
a se
'Sem. querer .. repisar. a·_·q'!lcstão de
ção dos. profissionais, como 'se · da · fato, 0 tempo, · que . está a exigir de
.com os corretores. São organizações . ·nós um pronunciamento urgente se- '
que· têm ·por fim certos. lnterêsses su- , já êle ·qual 'tõr, diria ao· Senado . que ·
· .periores . de ordem ·moral ~ inte!ec- ,a primeira dúvida . a ocorrer-me foi
tua!; · •
está: que será . preferível ao Brasil
.. Se o Poder Público impÕe · à.S par- ·que aprovemos o projeto ·da Câmara
tes um: advogado, ou grupo de ad- tal como está, aceitemos o Acõrdo de
vogados; se ninguém tem liberdade · Tarifas com as ressalvas a êle oposabsoluta. de ·escolher patrono sem se tas, ou que o rejeitemos pela lmpos.subordinar a certas condições de .ar- sib!l!dade de examiná-lo mais detida·
dem cientifica. e· móral, é preciso,
mente?
. ·
.
também. ·submeter os beneficiários a · A mim me parece que será · prefecertos, diversos princípios.
rivel aprová-lo, tal como estâ. '
NãO preciso encarecer ao Senado a
· O· Sr. Ribeiro Gonçalves· - V. Ex.•
lmportll.ncla .da. profissão de advoga~ permite um aparte?
.
·
do . que requey um tonu~ moral eleo SR. BERNARDES FILHO -.
vado.
Com todo o prazer.
..
o Sr. Etelvill.O Lins - Por êsse
O Sr. Ribeiro Gonçalves - Vossa
motivo mesmo é que estou de acôrdo Ex.•, naturalmente, está convencido,
com o dlscricionarlsmo da Ordem dos do ponto de vista em que se coloca.
Advogãdos.
·
de que o Brasil auferirá vantagens

o
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do Ac'Ordo. Eu pelo· menos não pos- s!derável, reuniram-se com · o .fim
so afirmar .se há vantagens ou des- precisamente, de reajustarem .suas tavantagens . para o Brasil na assina- r!fns, sendo que a': situação do Bra- .
tura e na efetlvação do AcOrlo; por- s!l, era de inferioridade em relação
que· o .tempo que me foi dado para aos pa!ses que .discutiam. o assunto,
uma vez que êstes efetuaram aumenexaminá~lo não me permitiu tal conhecimento .. Pelo que consta de es- tos constantes nas suas tarifas e as
tudos feitos na Câmara, ·o que po5- do. Bras!! são de 1934. .
so avançar · é que · o Acôrdo vai enO sr, José. Américo - As nossas •
carecer a vida do consumidor brasi-- tarifas são . de· 1940. ·Depois da suleiro, onerando-o .o.té o l!mite de cêrca pressão ·. geral de tarifas, houve· a ,.
de 500. m!lhões· de cruzeiros, quantia conversão de 34. . ·
a ser. d~enada para os cofres publ!cos ..
O SR. BERNARDES FILHO O SR .. BERNARDES FnoHO Atendere! .a V. Ex.• ·fazendo um his·,
Quanto a êsse ~nto estamos de acôr". tórlco das nossas tarifas, . ainda que
do e tratarei dêle mais .acj.!ante pois · estivesse me referindo superficialmenháreméd!o para evitá-lo. Examine- te ao assunto pat·a. melhor poss!b!llmos, já agora, niío a questão da ur- tar os meus. colegas a acompanharem
gência, mas a· da ' conveniência, ou o . desenvolvimento das minhas ·con•
não; da· aprovação .dêsse Acôrdo.
slderações.
·
Ainda que possa não estar !ntegralo sr. Ribeiro Gonçalv~s - Devo ment.e
de acOrdo corri as , palavras
'diZer, II!Penas, que não quero manifestar-me favoràvelmente ao AcOrdo. pronunciadas· à Imprensa pelo · Sr.
Ficarei, como diZia o Padre Antônio Ministro da .Fazenda -- lere! ao Senado o· que S. Ex.• nos Informa so~
V!elra,_à~. ntargem. Não' Jouvo, nem
das nossas tarifas.
reprovo: admiro, apenas aquêles c:ue · bre o histórico
.
.
· em .tão pouco- tempo, puderam ·anaDIZ S.· Ex.•:
.. _
. lizá•IO . e se acham . em eondlcões de
, · "Multo se tem falado sObre o
decidir com segurança •. ·
reajustamento das nossas .tarifas
O SR. · BERNARDES FILHO
· .havendo uma tendência para
E' questão' apenas, de familiaridade , . ·· · considerá-las um· processo incon- ·
com o asilunto. .
··
ven!ente. de majoração tributária ·
Darei ao Senado 'as· rB.zões do meu
que. uns alegam que se. trata de
expediente · do Govêrno com a fi·
·. ponto de· vista. Não sei si con.~egul
.,
rel convencer os meus ·nobres cole- ·
nalldade de · obter receita: adlc!n. gas ..
nal para o tesouro e. outros o ..
consideram como forma de. proo Sr. José Américo - v. Ex.a perteção descabida à Indústria namite um aparte?
clonai.
.
O· SR. BEI'tNARDES FILHO --'
.
Trata-se
.
no
ent&nto
Cd!z · S.
Com todo o prazer.
Ex.">.
·
~e medida ampla. e cuida•
- o sr. José Américo -·Tenho predosamente .exa,m!nada pelo 'Govenção quase : sistemática · contra · o·
vêrno,
tendo sido ··a -nossa dele- ,
AcOrdo. Basta dizer que M uma re-.
.
·gação·
.autorizadaa pleitear essa .
dução de 50% nos'. direitos sObre peem·
favor
das
negociações
em Ge- ·
les .e agasalhos, e; um aumento de ·
nebrá
'somente
depois
que
foram
40% ·para máquinas - Isso num pais
considerados
todos
os
aspectos
da .
que só se·. salvará, que só terá; proquestão,
Inclusive
o.
da
Imperiosa
·
. dução eficiente sendo esta mecan!necessidade de ..preservar a nossa
~~
.
posição no tocànte à. politica taO • SR. · BERNARDES FILHO __;
r!fárla:_:mundlal no futuro". ··
Para ê8ses •Casos de aumentos preAl!ás, é. preciso. acrescentar.:Se, rejudiciais ha sempre a possibilidade do . cordando
palavras que jlroferl mlremédio proposto ·pela . Câmara no clalmerite, as·antes
de ser Interrompido
-art. 4.0 . do projeto, com base na res- pela'
necessidade
da
.leitura dos paresalva assinada pela nossa Delegação ceres das 3 Comissões
Permanentes
em Genebra.
·
desta Casa, que nenhum de nós .,pode
Se meus nobres colegas consenti- ser protec!onlsta ao extremo, nem do
rem, prosseguirei · em minhas consi- mesmo modo l!vre cambista. O l!be·
derações.
.
.
rallsmo económico seria o regime Ideal
Prel!mlnarmente, quando se · fala si o praticassem todos os povos, mas a
no' aumento geral de 40% ocorre o verdade é que não é possível defender
segu!ntle: os palses signatários · do slstemàtlcamente a tese .!!bera! num
AcOrdo de Tarifas, em númet·o con- mundo de proteclonismo, onde a eco-
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nomia sofre a · intervenção dos. Esta.- . condicionadas à situação de emergêndos a cada instante.
cia, a pareceres .de uma Comissão e à
escassez dos produtos.
·
O Sr. José Américo - O acõrdo foi
promovido contra o nacionalismo ecoO SR. BERN.'!.RDES 'FILHO nómico, para fac!lltar a intercâbio roão
o· são tanto assim. Se; porventumundial.
·
ra, sent!l'mos que !IS medidas adotadas .
O. SR. BERNARDES · FILHO pelo projeto originário da. Cil.mara,
A verdade é que os países signatários não foram· de molde a ·defender os·
· do acõrdo discutiram-no também, se- · .nossos lnterêsses, o Brasll terá o re"
não, sobretudo, com o propósito de. de- curso . da denúncia do acôrdo. O nosfender a sua econõmia. própria.
.
so compromisso não é . definitivo; é
o Bras!! não podia fugir à'. regra de provisório,
temporário, além de siLsceconsiderar as conveniências nacionais . tive! de denúncia prévia,. o que encerque não podiam ficar aquéem das con- ra outra válvula de segurança. para
veniências da colet!v!dade intelnac!oque, a todo o momento, os ·!nterêsses
nal.
do· Brasil possam .ser. considerados e
Continuarei' a lêr as palavr~ do Sr.
defendidos.
Ministro da Fazenda:
O Sr. Evanãro Vianna - Quase tõ•,
"Pouca Jmportê.nc!a. deu o·ao- das as emendas foram de autoria do ·
v·êrno· aos !nterêsses fiscais pro- Deputadl) Al!omar. Baleeiro. ·
priamente ditos, pois o impôsto de · O Sr. Mathias Olympto ~ O perigo
im,portação,, que já representou é que, no Brasll, o J,Jrqvisór!o quase·
•BO% da nossa receita ·.~:eral em
sempre se torna definitivo.
., :
1945, em· 1946 contribuiu apenas
. O SR. BERNARDES FILHO co .U%" ..
O provisório no Brasil, tem·, realmen. O Sr. JOsé Américo ..:.._,Acredita Vos- te, êste lnco!!lvenlente e ó teve maior
sa .Excelência que· se ma,jorem tarifas, no regime discrlcioná.rlo. Hoje, .vi- ·
sem visar maior renda? AlUís, a pro- vemos em regime constitucional, ··e
no caso presente é o próprio Congres.. visão ·é essa.
.
so que .está dando ao Poder .Executivo
O SR. ' BERN.'!.RDES . FILHO os me-!os .. para que êle aplique provlsó· Uepende do · ponto de vista em que riamente.
êste acõrdo. . :S:Ste mesmo
V. Ex.• se coloque. E' claro que a
majoração de tarifas importa em · Congresso :poderá., amanhã, .tomar .a
maior renda, mas é posslve-1, ·também, · iniciativa de uma deliberação ein conque o objetivo principal não seja êste. trário se assim jÜ!gar mais útil aos
interêsses nacionais.
Nos casos de àumping, por exemplo
Quanto à parte das tarifas, diz en·
llm que se apliquem. tarifas altas, é
intUitivo que dai resultará. aumento ele tão o Sr. 'Ministro da Fazenda na sua
~
receita;· porém, não quer dizer que o entrevista aos jornais.
. objetivo imediato tenha sido o aumenO Sr. Anàrade .Ramos - V. Ex.•
to de receita, mas o. lnterêsse na dedá licença. :para um aparte?
fesa ela. economia nacional.
Ouço sempre os apartes de v. Ex.•
. o Sr. José·Americo- No a.cõrdo só com muitq · prazer, ·sobretudo neste
··· foi admissivel o aumento, Aliás, para. assunto em que V. Ex.• é grande au•
·
tal. tornou-se. necessário a.dotar um tl)ridade.
substitutivo. Foi o caso .ela depreciaO Sr. Andraàe .Ramos -.V. Ex.• .
ção da moeda.
• 1 •
·
.se refere ao recorte de jornal como
se fôsse entrevista, entretanto, tra· O SR. BERNARDES ·FILHO Informo ·a v. Ex.• que sem o substi- ta-se de uma exposição ao pé da !e-. ·
tra... ~
·
·
tutivo da Câmara:. •
·
·
·O· Sr José Américo - Substitutivo · O· SR. BERNARDES FILHO - .
Pouco traz de novo a questão, a não
necessário. ao acõrdo.
ser um ou outro esclarecimento.
·
O SR. BERNARDES FILHO O Sr. Andrade Ramos - E' exala.. . sem o projeto da Câmara eu não
votaria,. pela aprovação do acõrclo de mente isso .. Na realidade trata-se de
Genebra. Sustento, entretanto, a ne- uma :renda fiscal, Não sei como o
cessidade. de sua aprovação, porque · honrado Sr. Ministro da .Fazenda po. encontrei nas iniciativas da Câmara de negar Isto, tanto mais que se, traválvulas que ·evitarão os males e in- duz num aumento de tarifas, que vaconveniências que aqui têm sido a ra! entre ·lO e 20% e vai até 40%.
razão das restrições de muitos colegas.
Avaliou-se mesmo essa renda. fiscal
o Sr. José Américo - Infelizmente em cêrca de 500 milhões de cruzeiros
são medidas prec~rlas e 11m!tadas, · Há, realmente, l'Cnda .fiscal. Agora
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se M mesmo tempo se .àtinge a .um. a ·reunião de Genebra não se destlcerto .protecionlsmo, há.· duplo, efeito:
nava a êsse lissunto ·e nem a nossa
o proteclonlsmo e a renda fiscal.
Dclegaçiio estaria habilitada a dis.O·SR.
· BERNARDEs FILHO· - De- · cut1-lo.
Tinha.· de decidir · ante a·
realidade.: E . a ',1·eaUdade ·brasileira
.. pende do modo como se .encare a
it • · d
f i id d d
.qucstlí.o. o Intuito teria sido. 0 de era a s uaçao e ln er or a e, e' 'obter maior arrecadação? ·Nií.o me .•pa- vida, também, à desvalorização dO '
rece. Foi outro, ainda que a canse- i:ruzelro · .
.
·
qüêncla -ine7itável seja maior arrecaO Sr. Andrade Ramos. - Apenas
dação. o objetivo visado não foi, por- assinalei êste .ponto em ·que ela se ..
tanto, êste. . · · ·
· . apoia.
· ·
. . O Sr. Andrade Ramos- - Julgo que . . O SR. BERNARDES FILHO .- .O •
há duplo efeito. 'A. -renda fiscal e a · ·Ministro .da .·Fazenda disse que: ·
proteção ·caminham juntas; em· senti- -~
"Até 1933, o pàgamento éios dire!ltos nas Alfândegas ~era, em
. do paralelo. Y. Ex.• conhece-lhe· ..o
histórico. Foi a ·nossa ·própria deleparte feito em 1$000. ouro. eom
gação 'em· Genebra que solicitou .tal
0 advento ··dos. Decretos ;ns. 23.480 ·
favor.
' · ·· ;
· e. 23.481, de 21 de novembro de . ,
o SR. BERNARDES FILHO - Ja- ·
·1933, a cobrança que se fazia em.
fiz referência ao assunto e _dei os mo· ouro _passou a ser .percebida na
tlvos por· que· ela a,sslm procedeu. To• ·"base de oito mil pelo~ antigo· mil.·
dos ou quasi todos os pa!ses· que com-·
__réis ouro". Nassa, base é que fo- ·
pareceram à. reunião haviam aumenram fixados os "direitos da 'Tatá. do tarifas _.enquanto o. Brasil ·manrifa . das .Alfândega.S, mandada .
'tinha as de 34. ·
.· ·
'executar pelo ·.Decreto núm_ero
O Sr. Andrade Ramos - Nossas
23.343; de .5 de junho de 1934, Nf!.·
tarifas sofrem, a meu vêr; · d"e maior
. q)lela ·ocasião, Q valor .do dólar
· defeito: são especificas. Seria bem ·
era aproximadamente, de , Cr$ . ·...
me·lhor que fôssem, ad-valoremL
12,00, passando a ser .cotado, em·
O SR. BERNARDES FILHO - E'
1947, a Cr$ 18,17, · ·
outro argumento a reforçar. a p_osiFoi justamente -por ter sido
ç!io do Brasll.
.
.prevista a depreciação da nossa
o sr. Andrade Ramos - Lamento·
moeda ... " . -- ,
que nossa. delegação tivesse pedido
o sr. José Américo~ v. Ex.•-per-·
êsse aumento ·de tarifas, arrimada ·na mite um ·àparte? ·("Assentimento dO
necesidade ·. - disse · - decorrente orador) ..:.· Acha . v. Ex.• · que pode-.
da redução· ocasional ·pela· desvalo- mos valorizar a moeda encarecendo
..,
rização da moeda. Se a desvalorização a vida?
é IJlrejud~olal à aplicação das tarifas,
· 0 SR .. ·BERNARDES FILHO _
deevrlamos, então, antes de aumentar . . Parece-me que não: .
_
as tarifas, valorizar a moeda.
·
Estou, dentro dos--fatos. Foi essa a ·.O Sr. Andrade- Râmos·...:. NãO. ln·
razão· dada pela delegação. v. Ex.• está · -·dique! nenhum éaminho, porque- êle ..
·pretendendo levar-me .para outro ter- já está. tomado. . . . . .
- .. · .
.
·.
. O sR. BERNÃRDES FILHO'- V.
reno. · . . .
: o Sr. Apolonio Sales .- • Não é a . Ex.• sabe que, .nesta . ma~ér1a. se eu
razão: é uma das razões..
. .· -~ tiver de discutir _-com
Ex.•·_:salrel
. O SR. BERNARDES FILHO -o· ptrdenao ... '
O Sr. ·Andrade Ramos·- V. Ex.•
pensamento da ·· representação. · do
Brasil, foi, realmente, o apontado, de não·. sal '.Perdendo. Ambos haveiiaque, além do fato.de.nosso''pa!s não mos ·de·chegar.a· um acOrdo. Mas
ter tea!lzadà ·qualquer · aumento -de -· o .caminho já está. tomádo. :
O -SR; . BERNARDES FILHO:-- .·
tarifas ·a partir 'de_ 1934, as tarifas
hoje existente-s; eram, a rigor, mais Sr. Presidente, quero concluir a lei· '
baixas ainda que as daquela data, tura dêste t1'echo:
· ·
em virtude da depreciação :do cru. . :''Foi justamente ·por · ter · sido.
zelro.
·•
·
l.st
d
i • d ·
'E' fo'ra ·:de du'v·ida, meu nobre co-·
. _prev a a_ eprec aç ..o a nossa
,moeda que, no relatório .sObre o
lega Senador . Andrade Ramos,· que
Decreto n.• 2;878, de 18 de deaté· aí, dev-emos estar de .acOrdo.·
. ·zembro · de 1940, que mandóu ·
Se V. Ex.• pretende debater sObre
· executar a Tarifa · das -Alfãnde- · ··
o melhor caminho a seguir, se é vagas em. vigor, ·aprovado peló enlorlznr o. cruzeiros ou pleitear o autão Ministro Souza Costa, ficou
menta de tarifas, a verdade é _,que
. expressamente determinada a re·

.v.
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visão periódica, ou melhor anual,
L. D. Wllgress, "charman·~ ·do
da. pauta. aduaneira,. para o readepartamento . de negociações de
justamente de suas taxas espe· · tarifas em Genebra, o qual deu
cabal . ressalva •. para que o Con. · c!ficas. Mas. 'êsse mero. reajusta.menta deixou de ser realizado,
gresso Brasileiro pudesse ·excluir ,
tendo. para isso concorrido o fato
qualquer produto dessa. medida. .
de que durante a guerra,· não·
geral de 40%
', ·
.
·
havia sequer perspectiva de conEvidentemente, haverá. aí· certo,
escrúpulo da. nossa parte.' Em
corrêncla que exigisse a efetiva.ção Imediata dessa medida,
Prl!lcípio, não devemos excluir em
Diga-se. de passagem que,. com
:nassa. todo o remanescente da. ta.- .
raras exceções,. as taxas especitlrifa, embora tenhamos ressawa
cas dos nossos direitos de im. expressa, lealmente, obtida. de. to-.
dos os demais .palses, no sentido de
portação são as mesmas de vlnte anos passados".
· ·
podermos eliminar quaisquer pro-·
dutos, segundo as circunstâncias e
· sr:. Presidente, · esclarecida, assim,
as nossas conveniências"·
··
a nossa· situação em. fac~ das tarifas
alfandegárias em vigor, e do que posO sr. José Américo -V. Ex.~. persa ter levado i:I'Bras!l, a pleitear, pela. mlte um aparte? (A8sentimento . do
sua representação, o aumento de 40% orador). O Deputado Allomar Bale. volto agora ao .caso a. que aqui me eira declarou que a. ressillv'a foi pa- ·
referi, .Isto é, o receio de que esta inira. que ..o Congresso pudesse alterar
clatlva., de que este · aumento · geral as tarifas estabelecidas pelo acOrdo.
pudessem determinar graves prejuízos -Para isso, era. preciso:. que as altera~
. para. a. .economia. nacional . e, '5obre- ções decorressem de emendas. a. ele
·tUdo;-um agravamento da. vida para. o. feitas. .
;.
consumidor brasileiro. Respondo assim
· O SR. 'BERNARDES FILHO _: A
ao· aparte. do·. nobre. Senador .Ribeiro.. Câmara alterou o acOrdo. ·
Gonçalves," dado no início do meu
.. o sr. José Únérlco - Não conheço
discurso. · · ·
'·
.
as emendas da .Câmara.
Estas dúvidas aqui suscitadas' foram·
0 SR. "BERNARDES FILHO _
também levantadas na. ·Câmara dos·· · Daqui a pouco as mo.strarel·a. v. ExD®uta.dos, tanto • pela. bancada da.
Onião Democrática. Nacional como celêncla., e o meu nobre colega.· verá
·
que· tOdas· as emendas apresentadas
pela. bancada. do. Partido .Repub11cano. . pelo Deputado Allomar ·Baleeiro fo- · ·
E quem centralizou êsses receios foi
it
ln
â
•
,.,
o Ilustre Deputado -Allomar Baleeiro, ram ace as e · corpora as ·ao promqemlbrodda. Comiitssãdo
de ru:Ffçlasf,eiatoo
je~, Sr. José Américo - As ·emendas
0
0 0 que a.
U!\
·se
eve
mu
na·
o satisfazem .por que o'· projeto,
além do· trabalho do nobre relator Sr.
Horácio' Lafer.
quando chegou ao sena.d.o ... ·
.· Sem pretender repetir os argumen- · O _SR. BERNARDES· FIJ;.HO · -:: tos levantados naquela. Casa, ~uero · se· nao satisfazem, há a. ressalva e
·lêr ao Senado .--,- .e peço para isso a .a. .possibilidade da denúncia.· do acõr.·atenÇão dos meus pares - as palavras ,do.
·
·.
.
.
ali proferidas· pelo nobre Deputado
o Sr. José Américo' - Tenho em ·
Al_iomar <Baleeh·o, ·um dos que mais mãos 0 · proj·eto, onde figuram. as
vivamente · combateram o acOrdo ·de emendas oferecidas ·pela. Câmara. Tetarifa~. .
. .
: ' :'
nho declarado, mais de uma vez, que
Diz S. Ex.• respo~dendo àqueles que as emendas são precárias. delimitam
receiam que o aumento geral de. 40%. condições. Não atenuam; de · forma
possa ter _efeitos funestos para o custo alguma, os. ônus que .o acOrdo trouxe
da vida no Brasil:
. ·
para o consumidor brasileiro.
·".Verdade é, Sr. P-residente, que
o SR.. BERNARDES FILHO. os nossos negociadores, em bõa. -fé, . ·v. Ex.~. daqui. a pouco vai apontar. tiveram a ante-visão dessa difi- me êsses Onus. Gostaria. de esclare- ·
· cuidade.e, então, conseguiram do cer-me; e gostaria que V. Ex.• mos.presidente do Comité de Tarifas . trasse· em que ponto o projeto fere .
de Genebra, Sr. Wilgress, verda.- fundamentalmente a economia naclodelra ressalva· que, a meu vêr, re- nal. Se convencido serei o primeiro
solve· plenamente a dificuldade.
a. adotar o ponto de vista dê v. ExAcertada a assinatura. do Brasil celência..
.
no licôrdci, houve troca de cartas
Em relação à situação das emen- ·
entre o · Ministro Ferreira Braga, das ali propostas, a Câmara. teve muicll.efe da. nossa Delegação, e o Sr. to mais tempo para as ·ãprcciàr. Tu-
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do que ali se pretendeu esclarecer
foi esclarecido.
o sr. José Américo - Basta di·
zer que há aumento de quarenta por
cento para tôdas as tarifas não previstas no Acôrdo; aumento para má·
quines, para ferramentas, aparelhos,
utensll!os em geral, máquinas montadas ou desmontadas, tudo, enfim, '
capaz de promover a expansão, o desenvolvlmento da nossa economia. E
de quarenta por cento para todos os
·
casos não previstos no acôrdi:l..~ ·
o sr. Aloysto de carvalho _ E como se. explica não poderem. ser .reajustadas as tarifas do .petróleo, da lã·
em bruto?.
O. SR. BERNARDES FILHO - ·
Alguns dos · produtos a que. 0 ·nobre
Senador José Américo se refere se
acham excluldos do aumento ·geral.
quanto ao petróleo, ainda não che- ..
gueI lá .
~
Sr. JOão Vtllasbôas- E' ·uma da&
ressalvas Introduzidas .pela · emenda
da Câmara.
o SR. . BERNARDES · FILHO Devo repetir que nenhum de nós será capaz de· conslderar=se no pleno
conhecimento de todo o acôrdo, senão
no, dos seus pontos ·cardials..
·
O Sr. João Villasbóas - Nem os,
próprios deputados conhecem o projeto, .por que' .não tiveram tempo pa~
ra isso. Foi discutido e votado em
' regime .de. urgência.
o SR. BERNARDES FILHO _
· quando às linhas mestras, devem conhecê-las.
o sr; João Villasbóas; - Pediria a
atenção de V. Ex.•, paro. uma das ressalvas .feitas pela Câmara E' a dei
artlgo li.,• ao dizer que será.· nomeada
uma comissão de reprP.sentantes dos
.
minIstérlos para est udar as mo dlfi_cações •.-.
·
O pará(liafo primeiro do artigD diz:
"A comissão de que trata êste artigo compete ~aminar, mediante provocação . dos interessa- ·
dos, a situação de quaJ.squer produtos cujos . direitos de importa-..
ção tenham sido. reduzidos".
Não os aumentados. Sõmenté quan, to aos reduzidos, para alterar para
mnls.
O, SR. BERNARDES FILHO Quem responde a V. Ex.• ê o Deputado Alioma1· Baleeiro, a quem foí
posto a questão nos precisos têrmos
em que V. Ex.•, a ·coloca. Eis o que

··o

disse o Deputado Baleeiro, quando a
mesma indagação lhe :!bi telta por
outros colegas,'ireferindo-se 'à ressalva
que não cheguei a lêr.
·
o trecho da carta do Sr. · wngress ao sr. M!nitro Ferreira
Braga; que interessa ao debate, é
inte
0 ·
segu
:
"Fica, naturalmente, entendido ·
qu.e em certas circunstâncias ou
conforme as circunstâncias, o
Govêrno do· Bras11 terá inteira
liberdade de manter a . tarifa
existente ou vigente. sôbre qual·
quer produto em relação ao qual
não esteja previsto um direito ·
aduaneiro mais baixo".
Se em virtude de . acréscimo · de
40%, o. Govêrno Uver a convicção de
que êle não convém .a determinado .
Pl'Oduto, há l'essalva.
O Sr.é Andrade Ramos - O aumenta geral.
o SR. ' BERNARDES . FILHO PEdiria' permissão para · concluir · as .
minhas ·considerações De outra forma, não lograrei findar o meu pensarnento .. Mais . adiante, diz o deputado Al!omar Baleeiro:
· ·
"Eis a ressalva que o Sr. Mi·
:nlstro Ferreira Braga exibiu pcrante a. comissão de Finanças e
que põe à vontade para excluir
da majoração geral .de 40% qual·
quer · produto . que, segundo as
circunstâncias, não convenha ser
' afastado dos !Imites da tarifa. em
vigor".
o Sr. João· Vtllasbóas ...:. No caso, ·
pode fazer qualquer redução.
·
José· Américo ~ Esta re.ssal0 sr.
tá
bst
va es consu anelada. .no· artigo 4.•
do. projeto. . .: ·
0 .' SR. BERNARD.ES . FILHO _
Artigo a.•.
O Sr.' José _.Américo - Não. E' o
artigo 4.• que disP,õe:
"Sem prejuízo de outras ,..disposições estabelecidas em lei, com
o mesmo objet!vo, é o Poder Executivo autorizado a fazer redu~
ções de emergência; dentro da
margem. do reajustamento".
quanto à· limitação: ·
•
" . ... ·sôbre os direitos de im·
portação para consumo relativos
a artigos que por motivo de escassês ou de sua preponderante
influência no custo da vida .•• "
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Com restrições:.
cil·cunstànclas o aconselhem. Dentro
"... exigem,. temporàriammte, dêste critério, as tarifas atualmente
a. adoção desta providência"... vigentes poderão ser excluídas do au- ;
Não sei como 1·esolver êstes casos. - menta se ·as circunstâncias o a.con·~
O SR. BERNARDES FILHO_ V. selllarem ..
· Ex.• sabe que . quanto à delegação
O Sr. Aloy!'io de Carvalho - As
· de poderes,· não chegamos a acOrdo. observações que fizemos decol'l'erlim
O Sr. José Américo - Não se trada afirmativa do· !lustre orador de
ta de delegação de .poderes.
· que o projetl) tal com1> havia saído
· o SR. BERNARDES FILHO _ da Câmara, satisfazia plenamente. , .
Estou respondendl) ao nobre senaO SR. BERNARDES FILHO · dor João Vlllnsbôns. . ·
·.
Satisfaz plenamente, . encarado ante
O Sr.· José ·Américo - A ressalva
questão· de !ato - o te~o - pois •
só se aplica a casos especialisslmos.
temos que nos ·pronunciar ainda ho0 SR. BERNARDES FILHO _ Ai je. Quando assomei à tribuna: •. ··
V..Ex.• não tem l'azão.
O Sr. AZOysio de Càrvalho - SenO Sr. Aloysío de carvalho _ Está
te-se que a Câmara agiu dentro da
no projeto da Càmara e no discurso contingência do tempo.
.
do Deputado Allomar Baleeiro: "nós : O SR. . BERNARDES FILHO podemos fazer". Nós quem? - a Cil.· Ainda bem. Longe de mim pretender
· mara.
·
que o projeto seja obra. prima ..O
o SR. BERNARDES FILHO_:. v. Senado não poderia considerá-lo como
Ex.• precisa atentar para a · redação· tal, O que.: Interessa ··saber . é. se é
do artigo 3. 0, que cria uma comls- melhor. aprová-lo como está ou resão...
jeltá·lo, pela; Impossibilidade material
O Sr. Alaysio de Carvaiho _ Parn
de emendá-lo.
e8tudar somenti! <is casos de redução.
. A mim me parece· que os inconve0 St·. Jo1.é. América - . Dependen- nlentes do AcOrdo são menores, multo
tes de provocação dos interessados. menores do que as suas vantagens; · ·
Além do Interessado, há o interesse
O Sr. José Américo _;_ Poderlamos
coletlvo.
ter ·obtido as vantagens sem majora0 SR. BERNARDES FILHO _. ção de tarifa. alguma. A majoração
V. Ex.• acha que possa haver al'- !o! exigência.' do G.ovêrno do Brasil à. · ·
guem . mais indicado para reclamar Conferência de Genebra.
do que o Interessado? -.0 InteressaO SR. BERNARDES FILHO
do não é apenas o' produtor mas o Nã1> sou opositor sistemático ao nupróprio · consumidor. Se. o Interessa- menta de tarifas. Admito-o ou não,
· do fOr o. povo, ninguém melhor que dependendo das clrcunstâ.ric!as ou das
o Congresso ou cada um de nós para altas razões que o aCO'DSelhem ou
reolama.r em seu nome. Interessada · não.
··
.· .
·
pode ser uma Associação . de Classe, · O Sr, José Américo - se não estou
. "'
falando em nome dos seus · associa- enganado, êsse acOrdo foi feito objedos.
.
tlvando a redução de tarifas.
_.
O Sr. Jof1o Vi!lasb6G~ - ln teres-.
O SR. · BERNARDES FILHO sado apenas palie ser. o Industrial que O objetlvo foi o de um reajustamento
·
sinta a competição na..lntroduçiío de geral.
mercadorias 1 cuja. tarlfd'- foi reduzida
o sr. ·José América .:... o aumento
e que só pode pedir aumento.
.
foi s~>!lcitado com fundamento na deO SR. ;BERNARDES FILHO - E preclação da moeda. Não sei como é
não esta excluldl>. Mas niío é êle que que se Jl()de. afinal de contas, enfren· ·
decide, afinal. . ·
·
tar a Inflação encarecendo o custo da .
o Sr. JOão Villasbôas - No. caso vida. E' um êl'l'o. O mais, está jus- ·
de redução, é que o interessado re- tamente nessa consideração.
clama, pedindo aumento da tarifa e
O SR. BERNARDES FILHO prejud!canc!o, portanto, o consumidor. Há argumentos sérios e · plenamente
O Sr. AlOVsio d.e :carvalho ....;. São a.celtá.vets contra o AcOrdo. O que
êsses Interessados os c<imponentes da· não posso é aceitar todos os arguCGmlssão que vai estudar a redução mentes que se levantam contra a. apreda tarifa. · .
.
· vação .do projeto, porque já declare! ·
aceitar. o AcOrdo com as mdlflcações
O SR. BERNARDES FILHO Lembi-e-se V. Ex.• que, nos têrmos do projeto compenetrado 'de. que há
da ressalva são admlssfvets os casos . mais vantagens na sua. aprovação do
de· reduçã1> das tarifas vigentes, sem que desvantagens na. denúncia do
a majoração de 40%, desde que as Acõrdo.
\
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. o.~sr. Aloysio de. Carvalho·- Tal- lia antes da ·guerra, tive ênséjo de
vez V. Ex.• qulzesse dizer: para a: constatar que uma saca de café pagavida. financeira do pais..Confesso a va de impôsto 5 ou 6 vêzes . mais do
· V. Ex.• que, l'elatlvamente à econo- . seu valor de aquisição.
mia nacional, não tive tempo para
o sr. Ivo ct~Aquino ....., E' considera- ·/11
sentir, ou não, sua vantagem.
do quase artigo. de luxo.
~
o SR. BERNARDES -FILHO o sr. José Amêrico - Mas não conPara ambas.
··
seguiu ·essa e outras concessões pelo
o Sr.' José Américo - Quanto à fato da majoração' ;ao contrário, a mapossível vantagem do Acõrdo, não po· · joração era incompatível com o espl·
demClS .deixar de l'econhece-Ia. O que rito do Acõrdo. · ··.
. .
o SR. BERNARDES·FILHO,-.. Já
lamento, no entanto, é que, devido ao
requerimento de urgência, não ·se te· . a! v. ;Ex.• está discutindo o AcOrdo só
nha oportunidade de· emendar o pro· em face da majoração; eu, o estou dlsjeto,
'
ctitldo em face- do. todo da sua con0 SR. BERNIARDES FILHO - Nes·
veniência ou Inconveniência. .
se ponto; estamos de- acõrdo:
.' o sr. José Américo - V. Ex. a está ·
Vou mostrar_ ao nobre .colega, Sena-. . all!gando que houve· concessão; Real·
dor Aloys!o de Carvalho, bem como mente houve; ·mas não fora1n as ma·
. ao Senado, que _existem pontos sõbre. jorações que a, justificaram; Ao canos quais não serão, passiveis duas ou trário, o BrasU·teve que conseguir um
. .. '
substitutivo no Acõrdo .para ·chegar a
mais õpiniões devergentes. ·_
Vejà:mcs que · vantagens <i AcÕrdo essa conclusão.
proporciona, e, também· que desvan•
Nêssé ponto. V. Ex.• ·tem razão. PJ
tagens poderiam decorrer da sua não· é por isso que estamos discutindo, pa_aprovação.
·
ra SJlrová-lo ou não; o Projeto da Cll.·
Diz ô
Ministro da· Fazenda:
mara. e não apenas o AcOrdo ..
· . ,
·
· · · o Sr;:-Apolonio :Sales'-. o fato i:Je
"Se nã-o .adotássemosa aplicação ter o Bras!~ pleiteado, o aumento de
'Provisória, COl'reriamos o ·risco . de suas tarifas decorre de 'estar , êle em
perder mercados, pois os· impor·< .situação de inferioridade relativamentadores de nossos .produtos fica- te aos. outros países quanto à defesa
riam sujeitos ao pagamento de di· ·dos seus.:produtos;- Evidentemente, na
· reitos mais éleyados do que os ex!- troca de combinações de modo que fôs·
· gidos. dos._ inesmos . produtos, - se .sem. reduzidas :as: tarifas: em favor .. de
vendidos pelos nossos coll(lorrentes . \nossos produtos,. e; em outras partes,
que já estivessem aplicando o Acõr- . êle . exigiram· que aceitássemos Iguais ·
· do;· · · · · .
·0 · •
concessões.
·
Em muitos casos, sendo eleva-·
o SR. BERNARDES. FILHO - E
da a c diterença dos direitos, é
· ·
t to · ·
·
. óbvio que· haveria'preferêncla .pelo
não. etranharam, an . que. concor-.
similar venilidó. por outro pais,
dlirám 'Para · reduzi-las . depois. Isso
pois 0 · comprador estrangeiro não
seria o cúmulo· do·:· absurdo~ · . ·
iria adquirir.nossos 'prOdutos, cor·
o sli. :BERN"ARriE[:I FILHO :... E'·
rendo o risco. de vendê-los, sem pr~fer1vei. aumento. com. possibilidade
· lucro, em. face. da·· concorrência. do. .. · de redução ·em. .cada caso,· ·a uma ··
produto-similar beneficiado co·m a . .impossibilidade absoluta de aumen_to. .
- redução· ou eliminação de direi· · .. - vou prosseguir nas · consideraçoes 1
tos"·
...
·
qué tive de- interromper por causa ·dos .
. E~mpllfiquemos: o .caeo do café'. · apartes.
·
.. . ·
.
Tado o Senado. sabe que, no' que diz
Qual a situação- do ·café brasileiro
respeito aos Estados Unidos, o café junto aos Países signatários do AcOrbrasileiro é produto que não tem sido. do? Houve uma. redução de. impostos
. taxado na América do Norte. Sabe, po;alfandegó.rios; t_anto para o algodão
, outro lado, q~1e o café brasileiro, ou.se como· para:..o café, cana, etc. Veio,
VV. Ex•.s preferem, o café de, tOdas mesmo;- Sr; Presidente, apreciável re·
ns:nações é fortemente taxado na EU· dução para ·os seguintes artigos~ f·ari·
rnpa, sobretudo na França, na In • nha de banana, .castanha do Parll, óleo
glaterra, na EsPel,lha e na I,tália. ·
de oiticlca.; óleo de babaçu, balsamo de
o sr. Fernandes Tavora ..:.. Uma ta· . copaill!f,· ped:t:_ns preciosas, mate, caroxa · pesadisslma, proibitiva..
ço de ·algodao...
·
.
O SR. BERNARDES FILHO- De·.
·o Sr. Wálter Franco- E os produvo dizer a V. Ex.• que, estando na Itá- tos industrializados?
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O SR. BERNARDES FILHO _;, BasO SR. BERNARDES FILHO - No
que diz respeito a 11-sses produtos·, a. não ta a condição de signatário· do Acôrdo
ser tecidos, · pouco exportamos. E só para ter o mesmo nivel de tratamento.
estaremos em condições de fazê-lo deo Sr. Ãloysio de Carvalho·- Por
pois que .a Indústria local houver su- · exemplo, Cuba receberá o ·nosso café
prldo as necessidades do. mercado ln- livre de impOsto.. Não terá obtido
terno. Mas VV; Ex.•s não· protegerão maiores. vantagens do que obteve o
as Indústrias siís do Pais, combatendo Brasil? Nunca tivemos informações-sOslstemàtlcamente o aumento das , ta- bre êsse fato.·
_
rifas.
O Sr. ivo .d'Aquino - E' evidente
·O Sr. Aloysio rte carvalho - Nem
que todos. têm de obter.
defendendo o aumento. ·
O Sr. João Villasbdas - Jl:les contl- ·
· O SR. BERNARDES FILHO.,.._ Nem nuaram com as vantagens e nós com
defend.endo · slstemàtlcamente o au- as desvantagens. .
. . ..•
mento, ·o que não faço nem o faria,
o SR: BERNARDES FlLHO . - I
ainda. que defenda a necessidade . da Essas.
vantagens são .especiais · e .se.
aprovação do AcOrdo, que. em. multa destinam
.aos signatários do AcOrdo, ..
coisa, compensa largamente os males
O
Sr;
·João·
Villaslídas -'- Sabemos
que nos pudessem advir do. aumento: .
QUe
o
Brasil
não
as obt,eve
,·
O que . não é ca;bLvel é que os palses
O Sr. Ivo d'Aquino ~V. Excelên-.
contratantes, que se reuniram para
. um reajustamento de tarifas, tenham ela quer se 'assine ·um AcOrdo em qu·e,
concordado .em que o Brasil obtivesse · só SP. gozem vantagens? ·
aumento, se, porventura; nãG sentisO SR. PRESIDENTE (Fa2endo soar
..
sem que a nossa situação· era real- · .os tlmpanos) - Peço aos nobres. Se. ..• '
mente 'de llllferioridade em rela;ç!io à
nadores que se abstenham ··de . apardêles, por Isso que todos êles · já com- . tear, porque o tempo de que o orador
pà.reclam com .tarifas aumentadas e as ·· dispõe está a esgctar-se. ·
do Brasil eram antigas.
O SR .. BERNARDES E!LHO- Sr; ...
·o Sr. Aloysio de Carvalho - Age- Presidente, · solicito aos · meus cáros _
ta, nãG o são 1· .
.
.
cole-gas ainda um·· pouco· de ãtenção .
'•
·
·
O·sR: BERNARDES FILHO__.: SIÍ para o seguinte: ·
·não aprovarmos, . porventura, o Ai:ôr" ·
O Brasil· obteve garantias de isen~
do; o Brasil ficará fora dêle. e. os pai" ção de direitos .para o .nosso algodão
ses dêle signatário, produtores .de ca-: na ·Bélgica, Holanda, · Luxemburgo,
fé, passariam imediatamente a gozar · Canadá, França, Noruega e Reino Unina Europa dos beneficies do. Acôrdo. . do, lugares onde o algodão brasileiro
O Brasil estaria 'dêles excluído; sem era taxado.
·
poder penetrar em mercado europeu;
'"Pari!. o café, que constitui um
por .Isso que as tarifas alfandegárias
·produto taxado pesadamente em
para o Brasil poderiam vir. a ser umas
quase todos oo países com · exce- .
. . e para os paízes signatários dó Acôr_do,_outras, mais favoráveis; Seria ·enção dos Estados Unidos; obtive" .·
tregar o café brasileiro, por exemplo,
mos. apreciáveis reduÇões".
·· · aos rlllcos, ~u~n concorrência desiO Sr. Aloysio de Carvalho - Para o
gual.. . . ·. ·. , . .
algodão, o café e o car.:au. . .
·
· ·.
O Sr Apolonio Sales =::--sem nenhu~
O
SR.
BERNARDES
FILHO
E
ma defesa,
·
convenha
:i!:x. • que são os três .
. O Sr Aloysio ele Carvalho - Conprodutos
que
pesam,
decisivamente Em·
forme .nossa afirmativa de concessões
nossa balança comercial'.
. · '· .
e majorações.
o
sr.
Aloysio
de
carvalho
-" Nao é ·
O Sr. José Américo -- E a culpa senovidade em. matéria de tarifEIS um
ria nossa.· · :.
·
Internacional. Só· podê' ser
o sr. AZoysio de carvalho - ·Nes- a:côrdo sentido,
majorado aqui, reduse jOgo de compensação, quem leva a nesse
zindo
ali.·
Não
há
acOrdo em. que não
melhor?
'haja conformidade entre BIS partes
O SR. BERNARDES' FILHO- E' contratantes, como . acabou de moso que procuramos verificar. - E ao trar o Senador Ivo d'Aqulno. Não é
BrMil convém o Acôrdo.
possível um acôrdo' em que apenas.
uma das partes sala ganhando. Agora . ..
O Sr. Aloysio de Carvalho - tsses
outros países produtores de café não o que V. Ex.• não previu, através
obtiveram Iguais vantagens às que das euas referêncla.s, é que uns ficam
com o melhor e a outros toca· o pior. , .
obteve o Brasil?
-
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o· SR. BERNARDES FILHO - A
.o SR. BEliNARDES . FILHO
simples enumeração desses três produ- Nada tenho a perdoar. Ouço V. Ex.•
tos, que pesam decisivamente em nos- · sempre com a maior. satisfação •. ·
sa balança .comercial e as vantagens a , o ·Sr. Andrade Ramos'- V. Ex.•
êles concedidas de molde. a nos anun- c!toti os exemplos do .café, do cacau
· c!ar grandes ·benefícios na aprovação. . e do algodão, acrescentando ·que
.:do Acõrdo.
!amos obter benefícios ·com. a reduO Sr. Fernandes Távora - O ·ba- ção de tarifas. . ·. •
baçu também· pesa bastante em nossa
o,· SR~· BERNARDES FILHO. - .
.. balança comercial.
.
Não declarei isso .. Disse que .o acOrdo
· o sR. BERNARDES FIL:Ho·- E· assegura tal redução.
.
o Sr. Andrade Ramos .- Pedlrla ·
'êle também .está. incluldo.
o sr. Aloyslo de Carvalho - o café ã V. .Ex.• esclarecesse · quais foram
· o .algodão e o cacau da mesma. for- as reduções. Na · Itá.Ua, por exemplo, · ·
ma,
·
o café · paga 80%. Obtivemos· a re. O SR. BERNARDES FILHO.~ .E' dução para 60 ou 50?
·
ponto pacifico que o Pl·ojeto da CâO SR .. BERNARDF,lS FILHO mara não é perfeito;. ela fêz o que Redução há e não pequena. E' uma
·· põi:le o, A. exigUidade ele' tempo .de que ·questão de compulsar o acOrdo. Além
· dispunha . não · lhe · permitiu . estudo disto, temos que Ir um .pouco ·na fé
· mais· J)rofundo. A verdade, porém, . é do padrinho ·ou 'da madrinha; (Riso) .
q~ ~tOdas as ·restriÇões ali surgidas,
A madrinha. é a .Câmara.
·
tõ as as .exclusões, pleiteadas, do au-.
SR.
PRESIDENTE
_·(Fazendo,
0
. mento ·de·. 40% foram atendidas pelo soar. .os .t!mpanos) _ Atenção 1 Peço
·
·
licença /para ponderar ao .nobre oraprojeto; ·
Tenhor em mão ,o avulsp da Pro}Jo- · dor . que ·está esgotado o tempo de
s!ção ri.•. 239. Comparando-a com a que dispunha. ..
··
.O . SR:· .. BERNARDES. FILHO . Emenda do: Deput:ido Allomar Balee!ro, vemos que-.. S. Ex.• propôs 0 · se- Sr. Presidente, agradeço ·a V. ·Ex.•
.guinte: ·
· . ·
·
· · · ,o aviso. Dentro. de. dois minutos, con. ":e:S.se. dispositivo, que prevê a cluirei minhas considerações.,
• ·majoração genérica de 40o/o fica..: O Sr.- Andriide Ramos ~ V. Ex.•
.ria subst!tuld0·por outro em que a . ·nãO. pode. 'l'esponder ·ii minha. ..' per- ,
majoração se fará por escalona- . gunta? ·
. -:
, ·..
mento e está ~!m redigido":
O SR. BERNARDES ·. FILHO .
. . .
RespOndo qlle há sensíveis reduções.
· · · · · · · · ··· · · ····· · •· ·· · · ····· · · · · · ·' · ·o . Sr Andrade· "'amos · O·. acõr
.: o · ilustre . representante 'da. União do não concretiza. êss·es fatos. .
. Demoorátf.ca. .Nacional propôs ficasO . SR. BERNARDES .FILHO · sem.exc!uldos ou··reduzldos,'nos· qui).- Examine-o. V. Ex;• e vem.
,
..
renta por .cento de aumento, vários . . . o Sr•. Andráae Ramos ·~ São. pro~ I
produtos· especificados por diversos messas ) . ' . ·
Ribeiro GOnÇalves _: São a.S'
números, de acôrdo com as tarif-as , . . O ·
. -da Alfândega. · ·
·
divinas promessas da esperança.
.
·· Co!IIGlulsando o "Diário do con·
O. SR .. BERNARDES FILHO - .
gresso" de .24' de julho correnté E' lamentável. que o .nustre Senador
.,onde aclla-se transcrito o texto em . 'Andrade Ramos não-. esteja. em . concausa. - () compatando·ô com o do . dições · de min!st~ar .ao ·plenário :os
avulso. hoJe · d!strlbuldo ao plenário esclarecimentos que solicita., com" sua
desta Casa, verificamos que tôdas as · _grande autoridade· de economista e
· emendas oferecidas pelos representan- financista. , S,;···Ex.• ·sabe. que todos
tes dos. vários .partidos ou por ·todos· ·.nós multo apreciamos iaB suas Jl.çges
os que .. d!verg!ra.m da aprovação pura. sõbre economia· e finanças.· Com seu·
··e simples· do Acôrdo,, foram aprove!- aluno, prestando-lhe. ·a Informação,
ta das e aprovadas- pela Câmara. .
não quero passar· por· saber mais do
O Sr. Andrade Rcimos - V. Ex.• · que o Mestre.
· ,·
·dá l!cença. para· um aparte? ·
· O. Sr. Andrade Ramos - Obrigado .
· O · SR. . BERNARDES ·FILHO · a V. Ex.• pela: consideração, ressaiCom todo o prazer.
·. vando qualquer Ironia.. ·
· O Sr.- Andrade Ramos - PerdoliO SR. BERNARDES FILHO ·-.
· me· o nobre colega ·a Interrupção.
. N!io .há ironia. da lllinha. parte. Seria
.
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O SR. ·BERNARDES FILHO
incapaz de fazê-la, E' pública e notória a autoridade de V. Ex.• nes- Quase tõdas já assentadas. As que.
estão referidas no Projeto da Câ- ·
ses assuntos. ·
mara é que deverão ser combinadas.
o Sr. Andrade Ramos ,.... Minha . Sr. Pres!dente, creio · · nãD . poder ·
perg~ta era legitima.
·
.
alongar-me .mais. Estou. me· tornando
impertinente (não apoiados· gerais),
O SR. BERNARDES FILHO mas os· nobres colegas me perdoarão.·
. E a respondi.
'
Julgue! de meu dever. debater o
O Sr. ·Andrade Ramos:...: Desconhe- assunto, · pois do debate é que na5ce- .
ço Igualmente . o assunto. Nada é minha parte, prefiro aprovar o acOrdo.
rá fatalmente o . esclarecimento. · De .
concretizado.
-·
· estru: convencido de que, assim, .
O SR. BERNARDES · FILHO · - · por
consulto
os altos lnterêsses do pais ..
Antes de vir, à tribuna, declare! que Faço-o, renovando.
minhàs censuras .
vinha . tratar de matéria,· a· respeito .
Execqtlvo · pela situação : de cons·da qual, tinha o' conhecimento rela- · ao
trangimento •a que expôs ·o · Congres- •.
.. tivo que a .exigUidade de tetnq)O me
so,
retardando lamentàvelinente a re- ·
· permitiu.'
.
·. · · .
messa dó. Acõrdo para que pudésse· o Sr. Ándrade Ramos - Quiz ape- mos exanililá-lo com tempo e vagar. ·
nas salientar que· as vantagens . ainda · . Era o 'que· tinha a dizer. <Muito
bem; muito be,mJ • ·
·
·
serão combinadas,
'
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92.a Sessão,. ém 3-- de Agôsto
de 1948
.
PRESIDll:NiCIA. ·rios. SENHORES'. MELLÔ .V!ANNA; · vrcE:~PRESIDENTE;
0
,.

,.

'

NEREU.
RAMO$, ' PRESIDENTE
E JOAO
VILL&SBO AS, 2. SECRETARIO
.
o•
.
. .
.
.

As 14,30 horas comparecem . os Se- cargos de Tes.otirelro e Ajudante · de
'nhores Senadores:
.
·
·
Tesoureiro, do Serviço Público Federal, .
e:
dá· oUtras providências . .
. .
Alvaro A.dolpho.
·
Aproveito
o
ensejo
para
reiterar
a
Magalhães Barata •.
Vossa.
Excelência
os
protestos
de
mi-·
.· Augusto Melra.
nha. distinta consideração. ·
Ribeiro Gonçalves.
Rio, em 30 · de julhó de 1948, · · PUnio .Pompeu, .
Munho2
da .Rocha, ,1. 0 Secretário.
Fernandes Távora.
. ..
Adalberto Ribeiro,.
PROJETO DE . LEI DA
. Etelv!no Lins. · ·
- CÂMARA
Apolonlo Bales.
· N :• 244, de 1948
· . Góes Monteiro.
. .Reestrutura os cargos · de. TeWalter .Franco.
Pereira Moacyr. ·
: soureiro e Aiudante de Tesoureiro
Henrique· de Novaes. ·
· · do serviço Público .Federal·· e da ·
outras provid~nclas. · .
Santos ·Neves.
Andrade Ramos.
..
·: Sá Tinoco·. _-..
O Congresso Nacional decerta:
Me!lo Vianna.
Art; 1.•· As tesourarias das repar-·. 1 ...
· · Levindo · Coelho.
tições subordinadas ao M!nlstério da. Fil.lilto Müller.
Fazenda são . class!flcil.das em cinco ·
Flávio Guimarães;
(5) «ategor!as, de . acôrdo com·. a ar-·
· Arthur santos. .
recadação, ·os .. pagamentos ou ·a mo. Ivo d'Aquino,
vlmentação de . valores a seu cargo,
:Francisco Gallott!.
··
da forma ségu!nte:
·
1
Lucia ·Corrêa;
·
" '
· · 1.• ·categoria - Tesourarias de mORodolpho Miranda (25) .
v!mento. superior· a dois (2) bilhões de
· o .SR., PRESIDENTE _ A.cham~e cruzeiros; ... compreende as do Distrito
. presentes 25 Senhores senadores. Ha- Federal e Estado de São Paulo .vendo número legal, está aberta a Ees-. Tesoureiro, cargo em: comissão padrão
são. Val-se _proceder. à leitura· .da O; Tesoure!ro-Auxlllar, cargo.·isolado
t
·
padrão M.:
,· · r ·
a ~· sR. 2.• SUPLENTE ·<servindo de ·•. 2.• Categoria - Tesouràrias ele mo.· 11 .• secretário) procede à.· leitura d·a
vimento superior a duzentos (200> ·mi- .
ata da sessão anterior; que; postà"em lhões. até, dois .(2) ·bilhões dê cruze!-·
· discussão é sem debate aprovada
ros: compreende. as dos Estados do . ,
'õ
•
. '
· ·Rio Grande do .sul; Pernambuco, MI. O SR. 1. SUPLENTE (servmdo de .. nas Gerais e Rio de Janeiro - Te1.0 Secre~ário) lê o seguinte
· · .. soureiro, cargo em .comissão, pt<drão
· EXPEDIENTE ·.
N, Tesourelro•Aux!llar, cargo isolado,
·
.
padrão L. .
.
.
Oficio da Câmara dos Deputados: · s.• categor!a - Tesourarias ele mo.
· viménto superior· a cinqUenta. (50) mi- ·
Senhor 1.0 Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a lhões até duzentos (200) mllhõeR de
vossa Excelência, para os devidos fins,· cruzeiros; compreende as dos Estados
o incluso autógrafo do Projeto de Lei da. Bahla, Paraná, Santa Catarina,
n.,• 483-B, de 1948, que reestrutura os Pará' e. Ceará.'- ·Tesoureiro, cargo em
.

11

·,
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comissão padrão M; Tesoureiro Au- · ·,ATt·. 9.• A despesa, desta lei r.erá
xlllar, cargo Isolado, padrão K.
atendida, em cada M!nlstér!o·, co.rr. os
· 4.• Categoria -:- Tesouraria de mo- recursos da conta-corrent~, dos quavimento superior a. vinte e c!nco ,25) dros respectivos,·,
·
milhões até· cinqUenta (50) · milhões . Ar,t. 10. Os atuals ajudantes de Tede cruzeiros; compreende as ·dos 'Es- soureiro, interinos,· em• exerclclo no
tados de . Alagoas, Paraiba, Amazo- cargo a 13 de novembro de 1947, data.
nas, Sergipe e Rio Grande do Norte · em: que foi enviada ao . Congresso a
· -:- Tesoureiro, cargo .em· comissão; pa~ mensagem do Executivo que obrigou a
drão- L; . Tesourelro-Auxillar,. ·cargo presente.' lei, serão obrigatoriamente ·
Isolado, padrão J. . ·
·
·. ·
aproveitados nas vagas de Tesoure!ro5~0 Categoria - Tesourarias. de moAuxiliar que vierem a ocórrer após .a
. vimento · infer!or .a vinte e cinco · C25) · v!gência desta· lei nas .Tesourarias em
milhões de .cruzeiros; compreende os que servem observados o critério de ,. ·.
dos ~atados de Mato Grosso, Esp!rito \ antiguidade e os requisitos do' art1go ·
. Santo, Maranhão, Goiás e.·Piauf - Te- · 13 do Estatuto dos Funclonál'los Pú- .
sourelro, ca~go em ·.com:lssã.o, padrão bllcos Civis da. União. · ·
K; Tesoure!ro:Auxlllar, cargo Isolado, .· Art; 11. Aos atuais ocupantes do •· ·
·. . · •
cargo· de ·Tesoureiro das· diversas re"
· padrão I. . . · ·
: -Art:-·2.0 Dentro. dos· mesmos lim!tes partições .federais é assegurada a sifixados no . artigo anterior,· são elas- t1.1ação de efetividade nos mesmos ·car-.
slflcados as Tesour~Wias · dos demais gos, atendidos os. padrões especiflcaMinlstériO.s ou serviços autOnomos. · dos nesta lei, e ·êsses cargos: devem
· .;. Art:. :3.0 . Os f'esourelros · e Tesourei~ ser providos em comissão ·Fomente
· ros ·Auxlllares, extranumerários men- .. quando· vagarem.; ·
·
.
sallstas, que servem nas diversas re. Art;· 12. ·Para efeito da classifica~
part!ções .federais,:· passam·· a . ser Ção de que trata o· art. 1.0 , enten... _Tesourelros~Auxillares, com ..o p'aclrão dem-se como arrecadação todos· os mo- .
·correspondente .à •responsabllldade que . vimentos .de valores das Tesourarias: e
· . · . -: ·
lhes cabe, observados os limites daR di- Pagadorias. · .
· . . versas · categorias .. em que são elas~!Art. 13 . As novas denom!naoões de
· ficadas as respectivas Tesourarias. ,
·cargos e respectivos padrões :de ven. Art •. 4.0 Os atuais ocupante!' dos r.ar- cimentes .. fbcados pelo art. 1.• desta
gos de· Ajudantes de Tesoureiro, pa- lei, aplicam'-se aos .atuais · Ajudantes
" drão' 23, do Quadro.· Suplementar, do de 'l'esourelro, · pertencentes às TeMinistério. da·. FJ>zenda, vassam. à .le- sourarlas classificadas nas .d!versas ca-. ·
tra. N e os .-do padrãó N terão. a me- tegorias estabelecidas pelo mencionado
lhoria de uma letra. ·
.
.
artigo. . .
· ·
·
. · Parágrllifo .úruco;· São asseg.urados
. Art. 14. 1!: revogado o nrt. 11 do
aos.demais tesoureiros e ajudantes. de Decreto-lei n.• 4.645, de 2 de setemTesourelro;. inclusive ÇlS de pad1·ão 31,·. b~o de 1942.
do: quadro· Suplementar· do Ministério
Art. -15. São extensivos aos· .conda Fazenda; as vantagens e cfu•eitos da · ferentes de ·valores· e C«?nferentes. do
si.tuação em que· se· encontram.-· . · Ministério da. Fazenda, nomeados .ou
.. Art. 5.0 . Aos· Tesoureiros efetivos das . lotados nà Caixa de Amortização, os·
diversas repartições . do Ministério da vencimentos ... e · vantagens. conferidos .
· -Fazendà,>é· assegurada .a .melhoria. de· ·por esta lei ..ao.S Tesoureiros e ';['esott·
veric!mentos, .nos têrmos da .classifi" reiros-Auxlliares. .
· -,
cação ·constante do artigõ 1.0 desta lei.
Art. 16 .. O disposto no artigo . a.n' Art .. 6,0 .o provimento dos cargos. terior aplica-Se·lgualmente aos _Con.. vagos de · Tesoureiro-Auxiliar do Mi- ferentes . do Ministério da Fazenda.
nistério da. Fazenda é condicionado à · nomeados ou lotados na Casa da.
supressão . progressiya dos . cargos ex- Moeda~
.
.
Art. 17; X diferença. entre os pstintos de 'Tesoureiro e 'Ajudante de
Tesoureiro. do · .Qua<fro Suplementar drões· de vencimentos, vigentes . em 2
de setembro de 1947, ·e ·os ,que vigoradaquela Secretaria de Estado. ·
. Art. 7.0 O cargo de Tesoureiro rem à da.ta da. :publicaçlio da Pl'esené transformado em com!ssiio e . será te Lei será Indenizada a.· cada 1un dos
exercido obrigatoriamente por um- dos .·servidores que a. ela. tiver direito,
Tesoureiros-Auxiliares, lotados na Te- "ez-vt" do Decreto-lei n.• 4.645, de 2
de setembro de 1942.
,
sourarla da respectiva repartição.
Art. 18. Esta Lei entrará· em vigor
· . Art. 8.0 Os órgãos de pessoal e de
cada unidade administrativo. apostl- na tlata de sua publlcação, revogalarão os titulas dos funcionários de das · as disposições em contrário.
que trata a presente lei.
A imprimir.
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São lidos e vão a Imprimir os
segUintes parece_res:

pelo Chefe do Executivo 'municipal e
cujo -veto foi aprovado, ·nos têrmos da
legislação vigente, pelo Senado FePARE~
deral. ·
·
N.• 539, de 1048
Trata-se ·agora. de um · veto parcial,
pois que não lograram aprovação tão
Da Comissão de constJtuição e somente 0 parágrafo 2.• dos : artigos
Justiça, sôbre o . Veto n.• 29; de
.t.• e 0 parágrafo único do artigo 2.0
1948.
. . rpojeto em aprêço.
.
.
.Relator Senhor. vergniaud
Permitindo ·a construção . de prédios
Wanàerley.
'com quatro pavimentos sem. a colocação de elevadores, o projeto · velo
, .. o projeto da Câmara. dos vereado- · facilitar a solução do .problema da
res, ora. parcialmente vetado nela ·Se- ha.bllação; mas ·11 redução "do. pé di·nbor Prefeito do· Distrito 'Federal, cÕii- re!to" para. dois. metros e oitenta cen. cede: fim auxilio !ie c!nqüenta. mil cru- . tlmetros, com o que não concordou o
ze!ràs, (Cr$· 50. bOQ,OO) para. a llqul~ Sr. Prefeito, parece-nos. uma medid11
dação das despesas r!lla.tlvas à ,cons- não recomendável, por uma ·questão
trução da. herma. do Dr. Pedro Er- de higiene e de estética.
nesto no Cemitério de São João. Ba- · .por Isso somos pela aprovação do
tista. · . ·
.· ·
· ·
veto.
·
Assedando-se. · à .· homenagem· ao ·
Sala das Comissões, em 2 de agtlsto
.' ãiitigo · iõ~na.dor da. éidade, o Se- de 1918. - Waldl!mar Pedrosa, Pl'esinhor Prefeito, entretanto vetou o pa- dente · .em exerciclo. Vergniauà
rágrafo . 2.0 do . projeto, que manda
Wanàer!ey, Relator. -'-Augusto Meira.
correr a, despesa. pela· verbà 100, con- - Lucio Corrêa. ~ Ferreira de Sou.
signação 3, su~onslgnação .3 ....::-.-ali- .za. ~ Etelvina Lins.
nea o, ·.aue se destina. .ao pagamento
' '
ele · "Auxllios· diversos a critério/ do
·PARECER
Prefeito". ..
,
N. 0 . 541, de 1948
Alegando o Sr. Prefeito, que o. sal~ - ·
do existente nessa. .verba.; já tem des- · Da Comissão de· Redação dé Leis
tino' próprio e que tão pronto se reRedaç/lo final do substitutivo
solva. ·sôbre· o presente .veto c no caso
do
Senado . à Proposição n.• 38,
de· .ser' .o mesmo aprovado, env)ará .. à
·:de19~8.
·
Câmara dos Vereadores uma mensagem, solicitando autorizàção para abr!r
Relator: Sr •. Ribeiro Gonçalves.
· o ·crédito, · mediante o cancelamento
A. comissão é de parocer ·seja aprode Igual importância ·em outra ver- vada·
·a redação final do substitutivo
~..
.
.
do
Senado
.à Proposlç!ío da Câmara
Somos pela aprovação do veto, tuna. dos· Deputados
n.• 38, ·de 1948, que
vêz. que ~or êle não se . Impede a ho- · apresenta ·em anexo.:
.
·.
menagem· ao. antigo governador .da ci- . Salâ da COmissão de· · Redação
de
dade, mas somente enquadrar as des-·
Leis;
em
5
de
julho
de
1948~
Clapesas em determinadas verbas' . ,
·
Cardoso, Presidente.. - RibeiSala. das Comissões: em· 2 de a~;õs domir
ro
Gonçalves,·
- C!cero de .
to <le ''1948. · - Waülemar pearo.m, Vasconcelos. .,..Relator.
Augusto Metra .. · Presidente em exercicio. - verl}1iiaud.
Waldemar Pedrosa.
Wanàerlcy, Relator. - Ferreira r!e
Sou2a. -.·Augusto Meira.
Corrêa . .;.... Etelvina Lins.
PARECER

Lucio

•

N,o 540, de 1948
Da Comissão de constituição e
Justiça,, sôbre o Veto n.• 28,. de

1948.

'Relator Wanàer!ey.

'

Senhor

.

Veruniauà
,
· ..

O atual projeto da Cãmara 'dos Vel'eadores, vetado pelo Sr. · Prefeito
Municipal, é a quase reprodução de
um outro da mesma Câmara, também vetado em dias do ano pnssndo

ANEXO AO PARECER .

~.Reàáção fino.! . do Substitutivo•
·do Senado Federal à Propostr,ão·
da· Câmara dos Deputados número·
38, de 1948.

o Congresso Nacional decreta::
· Art. 1.• I!:: aprovado, com o respectivo têrmo aditivo, o contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura
e a Construtora Manuel Pereira· LImitada. para a construção 'da sede de
uma cooperativa agro-pecuária, na
Fundação Darcy Vargas . (C!dade das
Meninas> , situada à margem da rodovia Rio-Pe~ópolls.
,
'

I

I

r
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Art. 2.° Fica o Poder Executivo au"Sumamente agradecido . pela
torlzãdo a abrir, pelo Ministério da
maneira diligente com que Vossa
·· . Agricultura, um crédito especial · de
Excelência solicitou ao ExcelenCr$ 1.188. 000,00 <um mUhão ·cento e
tíssimo Major Governador -Estado
· oitenta • e oito mil cruze~ros), para
para 'Instaurar Inquérito :apuração
ocorrer às tiespesas com a execução do
· culpado ocorrências . Almeirim.
.contrato.
· .
Protesto estarelll. procuràndo en. Art. .a.•: Revogam-se as disposições
volver nome V. Ex."· e precl!ll'O
·em contrário .
· .
.
Major Governador, · procurando
dar-lhes · como determinantes. úlO.SR. PRESIDENTE - Está ,finda
timos desmandos praticados âquí,
· a leitura. do expediente;
os quais esto11 certo emanaram
Tem · a palavra : o Senador Masaúnica,. exclusivamente .. espírito
·lhães Barata; orador inscrito·,.
doentio delegado . Valadares · ;,e
·o sR.. MAGALHAEs BARATA
outros
exaltados o que no. inqué1
Sr, Présidente, em diilB do · mês pasficará
comprovado;· Veemen•
rito·
sado, houve uma ocorrência ilo ·Munitemente
também
·protesto acusa~
<:lpio de . Almerim, .de quinta clilBse
ções
contra
IIilnha
. p~ss69, ter
em matéria wiWca .e eleitoral, pois
·
·V. Ex.• . e
assacado
.
Insultos
o
não chega a .ter qUinhentos eleitores.
Estado,
.
· Popula~fio
Governador
Para um partido como .o que tenho a
Almerlm.
:dlré
·verdade.
· Atenciohonra de chefiar em meu Estado nasas
sauda'ç6es
Celso Oliveira. ~
. tal, 'não. chega êle a pesa~: _na balança ·
Prefeito MuO:cipa.l". ·
.
1
eiri dias de eleições; a. ponto . de nos'
preocuparmos com os atuafs detenlci·
:l!:ste ·telçgrama iestról a intrlga dos
Tes do Govêrno locá!; nem sermos in- meus telmilsos adversários do Pará, na
teressados em amparar oi1 .aplaudir bancada paraense da Câmara E.qta.. ·o . que lá- •se ·pa1111ou entre .·um·- delet:e." dua.l. E' um desmentldD formal' àquê"
.do de pollcla e as autoridades muni- les .que mais· uma
faltam com ·a
.
"'
. verdade, Imputando atltlldes .que se -ou·
cipais, ·. . . . .. .
· As primeiras noticias . vindas. de: de fatD . as tivesse .tido; não negaria,
:Almer~m davam como tendo o delegaporque ,não fugiria à responsabilidade.
do atacado a casa do prefeito ;_ pelo
. :e: de. meu· costume .. de meu hâblto,
que diziam -'- sem .mais nem menos, de minha . norma .na . v~ da pública,
·simplesmente pela . vontade . de agre" a.<;.qumir a. ,esponsabllldade daquilo r]Ue
dir, C<lm essas noticias, . os mewi ad- S:utór!zo ou apolii. Nll.o me solidarizei
versádos da .. representação. paraense . com. o lito do' delegado, emsmo· _porna · cãmara dos Deputadcis .trataram: quê n~o· sabia o cjúe se ... ~ava.
logo de atribuir-me e ao Governador Não necessitei' cometer violência na
do Estado a reilponliabllldàde - mo- minha terra, riem autorlzá.lâs, .ilara
ral-Já se vê _,,,_-da. agresslio.
predominar politicamente. Tenho ·.ele~
· o Sr, José Júlio de Andrade, gran- · tora.do suficiente para. não me .atar à
de proprietário no munlcfplo, passou ta.ls atitudes, atie .não se enquadram
unt •longo · I elegra.ma ;_ lió qüe · sei e
coma minha formac;ão moral. 1
li .nos jorna!s 1de . minha terra "-' .a
O Sr. Rtbeiro Gonçal1Jes - ConV. Ex.•, ão •Mihlstr(l_ da Jilstlça .e. ao
tinua no exercício do cargo o deleDeputado Lameira Blttencollrt,· .e· um . gado de .Almerlm? ·
. _.....
dêsses .deputadoe .adversários , deu-se
O SR. .. MAGALH.AES BARATA até ao trabalho de · dirigir tâmbém · Não: está suspenso. Sollbe, por tele·
um teleFtrama. ao Governador de São l!'l'P.ma ou e ó Governador mandou !me~ •
Paulo; Dr. Adhemar de Barros, presidiatamente '·abrir' inquérito e da! a
dente do p .. s; p. a que êle agora · suspensão.·
. ·
.
pertence. ·
.
.
· Sr. Presidente desejo . lêr ó teleAa primeiras Informações pretende- grama que o sr. José Júro .de Anram fazer crer que eu,- chefe político drade me passou hé tempos,· que de·
·no · Es'ado do Pará, e o· Governador, monstra não terem motivos para afutinhamos llgação com o Estado.
gentá-lo. !!: grande proprietário em
Sábado, quando regressei de-· São · Almerim. Não· tinha: por que combaPaulo, encontrei um despacho tele- tê-lo, desta ou· daquela maneira.
O sr·.. .Alvaro Adolplto - V.. Ex.•
gráf'co à U. D. N. e cuja residência
se dizia ter sido atacada a tiros pelo deve esclarecer que o Sr. José · Júlio
de . Andrade é ehefe politico · domi. ·delegado. ·
o telegrama é êste. que vem dcs- nante no município· de Almerlm e
·mentlr cabalmente a Intriga dos meus detentor de dois têrços da propriedade
territorial.
adversários:

.vez

I

I
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O .SR .. MAGALHAES BARATA sufragadO'. Nisto. entendi-me com
O telegrama. do Sr .. José Júlio de
o- Prefeito Celso de. Andrade OIiAndrade é o ·s~guinte:
·. .
veira, o .qual, fora da polfticn,
· "Reconhecendo a valiosa cons!-:.
mante~á. com o· governador do Es·
deração que v. Ex.• dispensou. me
tado as- ·melhores relações. · De
na revolução de 30, libertando-me .
maneira. que declaro que o único
das garras .dos· Coutinhos e .Abeis, ·
compromisso politico que tenho no
verifico na. pessoa. de V.. Ex.• um
~ta.do é com vossência, dando-lhe,.
poderoso chefe· politico capaz. de
•.Portanto, · a· minha.. palavra de
,
t d
honra · de manter .. êsse comprofelic it ar· o. Par.., .num· momen
e
misso, esperando, entretanto,· da ·
entusiasmo ·e _gratidão, adiro 'P 0 "
·. parte·· de _vossêncla; um pouco de
llticamente''.;. . .
. .. ·
· benevolência.",
.
. ,.
···
. · o "adiro politicamente" . - . peço
··
atenção para a expressão..- ~o! depo!s . · Ora.:. lto 'cidadão que me passa um·
que ·venceu ·a . eleição no munlclplo,- telegr~ma dêstes; . com. tão .. forma! a .
· ·. porque- eu não tive. elementos· para compromissos de trabalhar comigo pcvencer. •1\Je dispunha. da -maioria ne- liticamente, não tinho por que provo~ ..
cessária de eleitores. Não se· tratava . car-lhe desagrado;: ccmtra~iedade, lnportanto; de uma:·adesão de··vencido, sinuando, itipolando, ou o que quer me.
_eu.reconheço. Porque hostilizá-la pois? ·fôsse,.uma agressão ao Prefeito,, seu
\ · '· · · .'
· · •' · ·· . ·
amigo e correligionário; que êle punhà :
:· .:., ·· "pondo-me inteiramente a à disposição do meu partido ·para as
. serviço · de· V.· Ex.• no ·município
·de· Almer!m onde pontifiquei por próximas eleições, de 1950.
longos·. arios como chefe :político.. . ·os· 'do!s telegramas; ·sr. Presidente,
.••. Regressando_a Belém" em julho do esclarecem :perfeitamente· a< intriu.a: .. ano passado ... para· assumir ·a. ge- lho.da·movida; ·na· Câmara• dos DePU"
·rência de minha casa:: comercial tados.; pelos :meus .adversários.. •DesAnunanduba, ·encontrei em.:AlmeF mentem a .imputação, que. me ·derain
rim; •;lançada· a .· candidatura a ·e· ao Governador: do ~tado, de ter- • Prefeito; · meu amigo e parente · mos qualquer · animosidade para com
Celso de Andrade Oliveira .. ," · o Sr\· José .Júlio,· chefe politico nO'
· • ;e: ~- ~tua~ p~ef~ito~ ·.· . .· . . ·, . .
:~~clplo de Almeirim, ~tacto· do.
. · " .. , pelo:senhor Otávio Bimos · · · · · ·. ·· , .· · . ·. ·' ·· . ... : · ' · ·
o· qilal)ntelizmente· naquela oca- · l\7 ._assim .que. se .conta a história.
. .slão .era.· gerente. de minha casa O meu nome é sempre citado, .porque
·comercial. · A v!abllldade. ·dessa lhes. provo_ca a ira e o defeito de te~
candidatura.. dependia . do meu lhes sempre venc!do . nas urnas.
,
apôio e de V. ; Ex.a. dentro .da le, . · Como 'sou. chefe político . local -e a
genda.de·'V. Ex_:a, ·certo. que o fôrça·politica·:no· Pará, pertence ao!lustre ·chefe.. concordarla •. _.homo~ .P .. S •. D.,:,de ·que· sou: presidente,
.. Jogando. -.:visto· ter .iParlido . de logo s1dança mão do meu ·nome. para.
. , minha· ·.pessoa · a. .sua ,aprese11ta~ colocar-me. em situação suspeita. e de
. , ,ção. . .- . . .·. .. . . . .
prevenção junto àquêles. que não me
Neste sentido .telegrafe! Vossê-11~ conhecem,
· ·
.
. ela, pedlndo'.a fineza. de' apeitá-la, · · :tste é 0 primeiro esclareciMento que
.. conslde:and.o-a da sua parte; Fui . · quis dar ~ senhores senadores sObre
since;o em minhas palavras . no a exploraçao politica dêsses ' adver3á.refe~.do telegrama,. pois :tinha, _oerrios fracassadosq ue não têm. elei··
. teza da vitória. Infelizmente, po- · tores · ·
'
rém, . vossência discordou do ·mpu .
·
·
.
Os jornais~ cada ·qual contou . a bis· ·· ·justo· apelo,. motivo . por que .fui
forçado contra· gosto a. manter a tórla e .a .comen~~l;l·.a seu ~eito, atenreferlde candidatura, sUfragando-a dendo . as suas . s:mpatias para . canas urnas' ilegalmente. Agora po- migo. Não ·conheço muitos . dêles e
rém, que o pleito está reilolvido, nem sei por que antipatizam .comigo.
peço · .a vossêncla l!berdade para e com o parlldo que chefio no meu.
reafirmar meu sincero apô1o a Estado. ·
.
· .
. .
:vossência; certo que em 1950, ' o "Corl'elo da Manhã", velho órquando naturalmente o nosso ele!- gão desta terra, de cujo fundador.
torado at!ngirá a mais 'de mil fui granae amigo em· vida e do qun!
eleitores, vossência dará suas or- guardo, em. ineu .arquivo, honrosos tedens, apresentando o nome do seu legramas a mim passados, na primeira: candidato, .para ter- ·cerleza serrase da Revolução de 30, escreveu, em

°
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· dias passados, na sua seção "Tópicos
o SR. MAGALHAES BARATA •• ·
e Noticias"·
Diz bem V. Ex.•. Em relação à càrne
"Não va~ bem o Pará"
1.JOsos d!zer. que a quantidade é tal
·
Nada tem uma coisa com· 'a outra: ein Belém. que, se houvesse trans. mas, vou analisar alguns pontos, para porte e ·não existisse o · "c!l.rnbio nemostrar a quem escreveu 0 artigo que gro", poderíamos até exportá-la. · ·
~tá completamente errado com 'releO Sr. Andrade Rantos.- ·li: beni
çao às coisas da minha terra.
exata a. obseryação do nobre colega.
. "Não vai bem o Pará. Aliás, . O . SR.. MAGALHAES BARATA Prossigo na· leitura.. sr... · Presidente:
o Pará marca .passo há. quase 20
anos".
·. ·
· "0 pescado,· que abundàvá anVinte anos são· de 1928 ·para c!~..
terlormente, passou. a rarear ... ".
Desta data para traz, o meu Estado
teve vários governadores: Enélas Mal'•
Não é ·verdade, Sr. 'Presidente ·pois
tlns, · Lauro. Sodré, Dlonislo Bentcs
há muito peixe no mercado é nas
.,
..
..
e Eurico Vale, na. ·fase da. chamadá docas. do Pará,
República velha. De 1930 para cá, só
O camarão, por exemplo, temos com
teve. dois governos -' 0 meu, .por duas
fartura e ao preço de 5 cruzeiros 0 ·
vêzes, e. 0 .. do . Dr, José · da Gama quilo; no Rió de Janeiro, custa uma
. ,,,
Malcher, Assim, esta referência local fortuna. O peixe de primeira não vai
do artigo, pela.. parte que m:e cabe
além de .7 cruze!rós o quilo:' na caposso esclarecer que· não .me à't!ngé pital da República, as donas de casa
totalmente .. a ·crítica .de quem a es- poderão dizer quanto êle- custa ..
. creveu.
· · · · ·.
"0 ;pcs~ado1 que nbiuidava. su-,
"Neste longo .período, · ·~enhuni
miu-se, sem que se ;pensasse em
. dos. seus problemas.fol soluciona- .
ampar a 'pesça ·devidamente .. .''
do'':· .
.,...,, ·
Não é tanto assim, sr·. Presidente,
Todos sabemos que a Ama~~la de- pois nós;· no Pará' fazemos o que pcpende da castanha e da borracha,· as demos;· Nós nos esforçamos; Acresquais, por sua'vez,. dependem dos merce, .PO~frm, que os .governos · federais
cado!! estrangeiros. . . · · . ·
. · ·nunca · atenderam . com · atenção bas- .
Se o mercado estrangeiro . dá pre- tant!! para. a.' nossa precária sitUI!.ção ·
ço; dá valor. a esta ·produção, estamos agrícola .. Gritávamos muito, .no nosso
. bem; ·se nlíl! o dá, · est11mos mal e Estado, mas . nunca fomos ouvidos;
·as rendas publicas· cbaixam '""" J>recl- _nunca .nos,flzeram justiça." ..:.: ....
•
samente· o .que está'.acontecendo.
. E bem· verdade, Sr ..Presidente, que
·Quando a borracha caiu. em · 19i2 tivemos mln!stros, . como o Dr, Lyra
foi substituída, par· nós, · paraenses: .castro, que . multo colaboraram. para
. sem qualquer auxilio do govêr.no feo nosso desenvolvimentO! agrícola
· dera!, pela exploração da castanha, mas de regra, .os técnicos parà o Pará .
que nos trouxe alento nas dificuldades . mandados, nlío trabalhavam. .
..
que ·; atravess&vamos facilitando conEm '1930, ao chegar. ao meu Estildo, ·
·:·jurarmos·a--crise; ·Além da. castanha, encontrei as organizações agrlcolas às
passamos a trabalhar, também; com vôlt!IS . cóm ·Inúmeras acúsaç6es •. Or·
_ madelras,,sep1entes eleoginosas; fibras, denou-se ·a .abertura de.· inquéritos.
Apur!)U'se o· desvio de dinheiros, laetc., .etc. ·.: . · · · .
. droelras, etc., e tudo o mais.- Vários
. Lia eu, .sr;. Presidente·:
.
. ·.
funcionários foram demlt!dos a bem
. .' ".Agravou-se· em Belém, a falta do . serviço público. No entanto.. de
.de leite ~!,de éarne ... " · ·
..uma .hora. para outra, .êsses mesmos
~·
Não é verdade, .sr, :Presidente, pois . funcionários foram .reintegrados, e
.sobretudo; uiltlmamente, em Belém, exercem, hoje, altós cargos .nó Mlnls.sempre existiu e existe carne bastante tério da. Agricultura .. Consultem-se os
para
d
arquivos.
·
~ consumo a populaçao: Mesmo
Sr. Presidente, nestas condições a.
que nao .houvesse carne na capital do culpa não é tanto nossa; . deve ser
Estado, .não seria. sliménte lá que se atr!bulda, também ao govêrno federal
notaria.. falta,; Aqui mesmo no Rio de que não nos auxiliava; pelo contrário:
Janeiro, todos os dias clamam os jor- mandava-nos ·pessOas que tratavam
nais sôbré a falta de carne sôbre. a apenas de .enr!quecer, de preparar o
· questão da·carne, etc.
' .
·
seu futuro, deixando à terra com os
O Sr.· Andrade Ramos - E tam" serviços·. Inacabados, com 'tanto dlbém .sôbre a falta do leite.
nhelro perdido. ·
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Agora, Sr; Presidente, a parte mais fe político pesesdlsta que. não se deiinteressante dp telegrlllna:
·
xa vencer nli.s urnas de forma al'OWlla. ·
"Enquanto . tal · acóntece. no
"Que essa decadência procede dt
Amapá, esplngardeam-se prefel. Incapacidade .da ·.administração es.tos· em ·AJmerlm" ~
. tadual e não de condições · ecoló- ·.
gicas, · dificilmente · mod!flcávels
. Isto é literatura,· não houve espelo homem, prova-se com o plngardeamento - de prefeíto algum;
exemplo· do Amapá:. Em pelicas O prefe!to. estava, dentro da suá. casa
anos, justamente -quando o :E>ará- - é o- que se sabe hoje. - e os pre,· ··
afundava em· ·decadência, o Ama. sos fugiram da cadela e· foram refupá, que era .vaga .expressão geo- glar-se . naquela. . O · delegado, como
gráfica, surge para" o progresso e lhe ·cabia. . foi; .buscá-los com .suas
dispõe-se a solucionar os seus pro- .praças. Até ai' está· tudo certo, · .
·blemas ·económicos. Hoje já se ·: Quem .deu o' primeiro tiro,· porém,
· sabe· que é •uma .região rlqUisslma ninguém sabe_; se velo· da. casa . do
cujos · minérios começam a. ser prefeito · ou se · partiu dils . praças .• · ,
explorados. Desenvolve-sse · u~ Morreu .um cidadão,. chefe da. .U .D.N!
sistema. rodoviário;·
.·
no· municlplo. de' ·Monte Alegre, .o .
To!M. alento o ensino ·público. qual,. lá. não ·estava, ·diga-se de pas"
Melhoram . as cond!ções da la.- sagem, · em .ml&são politica, mas sim
. cu!da.ndo · de seus Interesses .como ad- ·
voura e da. pecuária". . ·
Preàidente, 0 Território do Ama· . vogado·. Como morreu não. se sabe~
pá é constltuldo ~,por três ex-munlcl· . O Inquérito é qJ.le vai dizê-lo • ·
.
lós
~.do .. Estado (lo Pará· que suporta- · · O Sr. Arlihur Santos - V. Ex.• pcrP
mite . um apa._rte? <Assentimento do ·
vam ·as ·mesmas ·dlficuldades dos ·mu• orador>. Não·.. se tr_ata ·_d_ e. agressão e
,· nic!pios irmãos. Foram transforma.ln t
d
dos ·em Territórios; Todos aquêles que sim !le ·assass a o na. casa o pretomaJ::am:parte.:na Assembléia' .Oonsti, feita pelo próprl.o. delegado. Não foi·
tulnte .· sabem . ·perfeitamente. .que. ,:ele- dentro· da CIIS&: do prefeito? ....
O .SR ... MAGALRAES BARATA .. . fend!; a continuação ,dêste :Território, · Não senhor .. Não .se trata de· assasslpara. não p~rturbar seu ;progresso, odes- na.to. Os presos estavam .refugladoo
de que se encontrava·.ampara.do ..pela. na· ca.Sa do 11refelto e a deelgado foi
União..
, ·
.
· . buscá"lOS ,como lhe. çompet!a. fazê-lo.
. o ·Território do Amapá ;tem .boa.,
o sr:. •Bfbelro Gonçalves - l'Jias o
· esforçada ,e lnteUgente ·administração' . · Delegado está :foragido. .·.· · . · · ·. .·
· Para .Isto · tem .uma Jboa <Verba .da
, o .SR •.. MAGALRAES BARATA -·
União. · Alem· disso,: tem· auxtllos ·e
Não senhor,. o delegado nunca. fugiu;
subvenções. para· diversos serviços, saiu de Almerlm e foi a. Monte. Alegre.
comunicar-se .. · telegrà.flca.mente com
e não encontrou dividas -para. pagar;
tem. uma· população> .de·. cêrca.. -de. 36 ·Belém .de •vez. que é em Arumanduba,
mil . habitantes: :é região .nova;. com propriedade· particular da. Sr. José
administração nova.. ·Não é,, ,po!s ·.de · · Júlio de Andrade que se encontra a ,
admirar o . progresso ·do. ·Amapá. · J!: . estação telegráfica,. o . que se registra a. ·região do. antiga ~Estada, ·mais .rica ser estranhável, em vez. de estar. 'Seem. minérios •. A prova .está em· -que · dlada · em. Almerfm, ..,.cidade se.de ·do
vai . explorando ' min~rios, 'como •C!!· · munlclpla. · E os meus nobres colegas
tanha, manganês e outros;
. · sabem que a sigilo telegráfico jâ é·
· Mas, na Estado do ·Pará ·tambéin um problemà. no interior do . nosso ..
temos minérios. .·Nas regiões . de
pa.)s ·.... Lógico,· pol't~to. ,que nele
Marajó e TII!Palós descobriram-se ln" não' se fiasse a Delegado ·naquela esdfclos. fortes ·do . petróleo: no mUni· · tação telegráfica. · • . ·
·
cip!o · de. 1\:'[onte Alegre, há indicias:. O . Sr. José :Americo - 'V. 'Ex.n
veementes de carvão. Mas o Govêrno · permite um aparte? <Assentimento .do
Federal não · explora essas'· .regiões, orador) . · - V" Ex.• disse .que não
nã 0 . vai até lá.: Ora, é lógico que· o· sabe ·quem deu o ·primeiro tiro. Quem
Estado é que nlío pode· explarâ-la.s. · Irá fazer o .inquérito?· As autoridades
Dai. a. situação. desigual· entre o Es- locais? . · ·
.
· .
tado ·do Pará. -e o Território ·da Ama·
O SR. MAGALRAES .BARATA pá. E'· evidente ·a. má vontade .do ·"Cor• 'N!ía· senhor; Um ·deelgado e um prorelo da MMlhã" ·pará. com a.quêle motor · já foram mandados de Belém
Estado para. com ·o atual ·Governa.- para. inlc!á-los.
.
dor, a ·Major Moura. Carvalho. e para
o Sr. José Americo - Então alio
. comigo, .que sou hoje, apenas, o che- autoridades estranhas à localldade?

-sr:
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Belém. Temos ai uma delegacia dos
O· sr. Ribeiro Gonçalves - Communlclplos. o Juiz de ·Direito Cia · preendo. Naturalmente, sentiu-se sem.
Comarca, que estava em Belém garantias.
.
·
acompanhou-os. ·
o SR. MAGALHAES BAR.\TA · A primeira medida, como canse- llJ lógico; . porque bala não traz en-.
qüência inlc~a!. do inquérito, já· foi· dereço.
..
.
. .
"POSta em vigor. O delegado foi sus- · _ . o sr. Arthur· Santos - o fato pcpenso. Procede-se;· pofs, ao Inquérito, altivo ·é que o chefe da U.D.N. ·foi
para se saber de onde partiu o · tlro · assassinado na casa do prélelto. ·.
· O Sr. Arthur Santos- V. Ex.a quer
. O SR. MAGALHAES BARATA. admitir a · presunção de. que· houve
Não· foi assassinado,. morreu em conagressão ao prefeito? O que se. sabe seqUênCia dos tiros.
é que houve um assassinato na casa
o Sr. Ribe!ro Gonçalves -.Mot-reu.
da prefeito.
. · · .
em conseqüência 'dos .. tiros? ·
O SR .. MAGALltAES. BARATA _;
. O SR. MAGALHAES BARATA·Presume-se ter · havido · agressão, é Exnlico · melhor. Considero assassl·
' · nado a· indivíduo· que é morto .. fria, lógico·. O Inquérito d~rá, afinal.
·'
o Sr· 1Ubeiro · Gonçalves --'- Como mente. No caso : houvt~ um tlrot~o.
sairam . os , presos· da . cadela para. a Dizem as noticiaS· que êle apareceu !lo ·
casa ·do prefeito, ·se ·estli.vam sob a· janela para: .pedir ~alma. llJ lógico que,
guarda· do delégado?- · · ·
·
na .troca ,de tiros, .um dêles. o atln-.
SR. ·MAGALHAES BÀRATA · glu. Não foi fr!amente assassinado;
Os presos fugiram .. Todos nós. flUe morreu em. conseqüência· 'do tiroteio
travado entre · .as ·fOrças pollclals · e
'somos .chefes . políticos · nos · Estados,
, ·· S!llbemos C<Jmo Isso acontece. (lUso).
pessoas· do Interior .da casa, onde se
. O Sr. Ribeiro Gonçalves - Mas . escondlanr ·também· capangas ·armanão .era o delegado responsável pela . dos · e munlclados. '()· inquérito vai
guarda dos,presos?
·
provar tudo. isso. . . , . . .
·
o· SR. MA.GALHAES 'BARATA Terei ainda oporturi!dade dl' to:tllles ·fogem até da . penitenciária do mar por· alguns'. momentos a atenção
Distrito Federal! l!Jles · fogem dO: · pe- dos nobres Senadores para comunicar
n!tenclária de São· Paulo, qtie .é ·um ·o resultado.
· ·
·
· .
estabelecimento . bein · organlzlldo I
o Sr. Art1iur Santos _; V. Ex.8 está
Como· não vão . fugir de· uma. cadeia ·afirmando que o inquérito vai pro-.
de interi.or ·que,-. sabemos, de regra, var isso?· Então V; Ex.• está prejul·
·. não .oferece segurança? . ·
·' · .
gando o caso; .sabendo de ante-mão
o Sr. Ribeiro Gonçalves .,... Mas' o · resultado ·do inquérito .. O fato é
para ·se refugiarem na ·casa. do pre- que o chefe da U .D.N. foi assassl-.
!e!to? 1 ·
_.
·
· . · ' nado na casa do prefeito.
· O SR .. MAGALHAES BARATA·O. SR. MAGALHAES BARATA Perfeitamente. o ~refeito·é. tido como· Não estou prejulgando.
da oposição. . : ...-.
'
.
O Sr: Rodolp110 Miranda ~ N~ se
• O· Sr. Ribeiro .Gonçalves - Entilo pode,. por '81lquanto, atribuir responos presos são da oposição?
sabl!ldade · a quem· quer· que seja.
. o ·sR'; MAGALHAES BARATA .,.. ·· :0 ·sr. Arthur Santos - llJ muito
vv. EX.•• crivam-me. de perguntlliS possível que, o. !nquérlto apure- que
que· não posso responder; 0 inqué- · os agressores , do chefe polít!CJ) da
rito o-fará, entretanto.
. U.D.N. ...
.
o que quero dizer, por nlio ser ad- . O8 sr.· Rodolpho Miranda - Vossa.
mlssível, é qúe não· houve ataqUe pre- Ex. ·está fazendo .conjecturas. •·
meditado, !provocador, contra a essa.
o. sr. Arthur. san•os -. Alisoluta~
do prefeito. Houve/um motivo para mente. -o Senador MagalhãeS' nao delegado ir. àquela casa:· é que lá rata. declara. que o Inquérito. vai apuestavam refugiados os ptesos fugi- rar que. havia capangas no interior
. ·.
· .. . .
. .
da casa. do Prefeito. Logo, .está pretlvos.
0 Sr. ~ibetro Gonça!ues - Per- julgando.
guntel a V.. Ex.8 ,· porque ll _nos jorO SR~ MAGALHAES BARATA -:o inquérito vai. apurar a· verdade·,
nais que o prefeito de Almeirim havia
fugido.
.
O· Sr. Arthur Santos·- O Inquérito
·o SR. MAGALHAES BARATA. é capaz até' de apurar que bouve
Certamente. Quando ouviu o • t!ro- suicídio do chefe da U.D.N.
·,

.o

'·
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. o. SR. MAGALHAES BARATA ..:.... ·O Sr .. Ríblliro Gonçalves - O que
Morre uma pessoa em · conseqil!.'ncia. lmporta indagar é · como morreu o
· . de um tiroteio, o que é mu!to dife- Chefe da U .D.N. .
'
.
rente de ter sido. friamente assassl- . ·o SR. MAGALHAES BARA.T.i\. .-:.
·nada.
.
Ninguém contesta que aquela I• utorl. · O Sr. Arthur Santos ~ E eu acre- dade faleceu.
dlf o que o Inquérito apure até que o
O Sr. · .Arthur Santos - o lar do
chefe da U.D.N. se suicidou....
· Prefeito .e .lnvlolá.vel. o Delegado de
· · O SR. ·MAGALHAES · BARATA ,.... Policia, não . pode .tirar' presos da casa'
V. Ex.• está.' fazendo méras conjec- do Prefeito a.· balas. Agora V. Ex.•
· turas;· ·· . . · ·
·
·
já.,estâ afirmando que o inqúérito·val·
·o Sr; .Ribeiro Gonçalves - t pre- apurar que na casa do ·Prefeito havia
ciso esclarecer qual . das .. dua8 lúp6- capangas I ·
· ,· ·
.
teses ocorreu: o assasslnlo frio ou
o SR.· .MAG.AI.HAES BARATA ."homlcfdlo lrivollintá.r!o.
·
Niío disse Isso. Declarei, apenas, r,ue o
· o .sR .. MAGALHAES BARATA - Inquérito !rá. apurar a verdade. . .
, Soube-se, pelas noticias vindas posNada posso · adlantar, -por enquanto.
. o , Sr. · Augusto Meira · - Todo o terlormente .. do Pará., que, .dentro da
. mundo sabe · QUe há.. profunda dlfe-~ · casa- do 'Prefelto,:.:se encontravam nu. rença . entre. ô ··assasslnlo e· o · homi- merosos .capangas.. armados.: e muni- ·
cfdlo simples. No· as8assinlo, há. o clados. São Informações diferentes das
propósito. de matar; ou pela tralçl!.o, aqui chegadas· eJI!.- primeiro• lugar.. . ·
ou .por'.me!o· de verieno; co~n. o 'deli.o Sr;.· Arthur Sàntos . ...., .o que se·
berado. propósito .de matar alguém; e sabe é que o. assaslnado\fol o Chefe
local.da. :Unliío Democrática. NacionaL
o· homicldlo"'pode ser casual; · ·
.. O •. Sr. -Arthur Santos.- ·como já
O Sr •. José Amertco;- Pergunto ao
disse, acred!to ·até ·:que· 0 Inquérito nobre orador: morreu alguém d~ _ladO
. prove .o· suicídio do chefe da U.D.N ... de fora. da.,casa do.Prefe!to? . :
neve'Se :·apurar · se .o v assasslnlo foL ~ . o Sr • . ATthur santos - Nl!.ci. · Mor·premedlta.do ·.ou não, ~Ql'Que o ,fato ré)! apenas o Chefe.da.~.D.N. )oca.l,
positivo é· !}Ue houve . agressão · pelo . que esta.va. dentro . da casa. .. do Pradelegado . de. policia na casa . do pre- f elto.
·
·
.
. feito local. . . . .
.. . .
·..· . . . . MAGALHAES BÁRATA _: .
. .. O ·SR; .MAGALRAES•BARATA'- -~~o Ilustre Senador:José ..Amé·
·Não, niío houve agressão. V. Ex. a não rico;. pela t~rlmelra. ·vez, n·essas baruconhece o .resultado do Inquérito ·para lhe Irás, que se têm -verificado em m17
dizer . que . houve. ag~:essão. O . dele- nha terra, morreu" um udenista. Em
. g~do. foi. em· ·busca dos _Prt;,SOS que . regra só· têni morrido ... !Pessedistas.
. ha.vlam fugido da. cadela. Nao sabe- (.Riso),; Pela. primeira. vez;·replto,-mor"
mos o que se passou, quem provocou
reu um· 'udenlsta nas lutas ha.vidas
o . tiroteio.
· ·. · · · · . . · .
. em todo (i ·Estado,· por questões .de"
o Sr.· Arthur Santos -O. que sa- pa.lxões•.polfticas, .· : · ·. . . ·...
o Sr; Arthur Santos -:Assass:nabemos é . que ·houve :assass!nato -do
chefe )lOlftico da u. D ..N. pelo dele- ' tos de partldá.riàs do :1•. s; D.. nungado de. policia. ~unlclpa~. · !sse é .o ·ca. chegam· ao conhecimento .do Se. fato. ·
· .
· ·•. · · ·
··
·nado .....,
· O S&. MACMLHAES BARATA.. . O SR.' MAGALHAES BARATA Não ·houve tal. Não· sabemos o · nue Nós os deixamos morrér, Jior lá mesmo ..
se passou. Isso é. o que. o lno.uérlto. (Riso). Não traz~mos;pols, tais fatos .
Irá. ·prova.r. . O delegado. foi à. casa ao t~onhec!mento do ·Senado, para não ·
o ..P!efel! o buscar ~ presos· e a{ teve · tomár tempo. ·Aqui niío é. lugar a.proimclo. o tiroteio, Nao. s.abemos quem priaào, a ·estas coisas. ,
. Iniciou o tiroteio;_. se foi o ·delegado,
· Sr . A.rthur santos _ Quem está
·por .terem at!rado contra êle da r. asa. · 0
· .
· s · d é· - E • .
do •!;'refeito, ou ··se partiram os· tiros ~razendo. _o caso ao. ~ni!L o 'I; • x. ··
da caravana- polj.clal . .Só o Inquérito
. O SR. MAGALHAE~ BAR.~ TA; - .
poderá. apurar o que realmente ocor- ',I'rouxe-o porque 1 es. ou.- lmptltado
reu. Eu não o es· ou. afirmando e o . como .mandante d~,t agressão. Allá.s,
·nobre Senador ~Artur Santos ·também tenho ·em mãos· o telegrama do Preniío poderá. fazê-lo. .
·
feito, protestando contra· semel!lante
o Sr. :Arthur sanl10s - V. Ex.• já. · imputação.
·
.
afirmou que o Inquérito vo.1 apurar
O Sr. Arfhur Santos - Nao ac·reque havia capan~:as 1 ·
dito nessa acusação feita a V. Ex.n.
,
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SR. MAGALHAES BARATA ...:..

o Sr.' Barata já se declarou .. de
novo candidato a governador",
adversários desejam incuti-la no esNão é verdade. Não me c\eclarei
plr!to popular,
·
·
candidato. · Am!gos · ·meus desejam
O Sr, Arth:u.r ·santos .;.... Não· acre- . que eu seJa o futuro Governador' do
dito, que V. Ex.• seja o mnnc!ante Estado:
:Vivem a ·se reunir, lançada agressão.
·
. ram ·minha. candidatura· e . insistem
.
.
.
'
O SR. MAGALHAES BARATA :..... em que meu nome seja indicado para
Agradeço a opinião que o· eminente · candidato. Ainda é multo cedo. Es"
. colega tem a meu respeito. Posso tamos em · 194'8. Para .1950, ainda
::tffrnmr que sou homem para man- falta multo e não tenho necesslc1ade .
. dar, ,dirigir e executar medlãas, or- de recursos dessa .ordem ·. para acei~
dens, mas não as dessa natureza,
tar ou não 11 minha candidatura, Não
·. Em 1934,. eminente Senador . José há' necessidade d:sso. ·
·'
. .Amerlco, . um amigo meu, ranc\idato ·
"Desde · aquela hora, a. sorte
., a Deputado Estadual, ·foi friamente
dos adversários . entrou a ma;..
tuz!lado dentro· de um café.
rear".
· ·
·
· · O· sr~ . .José Americo ....,. Por ques.Não é . verdade.· Isso· foi um·' _l~citões pessoaiS ou pol1tlcas?
~·
. · o ·sR. MAGÁLHAES. BARATA _. tem
dente ocorrido em A!Ineh:im; que nada.
a ·ver com a. minha .. futura. canPollticas. .Questões · semelhantes ·às dldntura, . o.u ·de outro qualquer .. pesque existem na· ·terra de V. · Ex. • e
dist ·
··
na. qe outros. Estados.
se a.
·
· · ' .· ·
o Sr. José Amerlco - Não foi em.
"Com efeito, a campanha· pela
el defesa? · .
.
·
.
sucessão no Pará, já começou".
o SR. MAGALHXES BARATA.,:.... -Não é .verdade. Não l1á nada disSo.
~ão. ·.Entrou·. no café,' e Jogo tiros
·"Agora, é a fase: da prepa~ã;:., ··
partiram em" sua:-direção e.·aJ! ·-:nosção do terreno" .. · ;:. , · ·: ,, · ··
·mo êle morreu . .;.: Não '.foi possível, · N.ão preciso. dêsse recurso. Eu· me
todavia, apurar. o autor · do crime,
.. porque foram três os que haviam a~l- pt•eparo é. nas ·vésperas.' das elliiÇões .
. rado .. Certamente. v. Ex.• há de. ·Vamos-às urnas ,e o .P. s.-,D.-derrota
lembrar-se do fato. ocorrido .no ca-' todos qua~tos o enfrentam·, . ·
lor .das lutas' pol1tlca.s no .-Norte, ·em
"Trata-se . :Primeiro de reajus1934 • ·
. .· . .
.
, . .: . .
tar ·,os Municípios que ..elegeram
O que· desejo deixar bem claro é
· não bara.t~stas para:- governá~!os", .
·. ·tlue,:até ·agora,-•. ex!stem--apenas. con•
'Fo·ra·m a·uatro·. -'o·s Munic'l.p'ios,· em
.....
· jecturas. o .. inquérito .vai provar. a
-verdade. O .evldente,.porém, .é que 0
clnqüenta é nove, em que o P. S..D. · ·
. · delegado foi· à casa .do. Prefeito bus- perdeu as. eleições. Por que? 'Porque ·
. ·car os presos que haviam: fugido· da · · nãó dispunha de votos para ·ganhar:
cadela.- ·Surgiu. o tiroteio •. N.ão se Nos outt·os ,porque os tinha, ganhou. ·
·sa.be de onde ,partiu o.•primeiro: tiro.
·~São .raros, é claro",
· · d Sr. José Amemo·- Só· se sabe
-que; até. agora, existem apenas con- . li: Íóglco; Não 'têm votos, não pcjunturas ·.sôbre o assassinato de um. , dem .vencer. ·
.
·
. . .
• udenlsta .. :
·
"Mil!:lgre ·'não é · coisa de todo
· O .SR.· MAGALRAES. BARATA ::.
o dia; em todo. o caso repetiu-se
Morreu- um dos que' es,tavam ·do lado
em dois· .ou três Munlciplos, nas·
de lá. Fo!· sorte não. morrerem os
últimas eleiçl!íes".
do .lado de cá. <Riso)·
Não houve. milagre na· vitória dê-··
· · Respondi, · pàls, ao tópico do ·"Cor- . . les, porque o sistema. eleitoral "que
relo da Manhã". cleramente ·de má t
· ·h j.
B 11 f 11
é
· vontade contra . o Pará e seus · dlrlemos · 0 e, no ra.s • e zmente, . ·
··gentes, grandemente falho em ·suas diferente do ·· de outrom · · Ganha ·
afirmativas. Mereci - dêsse mesmo quem tem eleitor· · AB elelç!5es são,
matutino outro "suelto", sob . o ti- t~nto quanto . possível, Uquidas, titulo "Endêmico". nos seguintes têr- t·ando ·uma ou· outra ·fraude, um ou
outro àb.surdo ou abuso. Isso não
mo~:
· vem .desmerecer o Código Eleltornl,
"No Pará as coisas vão mal. como aquêle que a Revolução de 30
E· não poderiam andat• bem pois nos deu. .
V, · Ex.• não acredita, mas os . meus

·'
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Em todos os Estados, as oposições que fõsse necessária a illterferêncla ·
se ,.fizeram ·.e .. se ·fazem: representar dos chefes polit!cos oposicionistas para
se têm . eleitores. ba Estau:os com tratar conosco; Nunca hoU\'e tal
. govêrno oposicionista ao P. S. D .; há coisa·. Literatura e mais nada. .
1\itunlcip!os em todo sos Estados, e · Para terminar: .
·
muitos, chefiados por p)'efeltos ~1po- ·
· "Não faz muito, em .declariislclonistas. É uma réal!dade e 11ão.
ção no Senado, o homem ...
fruto de milagres. Milagres exls- '
o
homem, 'sou
tlam, antigamente, quando a fraude ·
.
imperava e votavam ahalfabetos, ·c:e... reclamava a necessiâade.'da
pena. de morte·. por cillco. anos
funtos e ·ausentes..
·~·Eritre êSs~ Municípios 'esta~:~:,.:limpar ,o Rio dos malanva. Almeirim~'. ·
··
.
'
'
!Nada' tem uma coisa
outra.
Àllneir!m. é um Munlclplo pequeni· Essa. questão· da .pena de morte, já foi
no, ·com qUinhentos e tantos eleito· .. tratada . há multo tempo; . Não. tem
res. Está aparecendo agora na Or· . ligação alguma com a ocorrência cm
'dem do dDia politica. com oitse tivesse Almeirim. ·
·
.
.. .
Em Nações ult·ra.-demo(:rátlcas ccdezenas e milhares de. e1e ores, para
merecer tanta. celeuma em· tôrno· de mo os Estados Unidos, llbera's como
.si,
a Inglaterra· e civilizadas como a
. "Por cúmulo· de audâcia, 1 o );OVo FÍ'ança, existe a pena de morte.
·de Almeirlm7" nãci· só rejehou um
ora, eu, :opinando. por . uma 'expecompadre do ex-major, como· riêncla de clncõ ·anos não erre!, nem
·. elegeu um udenlsta para ·?refei- . estou .mal. acompanhado~. . ·
... ·.
.. to";
o Sr: Ribeiro Gonçalves - FA:pe'
Nilo reconheço .o candidato que se · rlêncla: do curto espaço de .cinco anos.
ó s:R: MAGAi.HAE:s BARATA - ·
diz ser. meu compadre. _Não o ·é, nem,_
·""··•"dc··fogue'.ra"·;- : ,_..... ~. co: .......... : -: .... . Do· éurtô espaço de. ·cinco anos. Já
. . "Para casÜgo, a opiirtun!dade g:~~a llliÍa boa .prova, .· ~a boa li- .
Sr. Matnias oz•,.,pio _ A. ~x.vlrla .. E veio, quando o Prefei-..
·to de Almeirim recebeu em sua. . 0
u ...
:casa outro colega~ 0 de Monte. perlêncla Já. começou com êsse adAlegre, .também udenista. Ven- vo8~: • MÀa.À.LHAE:S. B.AR.ATA. _
do· ambos juntinhas· · no mesmo
· · pombal, , 8. tentà.çãei · era. demais · ·Não·: vem ao ·caso o que diz o nobre·
Senador, .logo se ·vê. . ... · ·
··
•
para, a policia barateana ~· ~ : ·
,. .N.ao""' .é verda·de. 0 falecido Sr. Ma.o· Indivíduo· que·. acabou de· amas-'
sar- a machadinha a cabeÇa de uma ·
-::· tos, foi a Almeirim em serv!ço de sua .moça_ na Avenida Mem Jie ·Sá,. vai ·
advocacia. . Foi .. tratar. de. questões para .o júri; e. 0 mais ,que p'lde. pe- ·
. ref~rentes ·a c~ata.nhlis, · não, foi em .. gar são seis, . oito. ou dez anos· ,de
miSsão politica: .
·. .
cadela, .pois é o .que se vê. dl~r)amen- .
Um Imprevisto, uma .fatalidade Je- te · Trinta anos· de pena · nao exisvou-o ·a· ser morto durante· .um tiro~. 'tein· para: quem mata bàrbaramente.
telo entre a policia e •qt~em estava - · . : 0 Sr. José Americo _ V; Ex.•.
·ou nã 0 - dentro da casa do Prefei- .àcha que. com 0 plano qü!nqüenal,
to. O Inquérito: é que vai apurar se resolverá tudo Isso? · ·
·
a verdade. . , . . .
. O SR. MAGALRAES BARATA "EIS ,af'cõmo se faz campanha . Quem·sabe !ál ·
· . ·.
..,_
democráflca· no Pará. ·,Há por
Quero.. ler;::um tópico . do "Correio
lá, também,.· uma cha.riiáda · Co~ . da Manhã" o' para mostrar: uma das
.. missão· lnterpartldárla, cuja fun-.: causas do atraso e da .decadência em
. ção cons!ste, · preelsamente, .em: que vive· o nosso· Estado. , . ··
o Gov'êrno do Pará teve . de · fazer
· procurar atenuar as . desavenças
. eritre partidários exaltados do. in- um empréstimo. para melhorar os seus
terlor e resolver, amlgàvelmente, serviços de luz e fOrça que há 45 anos
os casos mUnicipais qu_e ·surgem". . foram Instalados. por uma. companhia
· Desconheço essa comissão 1nterpar- Inglesa; O material . está se .acabEm·
tidária. na minha terra,. Nunca hou- do como acontece na Bahia, no Cea.•·e· questlio entre nõs'do PSD e ou-. rã' e'em·muitos.outros Estados. onde
' ' Partido, Agora, . é que . ~urgiu se reclama falta de luz, , de energia,.
c :; . Nunca tivemos . questões em
de ·bondes, ·etc. Na minha terra tam·

eu ..
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O Sr. Mello Vianna- O Banco do
bém ·e.stá. assim; mas como o ,jornal
não se esnte de boa ·vontade ri)ara Brasll devia. facilitar, desde· que ·se
conosco, resaslta apenas o caso do · tratasse ·de empréstimos·. aos Estados
para serviços públicos, . porque êle··
Pará.
gO:Iii!o
de Inúmeros privilégios-;- entre l•UTOda gente sabe do que se passa
o <!e ·reter em depósito o dinhe!ro
nos outros Estados, mas vem logo o tros
golpe para cima de nós de mim, dos ou~ros bancos, sob . o pret~xt 0 de ·
papel .moeda da circulação. No
chefe politico, e do Governador, meu retirar
entanto, . lança-o novamente ·na · circorrel.!gioná.rlo"
·
·
culação, fazendo concorrência· aos es. o Governador' tomou iun emprésti- . tabeleclmentos .partfculare.~ de .crédi·
mo .do Banco do Brasil a 8%.
.
to, que lâ depositaram sem juros ·e
o sr' .Ribeiro . Gonçalves - Juros . sem prazo.·
·
muito altos para o Estado, · ·
O Sr. Victorino Frêire - Iss~ rião
· é feito arbltrà.rlamente, miiS ;::or. f6rO SR. MAOALHAES BARA'rA Mas como um banco americano nos .. ça de lei.
'
. . .~
empresta a 4%; o Gcivêmo do Pará · o sr. Mello V!Cnna- o 'Banco do
pede ao Senado permissão p!j.l'!l ct>n- Brasil não pode cobrar as mesmas .ta- .. ,
tralr ó empréstimo com· os· américa.nos, xas, pois não tem onus algum, mas, ,
para se ver livre 'do Banco rto Brasil ao contrário, a.ltós e lnomiiláve!s prl- ·
. e dos juros escorchantes . que cobra vllégios.
.· ·
' :. ·
dos ;Estados, nos empréstimos para serO
Sr.
Ribeiro
Gonçalves
J. O Bancó
~iços, públicOB; . , . ,
i:lo Brasil só tem onus.
·
.
. AI está umá. das · razões por aue
Sr. VictorlnO Freire _;_ · Como r·e. vivemos sem pOBsibilidade para áp'üecermos ·como um.· Estado · com seus · solver ·a. questão? ·Refo~mando ..se o
r~amento· ·do . Banco do .Brasil e
ser,vjços públicos em dia. .
a lei.
· ·. O Sr. .Ribeiro Gonçal~es .:.... v .. Ex.a ·
o sr . . Méllo Vianna - Só. estou.
. tem
.tôda. ..:a' razão.
. ' · .
aguardando o projeto de reforma.: ban· ·
•' .
.
cárla, para. propor a revogação dessas
O Sr. .Filinto Milller - Juros de
irregularidades ..
•
agiota.

.o

O· SR; MAOALHAES BARATA -

o'."Correio da Manhã" fêz neste caso
u~ . comentârlo mUito a propósito, e
eu quero mostrar que uma das catisas
. das nossas dificuldades· é essa.

O SR~ .MAO.ALliAES BARATA -

V. Ex.• pode .contar com a bancada

pessedísta do Pará.·

-'Em

O.··Sr. Victorino Freire
face
da. lei, não pode; somente reformando·
·
· O Sr. .Ribeiro Gonçalves. '-- ·Neste .. o sistema bancário.
ponto · V; .·Ex.' .está. · de . acôrdo com
O Sr. .Ribeiro Gonçalves - Pode.
o c "Correio da Manh!t"?
· Não há lei que ·O proiba. ·· ·
. .
O SR •. MAOALHÀES BÀRATA O Sr. Mello Vianna. - O que não·
Perfeitamente. Não · podemos• .tomar pode é. cobrar ·juros maiores de 12%. ·
dinheiro . emprestado ao • Banco· do o dinheiro do Banco do Brasil é di· ·
Brasil, para serviços públ!cos ·dos Es- ferente do das outras InstitUições de
tados porque ·os ,Juros são. /Jsses.
crédito, pois está amparado por , privilégios, ·. garantias e favores: . Pode,
~ . O Sr • .· Victorlnó Freire· .:..... V; Ex.•
assim, ser emprestado aos Estados,
pode informar QUé j'Ul"OS CObram
demais inst.ltUiç_ões de crédito doe país? . para serviços públicos, a · juros .me-.
nores, .
· ..
O SR. MAGALHAES BARATA.O SR. MAOALRAES BARATA Não sei...
.
.
Reformemos. a lei.
·

as

o

.sr. Vietcirlno Freire ;.._

o Regu- ·

lamento do Banco do Brasil ílxli. as
taxas de juros para ·os empréstimos.
Para cobrar taxas menores, seria necessár!o reformar o regulamento.
O SR. J.14,AGALHAES BARATA -

Não cabe a mim tal reforma. Apenas
entendo que ·se devia reformar o Regulamento para. cobrar juros menores aos Estados. quando se tratasse
de .empréstimo para serviços públicos.

'

o Sr. Mello Vianna - :tJe· pode em•
prestar a meno:: •de 8%; ·pode descer
.
aos limites minlmos.
O Sr • .ROdolpho .Miranda - Se o
Estado. do Pará .tinha crédito para·
levantar dinheiro no Banco 'do·. Brasil.
a 8%, tinha. também rpara fazMo
a 4%.

o sr.

·
·
·
:
Mello Vianna -·o Banco d(l

Brasil empresta a 12%, apesar· de
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todos os privilégios de que goza.
do... um delegado e um promotor da
meu Banco emprestamos a 6 e 8%; capital 'e fêz segUir o juiz da Comarca
está anunciado nos jornais.
para presidir o inquérito.
: O Sr. Arthur Santos - Então o . Um dedinho · de exploração polltica
está aqui metido: . .
·
problemá está. resolvido.
·
·
.
·~b)
quais
as
provid~nc!
as
tomao sr. :Ribeiro Gonçalves - lt ques- .
das ·pelo · Govêrno Estadual para
tão de fundos.
·
apurar o · crime e punir· o autor?
. o:sr. Mel!o Vianna...:.. Infelizm~nte
Esta
podia ser dispensada, porque Já.
· n!l.o usufruo os favores de que goza estâ subentendida
na letra a.
·
-o Banco do Brasil. Faço o que posso
"c) quais ·as providências de ornos limites de uma carteira comercial. .
administrativa no sentido dé
-o 11ue estou afirmando a V. Ex.• é · · · dem
assegurar ·a. ordem, o ·respeito à
absoluta verdade, e se V. Ex.• nos
autoridade . municipal 'constitUIdésse a honra_ de ser nosso cliente,
· · ··
_,
. da"?
yeT.~t q1,1e ·o .é..
·
Já foi ~spondido pela letra. ~. . ·
O Sr •. Ribeiro Gonçalves ...,.. E Vossa
o Sr. Augusto Meira....:. E pelo pró·Excelência não conta com os ·favores.
prio prefeito :de lá. ·
·do. Banco do Brasil.
·
··
O SR'. MAGALHAES BARATA · à Sr. Mil!lÔ Vianl'la ..;.... ~atamente; Seguiram
paira. o ·munlcfpio ·o delegaO SR. MAGALHAES BARATA -'- do, o promotor, ·o jUiz . de direito da
COnclUindo;- . Sr.·. · Presidente; o Se- comarca· e. o prefeito •que,-. naturn.I·llhor· Deputado ·· Agostlliho Monteiro mente · voltarllo dali .depois· da..· ordem
. apresentou-. o segUinte requerimento :à . restabele_ckla•. direi melhor, da tran- .
. · Mesa, solicitando do Mlnlstlo da Jus- qu!lldade, ·.porque,· desordem, · prõprla- ·
. tlça. esclarecimentos sObre· os sangren- mente, . não predominou. na · cidadesitos . acontecimentos. do ... munic!p! o .de nha. ...· . ·.. .... . : < ... " . . ·
Almeirim, no .Estado ·do··pará, onde . Q -delegado,
foi suspenso das suas
. perdeu a vida um seu correligionário. funç!ies para. ·sejA proceder
ao ·inquérito,
. Lerei· as ·_InformaçõeS pedidas, . fa- Primeira medida da autoridade encar. -zendo : observaÇões
ao mesmo... tempo:.
..
regada. do Inquérito.
.
vê
V.
Ex.a,
é
mera
exploração
Como
. "a> se ..foi aberto o ·mquérlto
. para. apurar .a responssabllldade do politica, que provocou ininha. vinda à
· r ·. assassinato do. advogado · Ezeriel . tribuna; para ler- o· telegrama cm que
. ·.Monica de Matos, ocOlT.do no mu- ·o· prefeito, protesta. contra 13e me Imnlclpio de Almeirim,· e de que . é · putar e ao governador do Estado . ó
acusado· o delegado de policia lei- mando do.: que dlzem)er sido agressllo,
e mostrar :r:ião ter · eu' ·lnterêsse em
- caln;- · · ·
hostilizar· o Sr. José Jllllo. de Andrade,
· . Há precipitaÇão no ·julgamento do · autor do telegrama:que· acabei-de ler. · :
·sr •. Deputado; não se deu-absoluta- ·· em que mostra· o desejo de. trabalhllr .·
"
mente assassinato.·
comigo dentro do P.S,D . .
.
certament~ .o faz: mais .por interêsse .
·• · o sr. Ribeiro Gonçalves ..;.... H~uve particular
.. e não por querer. dar-me·
· . morte
por-.tiro.
··· .. ·.,· ·.
·votos· úma .vez que: sabe ter eu deze:
.
... .
--·· "
. I
·. ·o Sr •.Vespasiano Mar:ttns- Aciden- nas de milhares de>eleitores ·mais do ; · ·
tal...
·
·
-aue êle; para vencer, tOdas· as .vêzes
QUe fornios
urnas no Estado· ."do
O SR.. MAGALlrAES BARATA Par~
...
>''
.
·
·:
.
. \ ,· . .
·
Houve morte por tl~o· :acidental, parTerminando, quero·- agradecer. o pre. tido ·nãq 1se sabe df! onde • . .
. ·
·tempo que tome!. aos meus· em!-· ·
o .Sr. Arthur Santos - Pela lei bra- cioso
nentes
·colegas. (Muito bem; mutto
sileira: Isso é . assassinato . Não sei a bem. Palmas>
•·
·
· distlução· que V. Ex.• faz. Pelas .leis
·
a.tuals ·é considerado crime. . · ·..
comparecem .mais os Senllores
. Senadores: . .
·
·O Sr: Augwito Meira ....,. Absoluta-:
mente; em face da nossa lei não ê
· Mathlas. Olymp!o.
assassinato; é homicldio. simples.
J oa.qillm Pires_.
.
· o Sr. Rdbeiro Gonçalves - lt buiRoberto 'Glasser ..
c!dlo.
.
·
Victorlno· Freirl'.,
· Vergnlaud. Wanderler;
·o SR; MAGALHAES .BARATA Alvaro · Maia.;
·
o vice-governador do Estado Imediatamente tomou providências lita~dan- ·· João Vlllasbôas.
-

~

-

'
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'

'

'
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Vespasiano Martins.
. Evandro Vianna.
Clodomir Cllil'dOSO.
. Durval Cruz ..
Marcondes Filho.
Scveriano Nunes.
Waldemar Pedrosa.
· C!cero de Vasconcelos.
,Ismar de Góes.
.Dax:io Car.doso.
Alfredo Nasser.
Pereira Pinta •.
. José JUnerico.
Alfredo; Neves'.
P!nto Alelxo.
Bernardes Filho;
Salgado Filho.
Ferreira ·de SOuza ..
Aloysio. de' Carvalhõ (26) • ·
. Delii:à~~t de comparecer os St'B.
Senadores:
Georgina AveUno.
Novaes Filho,
Maynard Gomes.
Attlllo Vivacqua.
Hamilton Nogueira.·
·Euclydes· Vieira.
Pedro •Ludovico.
Getúlio Vargas.
Ernesto Domelles.
· Olavo Ol!veira <io> . ·
sem debate aprovado, ein discussão úD!ca, • o segUinte .

:e

PARECER .

Poder Executivo autorizado a abrir,
um crédito especial de Cr$ 14.633,00
(quatorze mil e seiscentos . e trinta m!l
cruzeiros) . ·
Art. 3.0 - Revogam-se as disposi. . '
ções em contrário. '
O SR. PRESIDENTE - A Propósição ·n.O 29, de 1948, sobe a sanção.
Ponho em ·discussão única o Parecer
n.O 538, que dá redação final ao Projeto de 'Lei da Câmara n.O 106, de 1948.
A· esta redação o Sr .. Senador Evan- ·
dro Vianna apresentou uma emenda.
. ·corrigindo-a de forma. que o crédito
aberto·· pelo· projeto seja pelo Ministério· de Educação ~ 1 Saúde, em vez
de pelo de . V!áção e ·Obras . Pública~ ..
Nenhum Sr.' Senàdor querendo't!sar
da palavra, encerrat;el \lo discussão.
(Pausa>.. · · .
: ·· .
Está . encerrada.
·
Val-se proceder à votação, subme"·
tida. em primeiro lugar a. emenda.
. :Jl:· aprovada. a. seguinte·. .
.:

'

'

'

l!lMENilA .

reda.ç!ío

A
.iinal' do. Projeto de Lei
da. camara.cn.o.lo&,.de1948; .... ::•.~-·-·
Em vez de "Mlnlstério da. Viação e
Obras. Públicas·~. diga-se! "Ministério
da. .Educa.ção e. Saúde".
·
Sala. das • Sessões, em - 3 de' agOsto
de 1948. - Evandro Vianna. ·ll: ·aprovado· o segu!nte
N'.o 538; de 1948 ·

. N.~. ?37, de 1948
l'AI!ECER
(Da ComissãtJ 1 de Redação de Leis)
(Da ComiSsão de Redação de Leis)
· . . • Redo4ão 'fl!naZ da · ·Proposição
· · • Redação final do Projeto cZe Lei
n,0 29,: de 1948. : 1 ';,· ...
. da. Climara n~ 0 106,, de 1943. · :
A Comissão apresenta a reda:ção fl.
A Comissão é de parecer que se
naLdo Projeto· de. Lei .da Câmara. n.9. ápro·1e. a. redação final do Projeto de
29. de 1948, aprovado pelo Senado.; .. . lei da. Câmara. dos. Deputados n.O 106,
. Salá. ·da .. Comissão . .de, Redação de . de 1948, a. êste anexo. · .
_
Leis, em 28 de. julho'de·1948. - czo.
·sala. da. Comissão de- Redaçao de
ãomir Cardoso; Presidente, ~ .Cfcero Leis, em 28 de julho de 1948. ·o.;::. czode Vasconcelos, Relator. · -·Augusto ãomir Cardoso; - Presidente . "-. AU·
Meira. · -'- Ribeiro·. ·Gonçalves • . gusto ·Meira, Relator. ....;. •Ribeiro
. Wa!ãemar
Gonçalves.: - Waldemar Pedrosa.
. . Pedrosa
. • . · .. .
Cicero .de Vasconcelos •.
•ANEXO AO PARECER
AN'EXO AO PARECER
,Redação final da · Proposiç/!o
.
·• I
,
.
n.O 29, de 1948.
.
··
· Reãaçáo· final do Pro;eto de Let
da C/imara dos Deputados n.o 106,
· o Congresso Nac!onai decel'ia: ·
de 1948. · ·
·
Art. 1.0.- lt renunciada, na parte
O Congresso Nacional decreta:
em que, prejudica a herdeira de Au·
gusto Sérgio Botelho, · D. · Filomena
Art, -1.o - lt o Poder Executivo a uBotelho, a U)rescrição,. em· que incor-. torlzado a. abr!r, pelo · Mln!stél'io da
reu o direito.. daquêle, como credor da Viação e Obras Públicas,. um crédt~
·to especial na importância. de Cr$ ...
União• .~
4·. 800.000,00 (quatro milhões e oitoArt. 2.0 - Para ocorrer ao pagacentos mil cruzeiros) , que será ·entremento de D. Filomena Botelho é o
'

'

;_~-

· gtte ao Comité Olimpico Brasileiro, dia· jllStamente levantar ·essa questão
como contribuição do Govêrno. Fe- de ordem em relação' ao·projeto .em.
deral para a participação do desporto .votação, mencionado no· avulso. com o
equivoco a eue V. Ex.• acaba· de ·se
br~!·lelro nas Ollmpladas de Londres;.
·
''
'
·
.. _.Art. 2.• · - Revogam-Se. as· dlspost- referir..
Parece-me, ·entretanto, ·que o proçoes .em contrário,
·
.
Jeto não pode ser .votado, porque· o·.
O SR. PRESIDENTE - Esgotada. parecer. se refere ao mesmo e não dlsa. ·:hora do expediente, passa-se à
- po11ll0s no .sett teXto,· .Assim .:Sendo, o
.
· Senado irá votar sem. conhecimento
ORDEM 'DO. DIA
-.
de callSa.
ll: sem' debate. aprovado eín 2.•
·o SR., PRESIDENTE·:..:.:. Informo
dlscllSsão .. o seguinte ··
· .· · · · ~ Y. Ex.• que o projeto está junto ·
ao Parecer n.• 474,. dlstribu!do na dePROJETO DE L'EI Dei SENADO
vida oportunidade, ·juntamente .com o.
N.0 16, de 1948 Parecer n.• 529,
·
O SR; ARTHUR SANTOS ;_' Agrao Congresso Nacloruü decreta:.· ·
Art. V - O Ministério. da Agrl- deço o esclarecimento de v:.- Ex.a.
·. ll:. sem . debate. _aprovado ·o <ecultttra -aUXIliará os · produtores dos
guinte · · · ·
, . .
Municiplos . de . Itaperuna .e • Mirace~
ma, .no Estado· do Rio de Janeiro, que .
tiveram; .suas .lavouras.: e, benfe~torlas
· PROJETO· DE LEI DA CÂMA!lt.
·destruídas·. pela. recente' tempestade
N.• 103, de.1948 ·
~;rJ~=~·· -~c~mpanhada de· chuvM
q congresso Naclonal decr~ta:
· .:Parágrafo único. - Por produtores
Art .. 1.0 São·. criadas, no Quadro
se ·entendem os ·,proprietáriOs, os·. ·:u·- . Permanente do Minlstér!o da . Justiça
rendatárlos e· os meelros. .
· . .
e Negócios Interiores,·. para o DeparArt: .2.0 . - · O Ministério da Agritamento de Adm.lnlstração; as segulri~
.cultui:a .agirá diret"am.ente ou medi~ •tes·funções gratificadas:·,
·
ante acôrdo nor Intermédio da Secre- 1 ....; Chefe de Seção (SL.P;.. -" D.P.
tarla de· Ag~eultura .do. Estado, do , · D.A.) - Ci'$ 5.40000- ánuals'.
Rlo:de Janeiro.
· ··
..1 - Chefe de Seção (S;M.P. - D.P..
Art .. 3.•. - .. Fica ·aberto o ·crédito
. . D.A.) ~ Cr$ 5.400 oo anuais. · ·.
especial de. três milhões · de cruzei-. · 1 '-.Chefe de Seção · (S.P.P, - D.P.
'
ros .(Cr$ a:ooo.ooo,OO).
.D:A.> -.Cr$ 5,400 oo anuais.- .
Art .. 4.0 - Revogam-se as dlsposl- 1 -Chefe de Seção <S.Ap;M,.- D.M.-:.
ções em contrário. · · · . ·
.
· . D.A.) - Cr$ 5..400 00 anuais. · · ·
.. Sala da.S Sessõe8; ém 29 de abril de 1 - Chefe de Seção (S.P.O. ~. D.o. .
D.A.) --.Cr$ 5.40000. anuais.
19· "A 8· - · Sá · Tinaco. · '
. 1 - Chefe de Seção ·cs.o.o. - D:o.
O SR.. PRESIDENTE ,_ O Projeto · •. D.A.) - ;cr$ 5.400.00."anuals;
de Lei_ do_ se._nad_ o n.•. 16. de.1948, ·que· 1 :-.· chefe:· d.e. seçao
- · ·cs·•o
· .:....• ··-·. D·o
, ,
acaba. de ser votado em segunda dls - ·
D;A.) , - Cr$ 5:40o·oo anuais.
·
cllSslio, .vai ser · eno::aminhàdo. ·à Câ· .-. 1 ;_ Chefe de Seção. (S.A.Ob . ..:;. D.O.
llla.ra.. dos Deputados. · · ~ . .
- .
D.A.) -' . Cr$ 5:400 00 . anuais;
Discussão única. ·do. Projeto de ··1- Chefe de Seção .cs.c:o; ...., -D.o.
Le!. dá.. Câmara n.0 103, de 1948,
D.A.) , Cr$ 5.400 00 anuais. .
aue cria funções gratlflcadns no 1 - Chefe de Seção (S.R.E; - ·s.c.
Quadro Permanen'e do. M!nlsté-.
.D.A.) -·Cr$ .5.400 oo anuais; · .
rio da Justiça; e Negócloii rnterio- ·· 1 - Chefe · de · Seção (SA,. ~- ·s.c.
• res e · dá . outras .providências~
D.A.) - Cr$. 5. 400 .00 anuais. ·
· (Com Pareceres favoráveis r.úme- 1 - Chefe .de Seção · (S.O.R. ;... S.C.
ros 474 e 529, das comissões de ·.
D.A.) -'-.Cr$ 5.400.00 anuais: ·
Art: 2.• ·As-. atuáls. funções: gratlfl·
·Constituição e Justiça .e de Fi·
. nanças) . · . .
. .
cadas ·de Chefe de Seção da Divisão
No . avulso dlstribuldo, referente ao .. do Pessoal e ·Chefe de Seção . da DI··
parecer n.• 529, há equivoco: c'ta um. visão do Material, tõdas do .Departapro,1etb ··cuja redação acaba· de ser mente de· Admln~stração dê,sse •Mlnisvotada, em· vez do menclonti~Io no térlo, passam· à,. razão de Cr$ 5".400,00
parecer n.• 474. ·
·
· ·
anuais, transformadas nas· seguintes:
O SR: ARTHUR SANTOS· <Pela· 1 - Chefe de Seçáo (S.D.P..- DP.
or!Zem) - Sr. Presidente, eu pretenDA.) - Cr$ 1i. 400,00 ·anuais.

.

.'
\

..
-651....:. Che!e de Seção (S.F.P. - D.P. indústrias . das matérias primas aue
D.A.) - Cr$ 5.40o.oo anuais.
lhe .são imprescindíveis - e que si>1 - Che!e de Seção (S.F.P. - D.P. mente ela pode .fornecer; . - não po. D.A.) - Cr$ 5.400 00 anuais
deremos orgaO:zar o Brasil.
·
1 - Chefe de. Seção .(S.S.P. - Í>.P.
1!: absurdo, verdáde!rá .lou.c'ura que
D.A;) - Cr$ 5.400 00 anuais
os ·povos estão .pagando- muito . caro,
1 - Chefe de Seção .(S.AD. - D.M. continuar a perseverar em colocar em
D.A.) -.Cr$ 5.40000 anuais.
segundo · plano· o transcedente · papel
1 -Chefe de Seção (S.O.M. - D.M. da classe rural,
· .
. ·
.
D.A.) :-- Cr$ 5.400 00. anuais ..
·Sem dela . cuidar, construJ.ndo . um
. 1·- Chefe de Seçã·o ·(S.Ab.M. - D.M.
alicerce capaz de .. aguentar gigantes- ·
D.A.) - CrS 5.40000 :anuais.~
ca construção, será infantilidade pre~
· .Art. 3.0 A despe5a com a ·execução tender fazer uma reestruturação ecodo disposto nesta lei, na Importância nómica. - será o ·mesmo que cons~
· ·
·.·
.
·anual de . Cr$ 64.800,00 · (sessenta e truir na--areia. · .
. As doutas comissões puzeram em '
· quatro mil· e oitocentos cruzeiros) correrá .à . conta da Verba 1. - Pessoal relevo a !mpe~rtáncla. da. classe rural
· consignação ni - Vantagens, Sub- e, .também, a tragédia em· que está vi~
. consignação· 09 - Funções gratifica- V·endo:. - "a nossa· agricultura abandas, 04. - Departamento. de Adminis- donada. a sua · sorte, desproteg!da.. e ·
tração, 06 ;..._ Divisão · do . Pessoal soslnha luta apenas para· sobreviver"
Anexo 1s· - ~nlstérlo da Justiça e - "o abandono em que vivpm, de •
N egóclos Interiores, · do: Orçamento modo quase geral; ·no Brasil, ·OS ho:
Geral da República para ·1947.
mens que. mourejam pelos campos";
Art. 4.0 :Revogam-se as disposiÇões São trechos ·lapidares, impregnados de
em contrário.
. · ·.
· · . ' . uma triste e profunda verdade,
O SR. PRESID~ - O Projetó dos de·. alerta chamando a atenção ·
de ··Lei da Câmara n.• 103, de 1948, para· os, perigos terrlvels ·que ·'podem
vai a Comissão de Redação de Leis. resultar da ma.n_utenção de um .·tal es.. ·
Está esgotada. a· matéria da Ordem tado de coisas. . . . . . ·.
· .A recente ·guerra. demonstrou .a. imdo. Dia.
·
' .
portância decisiva das atlvidades conO SR. SA TINOCO -';- Peço a .pa- cernentes à ·exploração do solo e do
lavra para explicaçAo pessoal.
sub-solo;. e é ponto ·pacff!co,. reconhe~
O SR. PRESIDENTE· - Tem a . cldo . ];)ar todos os estadistas, que . a
·pala'vra o.nobre 6enador .. · ·
vitória pelas. armas só :pode ser ·al. :O .SR. S.A-TINOCO .. (PCII:'a P.xp!ica- -cança.da .porque a_ chamada "batalha
ção pessoal) (Lé o seguinte. cliscurso) : da produção" ·fOra ganha anterior-·
·
Sr. Presidente; algumas ..vêzes ocor-. mente.·
· rem· !atos considerados; na · ocasião,·· · E. repito aqui o que ·a tal propósl· aparentemente sem , Importância, mas . to foi dito. algures: "Inúteis seriam · ·
que têm -s!Bnificados extraordinários, as fábricas, se -i!las não recebessem do
capazes·. de gerar aconteclment os . de · campo·os ·elementos minerais, •regelais
excepcional . grandeza. e profunda re- · e animais .para serem·.transforma.'dos
..
·
. ·· em · arniamento's, em alimentos; em ·.
. percussão. · .
Está nêsse caso o Projeto de Lei do . me!os de transporte, em produtos qui- ·
· Senado n.0 16, que aeaba. de .ser. apro- micos, em vestuário, emfim, em tude~
vado.
·
·.
.
aquilo que ·em tempos normals .ou
Justifica-se, port!lnto, que nas tra- anormais, como o de agora-:'se faz ne- ·
dições desta Casa {!que em relevo re- ' cessário".
·• . · .
·
glstrado o .auspicioso acontec~mento,
se a. glierra ·dependeu, sempre deprecursor lnlludivcl .de que está mar- penderá, dá moblllza.;ão racional das
. chando, lenta e segura, embora., com fontes de produção, fator ind!spensáImensas dificuldades .a ..vencer, a• con- vel da vitória; a ·tranqüilldade; o bem
vicção de · que na organização econó- . estar e o .progresso, · assln:i como o
mica· do Pals é fundamental a exis- bom combate à ideologias extravagante:ncla -de uma forte economia rural. . tes depende, também. - e .o af!rmo
sem que a· tenhamos eni condições com absoluta convicção, na sua quase
de trabalhar com •tranquilidade e efl- totalidade, - de uma economia ru- ·
ral ·· que proporcloríe estabilidade de .
clênc~·a.. ·amparada por um conjunto
... de benefícios Idêntico ·ao de que goza desenvolvimento aos que a ela se in·
.
· .
a ·.Indústria, e ·portanto hãbllltada a tegram.
Congra.tulo·J]le, assim, · com os .meus
fornecer alimentos para fartamente
· nutrir a nossa gente e provisionar as ilustres colegas demonstrando, mais

bra-:

'e

'

-66uma vez, que sabem cumprir com t.fvamente das o-omissões ·de Consti· ·
- justiça e elevação o mandato que o tuiç!io · e Justiça e de . Flnanoas, favoPovo lheS conferiu vindo, por ·outro · ráveis à. mecllda e à. emenda do Ple.-lado, ao . encontro· dos expressos' dese- nário, à.· qual a segunda das -referidas
jos do Presidente outra que patriot!- Com!ssões oferece subemenda) .
camente está sinceramente empenha·
Levanta-s~ a sessão, às 15 horas
do em .resolver e:_,~rav_;_- cr!set econO. e 50 mtnutos.
· .
· mlca em que o p....., se_·cncon ra, !ProTrecho final da Ata d_a 91.• -sessa·o,
movendo as medidas ·necessárias a
uma estruturação que atenda às r ea~ - realizada em · 2 ·de agõsto · de . 1948 e ·
!idades brasileiras. -(Muito bem. Muito publicada n() Diário ào Congresso NacionaZ de 3 do mesmo mês,, que se 1'e•
b em. p al mas ) •
produz !POr ter saído com·incorreções.
o .·sa. ·MARcoNDEs · FI:ÍJHO · ........•....•.•........................
Peço a palavra· para explicação pes- . .. ....... , • , . : ·....... ,. , ... ; ..........••
soai.
·
· O SR. PRESIDENTE _;_ Os proje~
. · O SR. · PRESIDENTE - Tem a . tos de. Lei da -câmara ns. 84 e 89, de_
palavra··o nobre Senador. ' .
· 1948, -vão à. Çomlssão· de Redação de .
-. · .. · ,
-. · ·
O SR. MARCONDES ,FII.HO (0 ) ·Leis; .· : -· '
(Para .. e:r:piicaçáo pessoal) .-.Senhor
Está esgàtada ·a matéria da Ordem
· Presidente, não. estive presente·. à ses-· do· Dia. ·
, são. de õntem;~e por Isso não me foi
Nada máis haverido que tratar, vou
possivel. trazer a palavra, da-nossa so- encerrar ·a'sessão, designando' para a·
'lidariedade aos oradores que aqui tra- de ama."lhã a. seguinte ..:
·.
.
taram--da personalidade_ do .Sr •. FranORO"EM---• o··-.··- .
·· ·
O .DIA
- cisco -Alvares Florence, falecido. em
São Paulo; onde ocupava ó cargo de · 2.0 'disc~ão_ do ProjetO de LeL_do _
· Pre5idente·;da:. ;ASsembléia .Legislativa . Senado n;o__ -16, de '1948, que concede
- do Estado. _ . .
_ .
- .. _
auxillo :aos produtores- Cio Muri:cipio
Homem . de alto· valor, . e!e\•ado à. · de Itaperuna;' Estado. do Rio. de Ja"
·aquela posição por expressiva maioria neiro e _dá ·outras ':providências ... (Com
das correntes· politicas,de São Paulo, o Parecer n.0 534, da Comissão de Re. . desempenhou-a -com alto : cr~tér!o e · · dação de Leis, com a. redação do ven·
'··: · equilíbrio;· sendo. um dos valores novos cido em 1.a discussão) .• ·~ ·
da ;,politica ,..bandeirant~•. que, .. infeliz~
Discussão única do Projeto de Lef
mente, -desapa~ece., . -:
, . . ·' -·
da ·câmara n.0 103, de.-.-1948, que cria
- Trago· assim, .. em nome -do Partida . funções . gratificadas no Quadro PerTrabalhista . Brasileiro a expressão de manente do Mtnistério da Justiça .e··
nossa· solidariedade com o pesar. so- _Negóc!os. ·Interiores ·e dá. outras' pr~
- frido pelo Partido Social Democrâti- vidências. '(COm· pareceres favoráveis
.. ns. 474 e 529. das Comissões de Cons·
. ·-co. e pelo meu .Estado. . . . .
. () sR .. PRESIDENTE - 'NàC!a mais tituição e Justiça e de .Finanças>-. · · havendo que tratar, vou. encerrar a_,
Levimt~ .. a . sessão, : às 16
sessão,.~eslgnando para. a de amanhá
horas. - , ... _ ;·,.; ._ _ -- _- ..
a. seguinte
·
..
ORDEM DO DIA
TrechOs .da Ata. da 90.a Sessão (Ex~
. DiscUssão úziica do Projeto de . Lei - traordlnária.> , realizada- em 30-7-48, ~
da. · Câmara n.0 • 100, . de· .. 1948; (lUe l'eproduzidos no ' Diário do · Congresso
d!spõe · sôbre ·gratificação .de ma.gis- N actonal de. 3 de agõsto de 1948 (Pá. térlo,-: (Pareceres favoráveis, sob. nú- ·ginas 6.381-82) e que .voltam a ~er
meros 476 e 533, respectivamente, das republicdos . visto ·terem· . saído . com
-Comissões · de Constitulçã.o e Justiça incorreÇões: . : .·
-: ' ·
e de Educação e Cultura) ; -' .
·;:é: aprovâdo, i:<iin res5alvn do nr·
Discussão única do Projetei· de Lei
· · t!go 4.0 , o seguinte :'
da Câmara n,0 119, de 1948,. que con•
cede isenção de direitos de importação
· PROJ'I:TO ' DE LEI . DA ··CÂMARA
e demais taxas . aduaneiras, inclusive· ·
~N.0 239 - 1948 '
a. de previdência. social, para --128 cai. xas de papelão que contêm equipa- · .O Congresso. Nacional decreta:
mento necessário ao pr-eparo de ~an
,0
gue (Pareceres ns. 463 e 530, respr.o·
' ·Ai·t: · liev~i;àin:~~
dispõsiçõ~
(•) Não foi revi~to pelo · o1·~dor.
em contrário..
·
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·- 670 SR. JOAO VILLASBOAS. (Pela
Requeiro verificação da
voto.çao. .
. . .
~
~-·
.
O SR. PRESIDENTE :..._· Vai~se.
proceder .ir. verificação da votação, r e.
querida peJo Sr. Senador João Vil-.
lasbôas. :
. ~
. - Queiram· levantar-se os Srs. séna.
dores que. aprovam . o projeto. (Pau. ·

tarifas especificas em ·vigor sObre a
Importação estrangeira, ·tendo em vista aquele .aumento·• previsto, com .as
modificações que a ·câmara dos Deputados ·introduziu, no sentido de dar
outra tributação a determinados produtos.
·
O acôrdo tarifário tem ceJ;to carater s!nalagmático, no· sentido de criar .
sa).
.
direitos e obrigações reciprocas. uma. '
Queiram_ sentar-Se os Srs. Senado- vez convertidas· em lei. nacional ··as
:res · que aprovam o projeto e 'levan- ISUas estipulações, considerando de
tar-se os que o .rejeitam .. (Pausa) ; .
um lado, o que toca ao ·aumento ou
O projeto foi aprovado por 32. votos à l;'edução das tarifas discriminadas
contra 7:: .
.
- e. de outro; às concessões· que foram
, o. SeJlado vai agora del!berÍ11~ ~ôbre obtidas pela nossa ·Delegação · quano art/_4.0 , destacado para votação em to à entrada nos pafses signatários
separado. .
·
·
· de produtos e matérias . primas de
Os . Srs. que o aprovam, queiram produção nacional, como café, . cacau, :
copservar-lie . sentados. (Pausa) :
óleos vegetais, · mentol, mate, couros,
pedras prec!osas, madeiras manufaEstá aprovado.·
turas diversas, tecidos, etc.; com a
. (••: o. o···~··········· .... •.• .......-·~·;, ....... . .circunstância
. de . que . determinado
grupo de pafses dará entrada livre
DISCURSO PRONUNCIADO PELO ao nosso ·. algodão, como sejam a
·. SR. SENADOR. ALVARO ADOL·
França, a Bélgica, a HoTanda, o LuPRO,. NA SiESSAO , DE 30o DE' JUxeml>urgo, a, China. a Africa do ··sul,
LHO DE 19.48.
a Noruega e a Grã Bretanha, assim
como · outros ao café · brasileiro.
QUE SE JIEI'RODUZ POR
SIDO PtiDLICADD_
' O Sr. José. Amertco ~ Mas>'tudo
ÇOM INOORREÇÕE!l
Isso poderia· ser · concedido. independentemente de majoração das tarifas.
O SR. 'ALVARO ADOLPHO- Sr.
· .. Presidente, a angústia' de tempo cerO SR.· ALVARO ADOLPHO -·Ao- ·
.tam-:,nte -II'clevará, ·ao· relator da . c o. _ relátor .não· cabe opinar sObre a con·
· mlssao . de Constituição. e Justiça, ven!êncla propriamente dita. ·do AcOras . insuficiências do seu parecer, em do, restrito que está aos aspéctos ·
matéria de· tão· alta- relevância para legais e constitucionais do projeto.
os··· interêsses nacionais, · ·nos . seU.s di- ·
Ficou estabelecido na Conferência
versos· · aspetos ·.. jurfdicos :··lesais e de Genebra que o AcOrdo Tarlftírlo
constltuê!onais. . · . .· ~.
. . : . · · deveria' ser aprovado ·por lei dos paíO Sr. Presidente .da República, .na ses signatários até .o dia 30 de julho
mensagem oue ·dirfg!u à Câmara dos do corrente ano, para que. possa .enDeputados, "encaminhou • ao :Cóngres- trar em vigor o Protocolo de Aplicaso Nacional a exposiçãó de motivos ção Provisória, no d!a 1 de ngOsto
em que os · Srs. Ministros· de. Estado seguinte. Não o fazendo nesse têrmo · ..-· dos Negócios da Fãzenda. e das Rela- só mais tarde, poderia ci Brasil -'re-ções .Exteriores expõem a .necessida- tomar a sua posição no .sistema taride de.. ser ·pOsto em aplicação o fário que êsses paises convenciona- .
AcOrdo ·Geral sObre Tarifas Aduanei- ram, Isto mesmo já em caráter. defl- ·
;ras e Comércio, ass!nado pelo Brasil nitivo, nos tiirmos de. cláusula . ex- ·
e outros pafses em Genebx:a, a 30 de . · pressa do AcOrdo, com perda da exoutubro de 1947 e ·bem assim · a do periência que representa a execução
reajustamento · dos atuais direitoR es- do. Protocolo Provisório. de tempo e
pcciflcos de Importação para consu- vantagens consegu!das à custa da remo, expedida com o Decreto-lei ...
ciprocidade de condições bilateraL">, ·
n,o 2.878, de 18 de dezembro de .1940, com risco de . sermos prejudicados
mediante a majoração de 40%.
em certos mercados, em favor de. ouTrata-se, assim~ de dar fôrçEI de lel . tros pafses· concon·entes que, dentro
a -uma convençao internacional que do prazo convencionado, tenham dao Brasil realizou -com outros pafses, do execução ao convênio . Pelos têrna base de relações reciprocas de in- mos do art. 3.0 do Protocolo de
tercâmb'o· comercial e, ainda, ~m Aplicação Provisória, o pais que não
puser o acõrdo em execução o.té o
conseqüência do acOrdo ·estabelecido,
dia 30 de julho corrente, só poderá
de fazer a consolidação das · nossas
orden:>
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gozar das vantagens do mesmo quan"Fica. naturalmente entendido
do •êste tiver sido aceito·· em· cliriiter
que em certas circunstâncias, o,
defin!t!vo por um número de países
govêmo do Brasil terá inteira ll·
que· represente ·85% do comércio exberdade ·de manter a tarifa exiS··
· " terno. dos paises sjgnatários..
·
tente ou vigente sôbre qualquer
Estamos. diante de circunstâncias
produto em relação ao qual não
inelutáveis . de tempo, que nos lmpeesteja previsto um dire!to adua-•
"dem ·Ulll exame mais detido dos asn!ro mais baixo na cédula ou l!s·
péclos ·jurídicos e lega!s do Projeto.
. ta n.o 1". .
: ·
·
·' uma vez que somente ontem 'pôde .· o sr. Josi Amerlco .·- Não se traa Mesa do Senado distribuir às Co- ta de nenhuma concessão, e · sim; de
missões a· proposição da Câmara dos exigência dó Govêmo Brasileiro. A
Deputados, que no~ foi .dada a rela- matéria, al!ás, esl á consubstanciada
.tar.
'
.·
.·.
numa· emenda da Câmara dos Depu~
_., .
Nada há a objetar quanto à consti~ ~ados. ..tucional!dade do projeto, que está.con. o SR. ALVARO ADOLPHO. -- l!:
forme. aos dispositivos, que lhe são ·o texto da ressalva •.
aplicáveis, dos artigos 5, n.o I e 15, ·. .O Sr. José Amertco - O acôrdo foi
.n.0 .• I da. Col)Stituíção e também ao feit'o para redução de tarifa; e ·o ·que o
<jUe 'prescrev~· o § . 34 do, art. 141, no. Bras!!. pleiteou foi majoração, .dando,
que. se .rep~re· .à tarifa aduane!ra.. q. assim,. direito lmplfclto. O' Brasil foi
art. 4.0 do Projeto .autoriza, sem pre- quem 'exigiu, conseguiu a. majoração
. juízo de outras disposições estabeleci-· de tarifas; ·J!:. pois; .contra. o espírito do
·das .em lei. ·com o mesmo· objetlvo, o · acOrdo. a .concesslío ·feita ao Brasil ·e
· · · . Poder ','Executivo . a . fazer ~:eduçlio de. a ressalva. não adianta. coisa alguma.
emergência na tarifa de .importllÇão · o -SR .. ALVARO ADOLPHO .- A
·.Para. cons1;11IlO .. · · · ·
·· . · .. . ressalva ,perJilite .que. o· Brasil: altere 'as
·o ,Sr.· Vergniaud WanderleY··- tat.fas, diminUindo-as. · . ·.· · · ·· • ·.
-Julga v~ Ex.a constitucional· a deleo sr •.José ..Amertco ...:. Permite. qúe:
gação?
·
o · Brasil· diminua · as· tarifas que êle
O .SR. ALVARO ADOLPHO....,. Res" próprio .majorou....
'
.
·ponderei ao nobre colega adiante.
o. SR. ALVAR0 ADOLPHO..:.. cer· .
o .Sr•. Vergntaud . Wanderley - · tamente. · . · . · · .
·
· o art. 36 da .ConstitUição· proibe tal ...'O Sr; José Amertco - •••.porque·
· ·delegação.
·
foi interêsse man!feataclo ·apenas pelo
.· ·.. ·O SR. ALVARO ADOLPHO -.o nosso pais . .' ... .
,
· pareéer responderá ao. !lustre colega.
·O SR .. ALVARO ADOLPHO - Co' Mas no caso de esca.ssez .. de certos armo se trata de . convençlío .entre-váriostigos ou de sua preponderante lnflu· ·. países, ê natural. que o· Brasil desejas· · ·êncla.-no ousto da vida.,"quando a me~ . se.ficar. com· os braços-,desatados• para
âtda. .se ·tome necessári&; ·
aumentar.-.ou diminuir as tarlfas,.denQuanto à 'circunstância de ter. Rido . trá dos llm!tes .all .estabelecidos. . ·
emendado pela Câmara dos Deputadós
As altiu:aÇões ·.oferecidas ao··anteprO:..
o projeto em que o govêrno Pedia au- . jeto do · govêmo .estão. compreendidas ·
torização para--pôr em -execuçlío ·.o na:'permlssão· que a.·ressalva· faculta,
Acôrdo de Genebra,··devemos observar sem atetar· a. unidade do•: convênio.
que ·não há infringência a cláusulas Não ·houve; portanto; emenda ao
convencionadas no mesmo. -convênio,- · tratado de Genebra..o que . seria...in·
uma. vez que as modificações Introdu- fringente :.dos.· prlnclpios d!! direito .
li!! das 'eram facultadas em pacto aces- Internacional.. :. .. ·. '' '
·
:sório, quanto'a .produtos nao discrlmi'o •
_, ..... w' __,A z•
· nados e que estavam compreendidos no
Sr.. Verw ""a'"'
a,.....,r ev .. . remanescente dos ·produtos não especl- . Por qúe, nas atribuições que· a ·lei vai .
. :ficamente constdera.dos nas 11egocia- confer!r ·'ao Presidente· da · RepúlJllca,
ções;aõbre os quais incidia a majora- faz ressalva do petróleo?
.ção· geral de 40%. :S:Ste aspecto. do .ca·.O SR. ALVARO. ADOLPHO·....., Para
· so ficou esclarecido por ocasião da . permitir, ·exatamente, .que o Brasil
discussão do projeto na. Câmara dos pudesse .alterá-la. · . .
·
· ·
Deputados. Foi lido em plenár'o o
O Sr. Vergn!aud .Wanderley texto da ressa.Iva assinada pelo chefe A· lei confere ao~ chefe do Executivo
de nossa Delegação em Genebra e pe- poderes para alterar tôdas as tabelas, .
los signatários do Acõrdo, nos se- menos a relativa ao .petróleo; -Por .
gU!ntes termos:
que? Não sei a razão.
·
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Ó SR.· ÁLVARO ADOLPHO- VOU·
O SR. ALVARO ADOLPHO - Se
demonstrar a V. Ex.• em como .não
existe ou não delegação de poderes.
há motivo para estranheza na auto- Estou negando que. haja, _porque,_ se
rlzação outorgada ao Presidente · da houvesse, o ato seria -inconstitucional. ·
República.
o Sr. Ribeiro Gonçalves - Haveria
O Sr. Vergniauã Wanderley iriconstltuc!onalidade. . .
· .
"Entre o céu e a terra há mais coisa · ·o .SR. ALVARO ADOLPHO - o
do que ·sonhos n·a filosofia", já dizia fato do J:>oder Legislativo autorizar
Shakeaspere.
·
·
. o. Executivo: a aplicar o AcOrdo tari.. , O SR. PRESIDEN.TE (Fazendo soar fário, que o Sr. Presidente da Reos timpanos) .- Atenção I '·Está com · pública ce,lebrou com ·os representa.n- ·
a ·palavra, para dar O· seu parecer, o tes de · outros países, Importa .em
Sr. Senador Alvaro Aliolpho.
· , aprovação do Ato · de Genebra, para ·
que êste possa· produzir 'efeitos no
O SR. ALVARO ADOLPHO ,... se.nhor .Presidimte, os apartes dos d!gnos Brasil. Sem Isto· não "teria essa concolegas: constituem valioso subsidio à venção sentido legal nem fôrça obri.
· gatór!a. Age o Legislativo 'dentro ·da
discussão do asstihto.
.A autorização que dá o projeto, C!?mpetência que lhe dá a ::Constituino art. 1.•,. ao Poder Executivo, para çao, ·P.O seu artigo 66, ·n.• I. Cabe.
aplicar provisoriamente 0 · Acôrdo Ge- ao Congresso Nacional tresolver defi~
ral de Genebra e ·bem assim a de
nltivamente sôbre os tratadOs e· confazer· l'eduções de emergência, .dentro venções com . os Estados estrangeiros .
da margem do· reajustamento; sôbre que o Presidente da. República celedirei~os de exportação para ·consumo,
brar. A resolução do Congresso, ·é
quando se verifique escassez. no . mer- que dá a condição de lei ao convêcado . interno , de determinados arti~ n!o · . Quando o Congresso autoriza. . a·
gos ou, seja o caso de preponde1•ante aplicação ·do · pacto "aduaneiro, ma.n·- influência dentro do .. custo da vida, dando · apllcá~lo, é que ·o aprova e.
não contrariam a constituição. 1
ratlflca. ·
·
· · ·
··
. ·..
.O Sr ... José Americo ....,. v. Ex.• está
. De maneira que o ato do Congresso ·
.vendo que a convenção é muito pre- aprovando ii convenção de Genebra
circllllStâncias: · ~Jrlmeiro; . da solução · não Importa, absolutamente, - como
cárla,.limitada; depende de tôde.s essas ·. se tem· alegado,. em uma delegação
· . do" regime de emergência; depois, de de ·poderes. "
·
.outras condições .. ·, ·
.O Sr. Vergnia11ã ·wanãerley • SR; ALVARO' ADOLPHO - Da· Não foi somente ·a aprovação do Ato ..
escassez de produto' no merendo ln· ó ·sa. ALVARO ADOLPHO-- En··
-·
volvendO uma autorização do· Poder
terno.
· o .Sr. José Americo - se. a ·majo- Legfs!atlvo . ao Executivo o projeto ·
. ração, como já acentuei, fot maior por. compreende, perfeitamente, duas ·par•.
. empenho do Govêrno, não terá ê!e tes :distintas: ·uma refere-se ao Tra.nenhum interêssé em reduZir.' ·.
tado em si, e outra refere-se· e.s con·
·o SR.'.ALVARO ADOLPHÓ _
seqUências d~ste, referente ·ao proble-.
· Ex.• há •-Íie convir que não estou fa-. ma: tarlfár_lo ·
·
zendo a de~!lSa do projeto, do ponto
·Não M delegação de, · atribuições
de vista dos . reflexos .·econômicos ou no caso, porque o Poder ·Executivo, .
financeiros do Acõrdo. na ecbnomla ·chamo· a atenção ·do prezado amigo
nacional.
' Senador Vergn!aud Wanderley ..;... c:om
. o sr. )osé. Americo
Ex.a' esté. . essa autorização, não. pode sair da
· tratando desta matéria.
esfera da sua ·competência especifica'
·
de aplicar. a lei,. isto é, a convenção
O SR .. ALVARO ADOLPHO- Tra- . nos têrmos 'da ·resolução legislativa
·
to do problema do · ponto de vista
jurídico,- legal e constitucional.-.
que a aprovar.·
··
o Sr. José Amerlco - Está eil:a. Isto quanto ao. art. 1.? do Projeto.
minando a delegação.
Os dispositivos dos !Parágrllifos 1.0 e 2.0
do art: 1:•, dos artigos 2.•, 5.• e 7.•,
.O Sr. Fernilnães. Tavora - Sob o regulam
expressamente as no\•as lnaspecto da· constituclonal!dade. ·
cldências tarifárias, .as concessões .felO SR. ALVARO ·ADOLPHO - Ex- tas aos países s~gnatários em virtude
· cluslvamente sob seus. aspectos cons- de lei ou contrato.
· .
tltucion~ ·
.
··
·
São êsSes os dispositivos que cons. ·
tituem o corpo principal· da lei tarl.
O Sr. José Americo - Se a delefárla em elaboração. .
gação é ou não constitucional.

o
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· Uma. coisa é a tarifa ;outra a convecção propriamente dita.· .
O Sr. Vergniaud Wanderley Na. própria Ordem do- Dia lê-se: ·.

· Discussão única do Requerlmtm. to n.• 88, de 1948, sol!cltando urgência· para discussão· do Projflto
de Lei da Câmara. n.• 239, de
1948, que manda aplicar :provisàriamente o .AcOrdo . Geral sObre
Tarifas· Aduaneiras e . Comércio:
'
'r.ea.Justa a Tarifa das Alfândegas
·
e dá. outras providências.
Portanto, são três materias na ·,\lesma. lei, e não. só do acOrdo s'e está
tratando·: ll: delegação ao Executivo,
coisa que a Constituição proibe. Dai
. tt dúv!da, se é sanção ou promulgação
do Presidente da República.
, . O Sr. Apolonio Sales - ~.ste ponto
já ficou bastante .claro . . '
.
'
O SR. ALVARO ADOLPHO- Che.
gareilá.
. .
No que. diz respeito ao' art. 4.0 , que
autoriza o · Poder Executivo . a.. fazer
reduções , de emergência, . dentro da
ma.rgelli do reajustamento. sôbre os ·
direitos. díf. ·importação de artigos,
por escassez dêstes ou sua prepon·cterante influência no custo da vida,
não . há também lnconstltuc!onallda·
. de, por delegação de poderes.·
. Chamo a atenção do meu ilustre
. colegá- para a inexistência de. delega.
ção de. poderes no caso.. em que o
P,oder Legislativo autoriza . ao · Exe··cutivo a. fazer reduções. nas tarifas:
O

Sr.· Vergniauã

wanderley

-

O .Sr.

Veroniaud, .Wanderley -·

Não é ·o disposto a que me refiro.
O SR. ALVARO ADOLPHO (Con-.
tinuando) .' Não seria r Isto possível se
se . tratasse 'de aumentar o tributo
porque aí se 'daria a infração do. r.rt .
· 141, § 34, da Constituição, quando dispõe que nenhum tributo será exigido
ou aumentado sem que a lei a esta,beleça.
·
·
·
O que se dá, é que o Poder Executivo fica com a faculdade de fazer
l'eduções na tarifa · estabelecida no
11mite máximo.
. ·O Sr. Apolonio Sales -:- Temporária? · .
. .•
. ~
·
O SR. ALVARO ADOLPHQ - '
Tempprárla ou definitiva .. As tarl- · ·
fas no caso· são de emergência. ·Em
regra, a tarifa pode ser elasticidade
e. ,Isso não Importa em delegação de . ,
poderes.
. . .
.
. O ST.. Apolonio Sales ..,.- Multo. beni.
.O SR.· ALVARO ADOLPHO ""' Vou
apoiar minha exposição .na autorldaqe · dos constltuclonal!stas mais em!- .
nentes dos Estados :Unidos, da Europa
e do :Brasil.
O Sr.

Vergníaud ·Wanderley

-

Permita-me V.. Ex.• · uma pergunta: .
Julga, V. ·Ex.• que o . Congresso pode
delegar poderes ao Executivo· para
elaborar
o Orçamento?
..
.
.
,.
O SR. ALVARO ADOLPHO- Oral
v .. Ex;• está argumentando por absurdo· e estou tratando de caso especf,
f!co tendo em vista os princ!plos cons· ·
tituclonals . · • ·
.
·. · · ·
'

'

O· Sr. Vergniaud· Wandcrley Como não. há delegação, se importa.
.
São
atribuições· do Poder. Legislativo~
ém ·dir.eltó patrimonial? ·
· ·· ·
segundo o · art. · 65 da Constltuiçiio:
. O SR. ·ALVARO ·.ADOLPHO - Es- ·
· · "I ·'-· Votar o Orçamento; · :
pere· .V; Ex.• pelos argumentos. ·
II .:... Votar os tributos próprios
Em tal conjuntura, quando clrcuns~
da
:União e -regular a arrecadação
tãnclas lmper!osas reclamam a -Intere
a
distribuição das suas rendas".;
venção do Govêrno no inercado· ln- ·
.
O
SR.
'ALVARO ADOLPHO :.,;_,. V.
terno, para reduzir os preços de certos ·.. pro~utos de. consumo, no intuito Ex.• ·aevia ler o · dispositivo do art!-· de provocar. ~ma baixa de nivel· no . go .141, § 34, da. Constltuiçfio. Vou
em auxilló .de . V. Ex.•, certamente
cllsto· da vida.
·· .
·.
para esclarecê-lo:
··
O Sr. Vergnil!ud · Wanderley l!: .delegação de ppderes. ·
"Art: ·14l:,J ·34 - Nenhum tri~
buto será exigido ou auntentado
O SR. ALVARO ADOLPHO- ...
sem:· que a lei" o estabeleça;· nepoderá o Govêrno . reduzir n tarifa
nhum será ·cabrada em cada cxel'1
a.duaneira desses artigos, .cobrando
ciclo sem prévia autorização ·ar-,
menos, dentro. daquela margem, sem .
,' ·çamentária, ressalvada, porém, a ·
·
precisar de nova lei de tarifas. ·.
"tarifa aduimeira e o· impõsta lanO Sr. Vergniaud Wanderley , çadó'·por ·motivo de guerra".
,__
V. Ex." sabe que isto é função privativa do Congresso, segundo dispos!ção
o Sr. Verg.niaud _Wanderley constitucional.
Perfe!tain•ente. · Mas é outra. ·coisa.
Entre Isso e delegação de poderes
O SR. ALVARO ADOLPHO- Arhá uma diferença.
tigo 141, § 34.

I
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O SR. ALVARO ADOLPHO
Todavia, no conceito de direito ta·
rl.fário, a ma.térla muda de ~ecto. ·
Sempre se entendeu que a tarifa po.
de variar, pode diminuir, contanto
que ·se respeite o . máximo estabele.
cldo na mesma. Isto em tôdas -- as
. legislações aduane!:ras do mundo.
Sempre se admitiu, em todos os s!s.
temas aduaneiros de tarifas, essa possibilidade de. redução. pelo Poder Executivo, em determinados casos. A ta.
rifa na economia modema ao lado
da função , fiscal de concorrer para
avolumar as receitas públ!cas e de
·proteção à ·Indústria nacional, 'também aparece como. Instrumento re-.
guiador do consumo Interno, em determinadas· circunstâncias. Neste últi!llo· caso, pode obedecer a certos li·
mites, máximos e minlmos, . contan- .
to que · não venha o ·tributo a ser
agravado, o 'quê só a lei nova po.
derla fazer.
. ·.
·
·
·li: exatamente o que está fazendo
confusão no espirita do meu. ilustre
. colega.
.
. p Sr. Vergniaud Wctnderley Confusão alguma.
O SR. ALVARO ADOLPHO - O
aumento · é que ·não ·pode ser conce.
ced!do, mas· a d!minuição o poJe.

tende Esmein que, em tal caso, 0 legislador criou uma lei cuja apl!caçft:o
é- de certo modo condicional; tendo
deixado ao poder executivo o cuidado ·
· de determinar ·as condições, necessariamente variáveis e cont!ngentes, que
justificariam a aplicação legal da
tarifa min!ma.;
·
No nosso caso, a condição para que
a redução se possa dar, doS direitos
de Importação para . consumo, seria
a. escassez· do produto: ou. a sua. ,prepo~derante ·influência no mercado; .'
afetando o custo da vida. É a emergência · que sugere os l!!mtes de execução da. lei tarifária., em tais casos •.
· Entre nós, conio observa.. Pontes de
Miranda, o. caso foi agitado em 1934:
na. Câmara dos Deputados, -~ ('hamo a· atenção dos const!tuc!onalls·
tas 'da Casa. - quando se discutia o .
projeto de lei do. !mpôsto sObre· a
renda. ·em face da Constituição, então vigente, no sent!do de saber até
onde la. o· Poder Executivo de regulamentar formas de lançamento, ·epocas :
d ecobrança, etc. e. no que'.'.pod!a haver
delegação de poderes: O m~smo se deu
quando, a essa época, se :'cogitou de
autorizar o Poder Executivo a. Intervir
nó · problema do .trigo nacional. . A
Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados· a êsse respeito
o Sr. vergniaud Wanderley -· entendeu
o ato da fixação de
Onde a lei não d!st!ngue, a ninguém quotas ou que
percentagens,
dentro dos
é dado ·distinguir. li: principio de l!niites prev!stos, não . importa.va
em
nermeneutica. ·
delegação . de · poderes. Ai o :poder
O SR. ALVARO ADOLPHO ·-Nos Executivo não recebeu delegação,
Estados .Unidos, a Suprema Côrte tem apenas exerceu a ·sua ·função espe.
admitido, como no· caso Fleld versus ciflca que é executar a .lei. (ComenClark, citado por Wllloughby, a facultários' à· Constituição, volume 1.••. pá,•.
-dade e até o · dever que tem o Pres!~ gl.na_ 5?8) . ..
dente ·de suspender Impostos adua- .
Só haveria delegação de -poderes .'
·neiros que reca!am sôbre certos gêneroS de alimentação pública, como ~>e a .fixação das tarifas, além .do
açúcar, café, chá, etc., para que te· · máximo estabelecido, tôsse deixado ao
arbitrlo 'do Poder Executivo .
. riham livre entrada· no pais· (On the
Sou, portanto, de parecer que o
Constltutlon, vol. 2.0 pág. 1:319) .
As tarifas máximas e mínimas são . projeto seja· aprovado pelo Senado,
de uso corrente em grande .número depois· de ouvidas as dema's Comls·
de piúses, que utilizam, ê~e sistema sões competentes. ·(Muito bent; muito
de defesa de sua economia. Assim bem).
.. ,
'
por -exemplo, Esmein· <Elements 'de
Dro!t const!tut!onel Public · et com- DISOURSÓ PRONUNCIADO PELO
paré (fls. 167) d!z que não se pode
SR. ·SENADOR JOS!l:: AMERICO,
por em dúvida . a constitucionalidade
NA SESSAO DE 30 DE Jut,HO DE
da1 lei de 1891, que· autorizou o go1948.
vêrno francês a aplicar, no t'odo cu
em parte a tarifa minima sôbre pro· · QUE. SE REPRODUZ POR TER SIDO PUDLIChDO
ctutos e 'mercadorias, ai!. menciona,
COM INCORREÇÕES
dos, não havendo por isso, na lição
do co~ituclonallsta, delegação ao
O SR. JOSJi: AMERiCO - Senhor
poder executivo de uma atribu!ção Presidente, pedi a· palavra para dar'
essencial conferida ao Congresso. En· os fu~do.mentos por que. voto contm
•
\

.
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'
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IX> Porque, se há 'uma política· que .

Deputados.
·justifica todos os nossos·' cuidados c'
·I>- Porque· o AcOrdo oeral ~ôbl'e · as todos ·os nossos sacrific!os · como o '·
tarifas .. aduaneiras visou; exclusiva- problema · vital desta hora penosa. de
mente, sua reaução substancial, co- crises que se ·acumulam,· é a ·que ·se
mo meio de promover a integração empenha pelas soluções humanas, co- ·
do comércio· internacional em condi- mo um recurso extremo de própria· .·
"Ões que . beneficiem desenvolv!men- salvaçAo da ·raça, indefesa e subnu- .
" económico de todos0 os povos. : · trida.
·
.
. · ·
.
.to
II> · Porque, à margem dêsse obje- . · X) 'Porque, quando · outros povos
ti:vo, prevalecendo-se . do substitutivo . depositam tOdas. a.s esperanças nessa
·que admite a alteração. da tarifa em Iniciativa, fiéis._à sua próP.rla flnal!virtude da depreciação: monetária; lo- .. da de, renunciamos ao dire:to de ape.
grou .o Brasil .uni reajustaménto que- lar para a con.corrência, pára· o· merresulta ·na majoração -de 40% dos cado estrangeiro. como. um· melo. de ·
. atuais . direitos especlficos .de ·impor- aliviar nossas necessidades · que pode·
_tação. para ~consumo,. constantes dá· rão: ser ·exploradas; inclusive '[)ela esTarifa das Alfândegas. expedida com .· peculação -altista que .ainda não foi
o Decreto-le~· n.o 2.678, de- 18: de se- l'eprlmida: · . . .
. ...... ·
tembro de '1940.
:
·
XI) Porque, ainda poderão êsses
·.· m> 'Porque êsse reajÍlstaniento foi, aumentos . de maneira· contra~produ
apenas, tolerado · pe_los demais :~Jgti~ · cente ·reduzir o . movimento de·.· nosso.
. . . tários •. do Acôrdo · que é, ·por sua na- comérc!'o externo, • em -detrimento,,
· tureza, incompativel . com qualquer além do consumidor, da própria :en. m,ajoraçM tributária. · ·:
·
·da _aduaneira que :Vinha reagindo, . de
· ·IV) Porque~envolvendo o· lnterêsse ·ano a ano, .acima de ·tõda previsão
f!scal.como. seu~ único móvel, repre~ orçamentária até .. cair.· no declinlo
senta o mesmo· reajustamento, mais atual,-·em· cons~qüência do regime de um ônus para.o-consumldor, já esma-. licença-prévia. ·. · . · · _: . ' .. · .. ·
gado pelo pêso . dos impostos · que; se-. . XII> Porque , se, , por :mingua . de · ./
.. jam quais forem, revertem sempre -P.Ill _·tempo, . para um exame .. mais ·detido
seu :nrejulzo.
·. .
· ·. . .. .· .
·.
. "e -consçlencloso da •matéria, rião· pu...
.· .. · -·V). Porque· tal_ majoração atinge desse o Bras!!· _assinar --o_, Protocolo
· · assim, o nosso custo de· :vida, aspecto ·.da Aplicação •Provisória do .Acôrdo,
que .não poderia .sér corisiderado. pelo · participando, dessa· primeira experiên. instrumento, cuja .perfeição técnica ela, não estaria. impedido de fazê-lo
-não negamos, mas. que Interessa pro- para . sua ·aplicação ··em . caráter de- · .
· fundamente à situação interna.
'!initivo,- sein quebra da solidariedade ..
'·_' o'\TI) Porque,·sé·nãÓ ·é pàss!vel de que sempre manteve com a linha de~
· , crítica· nossa . delegação em · oe_nebra, ·.cooperação econôlri!ca Internacional:
nAo ·podemos. ~entretanto, deixar .de ·- XIII) .. Po~que; ·só assim: não se. prl· ·
estranhar o critério, que; presidiu, por vará 0 senado da.-prerrogatlva cons~ ·
' ordem . superior essa orientação dos tituclonal "de estudar e, se fõ,sse preseus trabalhos.
· ·. ciso,: de :emendar o projeto,: fora da
VII) porque; entre as· causas que pressão do ~equer~en_to· de urgêncJa
mais -têm· contribuído pára a vertlgt.· · e do prazo :fatal para·· a aprovaçao
nosa elevação do prêço das.-utll!dades, . : do AcOrdo •. · ·
avulta_ .a responsabilidade do · Estado
xiv> Porque: se: êsse retardamento ,.
promovendo ou· fac!lltando o ·inces- 'acarretaria .desvantagens_.em face elas
sante aumento dos· Impostos, taxas e .
. tarifas, que oneram ·a produção, 0 conéessões obtidas· para certos produ. transporte, as · comunicações ~. em tos,, pior do_ que tildêi:_. é ·o encareci;. · ·
suma, .todos os serviços púb),!cos.
mento da vida.. :.. determinado . pela ·
· VIII) 'Porque· não ·se pode deixar agravação dos Impostos, cuja lncidên·
de reconhecer que .a· base em que fo. ela, em· muitos dos ca.Sos · prev!stos, é ·
-~ :ram fixados os direitos' de tarifas da
simplesmente ·indefensável. \ · ·
·
. alfândega .Já não correspondem ao , XV) Porque, finalmente, não se de"
valor da nossa moeda, · mas .não po- . veria votar, sem conhecimento de .·
. . !leremos salvá-la .dessa depreciação' . causa, matérfa. de tanta resJQnsablll·
·nem enfrentar a inflação trabalhan-· ·dade e de· tanto lnterêsse. geral,'
do .pela carestia-da vida.
(Muito bemj muito· be?n, ·Palmas) .
•
'
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TRECHO DA: ATA DA 89.•· SEt:!SAO, EM 30-7-48, QUE SE REPRODUZ
P.OR ·TER SIDO PUBLICADO COM; INCORREÇOES

······································-··········.··················:············
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ll: aprovada, cem ~3 modlifcações constantes das emendas o1celtas
a seguinte ·.
.
·. . . • .
·
..
I
PROPOSICÃO

· N.o 287, -de·l947

.......................... ................................................... .
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QUADRO AO. QUAL SE REFERE O ARTIGO 1.0 DO PROJETO
TRiim:N~L 611PERIOR ELEITORAL
Cargos ·is•Jlados do-provimento
éomt~são ·

Número
de
cargos
1
2

em

-

!j

Classe

ou

Carreira ·ou cargo

j.

pacjrão

Diretor de .Secreta:ria ........•. · · · · · ·• ·• · · ~ · ·· • · ·[·
· ·Diretor de Serviço .•.• ~ ......•.•.•.. ~ ·......... ·..... .

I

R
1?

. Cargos Isolados·. de ·provimento etettvp '
1

1

AuditrJr ~scal

.• ~ •• ~ ·••••••••••••••••••.••..•.•••...•

-~3 ·1 Taquigratos
~~W!:~orilê' d~bateii'
'ú~niáii~i~·P'r~i~i~iiaú' ·:: :: :~
...•.........•.•.• ·.. , •. ·•.•.•......•.. · · ......
Arq11ivista .•.•. ~ ••••••.• •- ••••••.•••••••••••~. ·••••.•••

1
1

· Arquivologlstas · .•••_• .- ••••••.••••••• • ._ •••••••••.••. : ..

1

~--AlmcJ\.Iil'ife·

1. . ~ "f._.Zelador .:. ._ •. ;..••••••.••.•.•••••.•••••••••••..•••.• _••••

1
1

2

-:.,·........................................ _.
~ort.eil'à ··.. .-•... .- ...•.. ·.. : •....... _
.. ~······~····:·:··•

... Auxil~ar de Portaria ••••••••.•••••••. -•••.• ~-· •••.•••
"I- Motorista · ~. ; ••• .-. ~~ •••• ·•• ~ •.• ~ •••••.••.••••• •. • ••. · .•

o,·

.L.
N
K
K

.e'"

~

I
J
I

...

R
R

Cargas de Carreira

' .

-. 1
2
3
4
5
6

5
7'
2
2

4
5

..............................
............... ............
.
.................
..........
.
........................ ... .
............................

M
L
K
.J
I

···J

G

Oficial . Aclministrativo
Oficial ··A<!mlnistratlvo
Oficial. ·.,.clmlnistrativo
·
'
Oficial_ Aclministrativo
Oficial Administrativo Of!cial · Administrativo
Dactilógrafo ·_. ••••• ~. ~·· ••••••••••.•..•••.••••••••••.• ·/
Dactilógrafo · .•••••.•••••••••• ~ , •.•••••••• • ••• · • • • .Contínuo .... .-'... , .. ; .. ; : . ................... · · ..
0 0 0 f

f

O O t

O 0 f

I f

f

f

0 t 0 I 0

t"'o f I I I 0 O

~

Contínuo ·, •.. ·.. :. :'.... : ••.••... ~ ••• o •••••• ~ ••• : ••••••

Servente.
Ser.veute

..... ·.~· ...•.....·................ ~ .......... !
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93.a Sessão, em 4 de Ag.ôs.to de .1948 ·
.

PRESIDtNÓIA DO SR. · NEREU RAMOS,. PRESIDENTE

-

.

.

.

.

,

.

'

.

As 14,30 /horas comparecem os SeEXPEDIENTE
nhores Senadores: .
:MENSAGENS
.
'
Alvaro Mala.
N.• 135, de .1~48
Severlano Nunes.
·Magalhães Barata.
Excelentíssimo Senhor Presidente
Augusto Meir.J!-..... .
do Senado Federal.
Clodomlr Car;doso .
· . . Havendo · sancionado ·o Decr.eto. do
Evandro Vlanna.
Congresso Nacional que .autoriza. a en- .
· Ma.thlas .Olymp!o.
campação da Estrada· de· Ferro de
Ribeiro Gonçalves.
· Dhéus ·a Conquista, tenho ..a honra de
Adalberto Ribeiro.
restit'Uir ·a V:ossa Excelência dois dos
Vergnlaud Wa;nderley.
r.~Jiect~yos a~tógr'!ifos. ·
' ....José Americo. .
.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1948.
AP<Jlon!o Sales.
. .:.... EuRICO. .G. DUTRA. ·
· · Góes · Monteiro.
N.0 ·136, de 1948
Pere! r a Moacyr .
Henrique de Novaes. ·
Ex.celeni!ssimo senhor Presidente
Andrade Ramos .
·'
:do Senado Federal. ·.
.....
'-.-.:!~~
AlfredoVlanna,
Neves.
Havendo· sancionado. o Decreto
Mello
1 · do ·
Levlndo Coelho.
.. ,
CongreSso. Nac!onal que autor ?.a . a
abertura· de .crédito especial, pelo· M!Ràdolpho Miranda.
· n!stério da Justiça e Negócios Inte.
Dario Cardoso·
/ riores,. para atender a diversas .des. Alfredo Nasscr.
pesas dei exercício de 1947, tenho ·a .
Vespasianci Martins.
honra. de. reStituir a Vossa Excelência
·Flávio G!llmar~es. ·
. dol.S. · dos. respectivos autógl'afos. ·
Roberto Glasser·.
Rio :de Janeiro, 31 de· julho de 1948.
'Arthur Santos. ·
- EURICO G. OUTRA.
Ivo. d'Aquino.'. . .
.
F.rancisco · Gallotti.
. . ....
·N.0 '13,7,. de 1948 ·
.

·r

.

.

•

'.

-

! ·:

.

Lucia · Corrêa. .
Ernesto Domelles (30) ·
SR." PRESIDENTE - Acham-se
presentes &O Srs. Senadores. Haven~
do número legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder à leiturr. da ata.
0
, . O SR. 1. SUPLENTE <servindo de
2.•. secretário) procede à leitura; da
ata da sessão anter!or, que, posta em
d!scwsão, é sem debate aprovada.
O SR. a.• SECRETARIO (~ervindode, 1,0 ) lê O seguinte

o

..
'
>o

I'

•

~ ;e:xce!ent!Sstmo senhor Presidente .
. do: Senado . Federal,
,
. .
·. Havendo sanc!onado o Decreto do
·Congresso· Nacional que autoriza. o
. Poder Executivo a ·aplicar, provlsõ"'riamerite, 0 AcOrdo ·Geral sObre Tatras providências, tenho .a honra de
restituir a vossa Excelêncla dois dos
r'especti'vos autóg~afos.
.
Rio ·de Janeiro, 31. de julho de 1948.
· -:EURICO G .. DU:rRA. '

,

'
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-75.Telegramas:·
Ofícios:
.
Da Assoc!ação Comercial. e Indu.~
Da Câmara Municipal de Votupotrlal de Jolnvllle, Estado de Sa.tnta
ranga, solicitando seja .elaborada uma
Catarina, protestando contra a ma- lei que outorgue Imunidades aos vejoração de Impostos no .mesmo mu- readores munlelpals. - Inteirado.
nicípio. - Inteirado.
Da Câmara de Vereadores do Dls·
Da Assembléia Legislativa do Es- trlto Federal. transmitindo o teor do
tado _do Rio Grande · do Sul, . mani- d!scurso proferido pelo Sr·) Xavier·
festando o lnterêsse· com que acom. D'Araújo, na· mesma. Casa,• em sespanha os debates em tõrno da ques. são de 19 de julho p. findo. -• ln- ·
-·
· ·
·
tão do petróleo, bem como o desejo !eirado. .
·Da
Câmara-dos
Deputsdosi
de que a sua· solução obedeça ao cri· Senhor 1.0 Secretário:
tério da· nacionalização das Jazldns .
.
- Inte~rado.. ·
Tenho a honra de encaminhar .a
Da Assembléia Legislati va· do Es· Vossa Excelência, para os · devidos
·autógrafo do Projeto
tado do Rio Grande do Sul, solici- fins, o incluso
0
tando ln'clusão, no Orçamento Ge- de Lei n. 475-C, de 1948, que "abre ao
Nacional, o crédito supleral da República, da' verba necessá- Congresso
mentar
de
"Cr$ 2.164.916,00, para ·
ria. à adaptação do Aero-ClÚbe de Ca- ocorrer .a despesas
com subsídio, ajuxla~. - Inteirado.
da de custo, pessoal e material. ·
Da ·Assembléia Leglslatlvs. do Es. Aproveito o ensejo para reiterar a
tado do· Rio Grande .do Sul, mani- Vossa .Excelência os protestos :de mi:
festando apoio ao projeto de le.l que nha distinta cons!deração.
reforma os serviços das coletor!ns fe. · Rio, 3 de agôsto .de 1948. - Mnnho;:
da Rocha, 1.0 Secretário.
derals, - Inteirado.

.

..

..

PROJETO DE LEI DA CAMARA ·
N.0 245, de 1948 ·
. Abre ao Congresso Nacronal o crédito suplementar

d~

Cr$ ·.... '·

2.164.916,00, para ocorrer a deBpesas com subsidio ajude de custo,

~soai

e

material.

·

'

. O Congresso Nacional decreta: ·
. ·. Art. 1.0 ll: aberto ao Congresso Nacional o érédlto suplementar de
dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e dezesse!s cruzeiros
(Cr$ 2.164 .916,00), para refõrço de dotações das Verbas 1 .- Pessoal e
2 - Material, do Anexo ,n.0 2, .Congresso Nacional, do Orçamento Geral,
da República para o corrente exercício (Lei n.0 162, de 2 de dezembro de
· 1947), a saber:
VERBA 1 - PESSOAL
Consignação I .,-·Pessoal Permanente
."'

• I

.

,

Cr$

•

s;c

G1 - Pessoal Permanente .
01 -Quadro da Câmara. dos Deputados .....•....... ,
02 - Quadro do Senado Federal .................. ·.. .
s;c os - subsídios
02 - Senado Federal

.

.

'
a) parte. fixa .............................. ,·, ...•
b) parte variável ·············~····················
C®S!gnação III - Vantagens
~
,'•
.

S/C 15 - Gratificação Adicional
.
01 ...,... Câmara dos Deputados .......................... .
· 02 - senado Federal ........... : .. .... ; ............ ..
Consignação IV - Indent;:aç6et~
s;c 22 - Ajuda de custo
02 -,Senado Federal ................................. .

51.000,00'
27.000,00

. 314.800,00
] .317.300,00

42.259,00
17.557,00

45.000,00

·,

'
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2.- :Material ·

Consignação I I - Material de Consumo

S/C · 17 - Artigos de expediente, desenho, ensino e educo.ção etc.
·
· 02 - Senado Federal . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ·
. ·. S(C 19 - .Combust!vels, mateJ:ial de." lubrlfíca9ão ll llmpesa
. . de máquinas etc. · . ·
· ' .
.
.: ·
02 - Senado
Federal·
.
. . ... ·............ : .. .............. ; .. ·

60.000,00
6,0. 000,00 '. ·.

~

· ·. · ·. ·consignação· III ..,.,. Diversas Despesas

. S/C

30 -

.

Agua· e artigo~ para limpes a e desiníe~ção etc.

02 - Senado Federal ..... ; ............. ; .... ; .......
'
..
. I
.
.
S/C 35 .:.....: Despesas mludas e de pronto pagamento •
02 -:- Senado Federal · ................... ·............. _. .. .

20.000.00 '

-~

30.000,00

S/C 37 -· Duminação, fOrça motriz e gás ·
. .
.
02 ,...... Senado F~~eral ..... ·... ~ ..... ~ ... .'.................
S/C 38 - Publ!cação, serviço de impressão e encaderna7
ção, cllchês
·
· .
·
· 02 -

Senado Federal . ~ ....... ,'. , . -. ~ ................... .

30.000,00
'

.

130.000,00 -

Telefo~e, telefonemas; telegramas, . radiogramas,
porte postal e BSIÍinà.t'llrã. de càilias postais .
02 -.Senado Federal· .. ·......... ~ ... : ....... ·... : ...... .

' 20.000,00

·Totál .... ~ .... ·....... ·, ......._.. -.. : ......... ~- ;·... ;.....

, 2.164-.916,00

S/C 42 ·'

·'

Art. 2.0 A presimtelei ~Iitrará. em vigor ~-~ data de suá publ!(!ação.
Art. 3. 0 . Revogam-se as disposlçes "em contrá.rlo, . .".
'

.. ,

.

A !mprlmlr.

·-

: .:

..

,.

SãÓ lidos e vão a: Imprimir .os . . dizer que à.. 13 . ~de agOsto . próximo
seguintes . pareceres: .· ·
comemorará. ·a seu 60. 0 , anlversá.rlo •.
. Ademais, é a. única Faculdade de · ·
PAIIECER ..
Direito· do Brasil . Central. e. que dá .
: . ensino superior;- não. só ·aos filhos ·
N.0 6~ de l948 .
· . do longinquo Estado de Golá.s. como
. Da .. Comissdo àe Educação e . a muitos filhos de parte dos. Estados
Cultura, ·sobre o Pro;eto ae· Lei
de Minas· G~rals, Maranhão ..e Bala,
J
do. Senado, n. o 25, de. 1948.
.e ainda· a ·.quase .•totalidade dos fir . Francisco G'a!lot".
lhos ·-de. Mato ·Grosso . que procuram
.Re!ator.. sen-'"o·
""'
"'
· o Curso ·Jurldlco, onde n~o existe
O Projeto de Lei do Senado nú:; . Faculdàde de :Jjireito. ·
Assliri;-:merêcé 0 . Estado .. de Goiás
· mero 25-1948, que transforma em es"
'tabeleclmento de ensino superior a
1 · j
did
1 u lá
Faculdade 'de 'Direito de Goiá.s, quan~ . que. he }Se a conce o pe a . n o
·do .da sua apresentação, ·recebeu· ii · o favor ·constante. do projeto.
Sou; pois, filvorá.V'el à. 'aprovação ·· ·
assinatura de 30 Senhores senadores,
o que mostra a simpatia da causa. · do projeto do Ilustre Se:lador · Alfre0 projeto .é constitucional, confordo Nasser. · ·· - · · ,. ·
·
me manifestação da !lustre Comissão ·
·Sala das sessões, 2. de agOsto de ·
.de Constituição e Justiça. 1948. ::-- Flavio · GuimariÍes - Pré. A Faculdade de Direito de Golá.s, . sldente. - Francisco Ga!!otti - Reé fora de dúvida, já. tem Um. passado . lator; -' Cicero àe Vasconcelos. ..-·
tradicional e releva:1tes serviços tem Evanàro V!anna. - .A.loyslo àe ··Carprestado ao ensino superior. Basta
valho, vencido.

'

-nobrigando o depósito no Banco do
BrasU, de 10% dos lucros excessivos
N. o. 543, de 1948
durante 10 anos sem juros. para.ílnanDa Camisstio de Finanças 's6• ciamento da .produção agr!cola.
bre o Projeto de Lei do Senado
. Muito é de louvar o interêsse dos
n. • 25, de. 1948.
·
eminentes vereadores· põrto· alegrenses .
Relator: Senador Mathias Olymplo.
por tão alto problema nacional. Ne~
·
por isso deve esta Comissão condtlll'
Sub~etido o parecF -~favorável da
por qualquer projeto a. respe!to, o
Comls,sao de · Constituiçao e Justiça-: ·que sairia do campo da sua compeao plenário, ·êste se manifestou pela tência regimental. Entretanto, . ainda .
constitucionalidade do Proje-to de _Lei quando pudesse -fazê-lo. en~ontraria
n. 0 25. _de 1948, que transforma em · fortes obstáculos, entre os quais 0 ver~
estabelecimento federal·· de ensi:lo su· · dadeiro confisco que. representaria a.
perior a .·Faculdade de Direito de · obrigação do depóSito de 10% dilíduGoiás ·
. .
eras· durante dez anos sem, juros, sem
Manifestando-se, a seguir, a. Co- . esquecer a dificuldade de .se definir
missão de Educação .e Cultura· opl- o que sejam lucros excessivos. Vale a .
nou, .também, ·pela aprovação . do pro- sugestão como . uma lembrança que
jeto, · ressaltando ser a referida Fa- - poderá sei! considerada em 'outro mo- •
· cuida de a· "únic.a no Brasil Central menta, quando se tratar de; d!scut'.r. o ··
que · dá. ensino supçrior, não só aos anunciado projeto sObre o~ganização·
filhos do long!nquo Estado de Goiás, bancária. ·
· ·
·
, ·
como a. muitos filhos de parf'e dos
A ·comissão resolve. assim',. arquivar
Est(ldos de Minas Gerais, Maranhão a sugestão; ,
·
e Bahia, e ainda a quase. totalidade
mJ 6 ·· · . 2 d
Os
dos f!lhos de Mato .Grosso, CJUe pro. Sala das Co ss es, em . e ~g a"
curain 0 curso Jurídico onde não to de 1948. - Walde:mar Ped os ,
existe ' Faculdade . de Direito. · Assim , · Presidente. - Ferr~ra fla Souza, Re~ .
·
lh
.j
' lator .. - Augusto Meira. - Ver·, merece o. Estado que e se a. con- gniaud Wanderley, _ Luclo corri!a •.
cedido pela União.. o favor c:onstante
. A t" r Santos _ FilinfQ lllüller.
do projeto". .
.
r ,.u
·
. As despesas previstas no projeto
-.,. Etelvina Lins. . . .
de lei montam a cêrca de Cr$ .. .. ..
.PARECER
1.650.000,00 anuais; o que não é, realmente, :um despêndio excessivo- se. !e. N.o 545, de .1948
varmos. em conta os grandes beneffDa Comissão de Finanças, :ióbre
cios que ·a sua aplicação ·trará à mo~
o P.rojeto de Lei da. Climara nú- ·
cidade· do Brasil. Central. A refe-.
mero 90-48. ·
rida Faculdade vai· completar, "agora;
Martin' s
clnqüenta anos de ex:stência .e já é
Relator' - Sr. Vaspasiano
equiparada aos estabelecimentos f~ .. , Em ofício de 15 de setembro de l947,
derais congêneres. Tem, RSSim," idoencaminhou o Sr, Ministro da Edu. neidade e pode. ser: federalizada ... " .
cação e Saúde, a menEagem Prcsiden. . Somos pela aprovação~ do.projeto. · ela! n.o 441 do mesmo mês, acampa. Sala ·das Comissões, •3 de 1lgõsto nhada do !projeto de lei, que estende
de 1948. - Ismar de Góes; Presidente; . 0 regime de grat!ficaçi!i? de magisté,.;.. Mathtas Olvmpto, Relator. -. Vic- · rio aos ocupantes dos cargos de pro~
torino ·Freire. - 'Santos ·Neves; . fessor do Serviço Nacional de Doenças
· DurvaZ Cruz. ;_ RodoZpho Miranda.
Mentais _ Departamento ·Nacional de
....; vespasiano Martins. Alvaro
Saúde (S.N.D.M. ·-.. · :J.N.i:l. L e
Aàolpho.- Apolonto Sales. -::- AZ/redo. . professor da EscoJa .•'lécnlca Nacional
Neves;
·
-' Diretor!a de Ensino· Industrit~l. <E: ·
T. N. ·. ....: D. E. 1.1 padrão .. J, do
PARECER
Quadro Suplementar do Mlnlsterio de
. N.o 544, ile 1948
Educação e Saúde.
Da comissão de Constituiç/io e
Junto acompanha ·a Exposiçfio de·
Justiça sõbre o Oficlo · S-49, de
'Motivos, que justifica a medida pro1948
posta. ·
.
· ··
'
'
o 'projeto originou-se do pedldo de
Relator - Senador Ferreira de
gr,atificação de mag!stérlo, solicitasouza.
·
do ao govêrno por Noemi Snles J.;>csSugere ·a Câmara Municipal de
soa e Elizabeth Montenegro Osorio,
·POrto Alegre a elaboração de tuna lei
professOras. padrão J.
PARECER
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Educação · e Saúde a pretcnção das
professoras c.itadas, visto .que: ·
· ".0 Decreto-lei 'l,o· 8.315;· de 7 de
dezembro de 1945, · tornou extensiva a
' gmtificação de magistério concedida
pelo. Decreto-lei n;0 ·2,895, .de 21 de
dezembt•o de 1940, !los ocupantes efe- .
tlvos de cargos de professor catedrático, padrão L e M. ~ de Profe~sol' pa-·
drão L; aos Professõres e Iustt·utores,
· padrões I, J e K, do Quadro Perma. nente daquele Minlstér1o .da Escola
Nacional de Musica, dos 'Institutos .
Benjamin Constant. e Surdos Mudos,
Eséolas Técnicas e Ind(l~trlais e do
Colégio Pedro n, e Professor; padrão
. X, do , seu Quadro "''uplemcntar.
Assim, parece justo à.quêle Ml:nls·
térlo, seja extensiva' a aludida ''a!lta. gem aos atwais Pro!essore.s CS. N. D.

b) Professor, padrão J, da Escola
Técnica Nacional, da Dlretoria do Ensino Industrial.
Acompanha a mensagem. do Senhol',
Presidente da 'República, que solicita ·
e justifica a medida proposta. · '
· O ·Senhor Ministro da Eduéação,
igualmente, declara que a mecllda .lhe
parece· justa para a· "extensão dessa
vantagem aos atuais professores (S,
N. D. M. - D. N; S.) e professores
CE. T. N . ...,;, D. E. I.), padrão J,
do Quadro Suplementar, pois· em-bora.
. ocupantes de cargos extintos, .são' efetivos nos aludidos cargos; condição necessária de acôrdo com a -legislação
vigente,·. para ser concerUdn . a ·grati- ·
ficação de que se trata, e conclui Sua
Excelência> solicitando ao Poder Legislativo _a expedição .do ato legal apli- .
cável à.s pro'l'idências reclauiadas. . · ·
O projeto está em co11dições de ·ser ·
:M •. ...;._.D. N •.. S. P. E; ·T . N. - .
•.
.
D. E. I.>., 'padrão J, de seu Quadro aprovado.
Sala
das
Comissões,
cm
2
de
agôsto
Suplementar, pois são .efetlvos .. nos
.aludidos cargos, .comlição necessária- de ·1948, - .Flavio Guimarães,,Presidente e Relator. - Aloysio de Car~ de acôrdo com a legislação vigente,
valho. - Cicero . de Vasconcelos,' ~ para ser concedida a gratifi~ação em
Francisco Gallotti. ..:.. Evandro Vial!-'
causa.
-·
· Em face" do .exoosto, somos de pa- ná.
PARECER
recer que seja ãprovadil a presente
0
N. 547, de 19~8 ·.. ·
proposição.
., ·
· Sala· das Comissões, em 22- de julho
Da . Comissão czé Constituição e
de 1948. - Ivo tl' Aquino, Presidente.
Justiça, s6bre o Projeto de Lei da
...,;, Vespaslano Martins, Relator.· ...,;,
· Câmara. n.~ 128, de 1948.
· Jsmar de Góes. - ·Durval C1Wl. -'-.
Relator: sen. Ferreira·..de Souza,.·
.Santos· Neves • ...:.. ·Jose- Américo. -·
Atend'endo à. solicitação do Poder
.Apolonio .Sales. ~ Salgc.do Filho ..
Execut~vo,. propõe. a Câmara dns Deputados se. aprove . um projtlto de . lei
PARECER
~autorizando-o a ·abrir, :pelo r Minls.·
N.0 546. -· 1948
tério da Educação e Saúde, o crédito
Da ComiSsão.de Educação eCul-: especial de Cr$. 321.920,00 a fim -.de'
tura, sóbre o· Projeto de Lei ela Cli•
atender. a . despesas realizadas em.l947
m.ara n.~ 90, tle·194S,.·
com· aquisição de forr:1gens ·e,-outros
alimentos . para animais do Instituto ..
Relator: Senador Flávio Gulma1•ã'es. Osvaldo. Cruz e .. para aluguel de casa· .
· :
· · ·· · · ·
de uma Delegacia Federal de Saúde. ·
·O Projeto de Lei da.Cãmara dos De· . O pedido que é de dezemoro. de 1947,
putados, · sob o ·número · 90, objetiva · foi de um crédito suplementar· em. remaior equidade ao regime ele gratifi· fô
d · b 2
M t 1 · d An
cação do magistério; 'estabelecida pe~ · rço a ver a· .- a P.r <11. o· ·e. los decretos que regulam a matéria.-. xo 15, dó-Orçamento pa1·a aquêleexer2.895, de 21 de dezembro de 1940, al· .cl~g. ponto de vista jurÍdico, naa~. viterado' pelos números 4.667, de 8' de cia o: proposição, Bem :indou a Cftma, setembro de·1942 e 6.660, de 5 de Ju· ra· dos. Deputados ·em con'\'ertê-la em
-lho 'de. 1945 - os· quats incluem os · autorização de um crédito especial,
ocupantes. efetivos ·de·· :largos de pro- pois; votâdo o projeto no corrente
fessôres catedráticos, padrões L e M exerclcio, não: era mais possivel au·e de professor; padrão L, os ocupan- mentar verba. para 1947.. Certo; tra.-tes efetlvos dos seguintes cargos do tando-se de despesas !eltas, poderia
ela ter rejeitado o projeto, agunrdan- .·
Quadro Suplementar do Ministério de
Educação e Saúde:
·
do à ela se dirigisse o Executivo com
a) Professor, padrão J, .do Ser"Viço
.a relação dos· débitos sem c~édito .
·Entretanto, não estava ,iurldicamell··
.Nacional de Doenças Mentais do De. partamento Nacional de Saúde;
te impedida de agir como agiu.

-

...
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Sob êssé· aspecto, o projeto pode ser
aprovago; ouvida sO!l!'e o mérito a
Comissao de ~'inanças.
Sala das Comissões, em 2 de agOsto de 1948. - )Valdemar Pedrosa,
Presidente em exercício. - Ferreira .
de Souza, Relator. - .•11t(l11sto· loil'ei-

· Mato Grosso e Goiás,. com sede em
Campo Grande e em Golânla, atrl·bulndo. aos respectivos Inspetores a
gratificação anual ·de Cr$ 5 .400,00, e·
determinando sejam elas providas. por
funcionários dos quadros permanente
e suplementar do Mlnlstérlo da Agrl~
ra. - Lucia Corréa. - · 'li'ilinto .l'rltll~
cultura e por e"trànumerárlos admitiler. - Arthur Santos. - Vergniaud
dos na. forma da lei.
Wanderley. - Etelvina Lins
A Câmara, porém, entendeu de alterar
o art. 2.0 , ·para atribuir a mesma
PARECER
gratificação. aos chefes_das Inspetorias
N,o 548, de 1948
de Belém, Fortaleza, Tlglpió, Cutu, .
Carlos, Padre Leopoldo, BarbaSão
Dá Comissão de Const.ltuição e cena, Ponta Grossa e Bagé. ·
· Justiça, sôbre ·o Projeto de Lei da
·Aqui, o mesmo Projeto, que tomou
Cdmara n.0 130, de .l948. _ ,
...o n.O 259, de. 1947, teve parever favo-.
Relator - Senador Ferreira de
rável .da Comissão de Agricultura; InSouza;
:·
dústria e Comércio. Na Comissão. de ..
· A proposição, votada pela Câmara Finanças, houve por bem o respectivo
relator, o eminente .senador Apolonio'
dos Deputados mediante provocação
Sàles
formular um substitutivo, que,
do Poder Executivo, autoriza. a aberpor
sugestão
sua, teve a sua votação
tura, pelo · Ministério da Guerra;· de
. um crédito de Cr$ · 850.000,00.. para a so.spensa' até o pronunciamento 'desta
Comissão sObre a respectiva constituconclusão da carta geográffca. do Es- cionalidade;
c
· ·. ·
. · '
tado de Mato Grosso. Não· se trata
•
I!.
ll:ss-e substitutivo f::z uma .troca. da·
·de _assunto da pura alçada ·estadual,
·senao, .consoante diz o Ministério da .posição entre os ârts. 2.o. e 3.0, para ·
Guerra, de · matéria de lnterêsse . do Inovar substancialmente . a matéria
·Estado Maior do· Exército. A vanta- dêste, no que tange à criação de .fun- .
.gem que ·dêle · resulta para o govêrno ções· gratificadas, ou mais · tecnlca~
estadual não lhe modifica a nat.urezà mente,. à .criação· de gratificações. Ao
Nenhum · empecilho jurídico existe, · ·ver de S. Ex.•, a apr.ovação da emenda
portanto, à respectiva aprovação, sõ- da Câmara dos Deputados, estendendo
cujo mérito deverão opinar ·as .co- a gratificação aos chefes das ' demais
missões de Forças ·Armadas e de Fi- Inspetorias Regionais, embora justisnanças.·
'
.
simas, deixa margem a desigualdades
Sala das Comissões, em 2 de agOsto . flagrantes em relação aos demais ·oe- ·
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presi- partamentos do Ministério da Agricul~ ..
dente· em exerclclo. · - Ferreira de tura, notada.mente ao próprio .Pepar-·
. tamento 'da Produção Animal, cujos
·souza, Relator. -Augusto Melra. chefes', lnspetores e sub-lnspetores ·
Vergniaud Wanderley. ,..- Luclo Cor•
exercem as respectivas- funções sem·
r~a. Arthur san~s. ,.... . Filinto
gratificação própria·. Em conseqüênMtlller. - Etelvina Lins:
cia, cont!nuando com .a mesma técnica
defeituosa, · pois cria funções gratifiPARECER' ,.
cadas,
quando'· as funções, . mesmo ·os
.
·cargos já existem sem gratificação,
:N.o. 549, de 1948 ·
.propõe que em vez de doze, se atriDa Comissão de. CÓnstituição e
buem gratificações iguais · ou .pouco
Justiça, s6bre a Proposiçtlo n.o 359,
menores a oitenta e seis serventuárlos,.
de 1947.
·
assim d1scrimlnados: .25 chefes de seção; 32 inspetores chefes, 6 secretários
Relator: Sen. Ferreil'a de Souza
de dlretores, 6 chefes l;ie 'estações,· Inl. Usando 'das atribuições ~eflni
clusive . um .de uma fazenda/ experi-'
das no art. 67 e § 2.0 da constituição, . ·mental , 1 assistente do diretor,.1 che'ofereceu o Presidente da ·Repúbll~a à fe de. PollcUnlca, 1 encarregado dó Plr·
Câmara dos Deputados o Projeto de que de Refúgio, Reserva e Criação de
Lei que ali tomou o n.0 720, de l947, . Animais Silvestres, · 1 chefe de portacriando, na Divisão de Fomento da ria, 3 ~hefes de gabinete, 6 chefes de
Produção Animal, do Departamento · turma de administração, 1 chefe · de
Nacional da ·Produção Animal, duas ga.blnete de d1esenho e fotografia, 2
Inspetorlas Regionais nos. Estados de . chefes de laboratório, distribuídas es.

,·

,.•

•

-

o

'

.

. .

.

'

sas funções pelas seguintes seçóes do
No segundo, considera. ·na lm;>ossl~
Departamento da Produção Animal: . bllida.d-e constitucional, na. ·lnconv·~n!Seção de Admlnis'tra.ção (2) Fomento
êncla.. ou na desnecessidade de tratar
(16), Defesa Sanitária Animal (13),
do assunto ou de· tratá-lo sob o· 'critérlo do .projeto.· E no ·terceiro,··adInspeção da Produção de Origem Anlmal '(14) Caça e Pesca,. <ln Instituto
mite a· necessidade,. aceita os pol1··
de' Biologia Anima!' (7) Instituto de
to.s substa.nc!a!5 do projeto, mas pro~
· Zootécnica (11).
· ,
·
põe modificação. de· detalhes e-.-mes- ·
. A emenda do senador ApoloÍl!o Sá- . mo uma. substituição por outro.
: les ·prevê ainda, num artigo novo,: 1( · .
pod,er de ·emendar, emborf!;_pa.r. manutenção .das · gratificações a.tual~ t!c!pe do poder de iniciar, · nao se
mente atribuídas no D;N.-P.. A.. ao seconfunde: conf ,a· !n!cillJtiva próprla~cretário, ao Auxiliar do Diretor. Geral
· mente dita; a qual é uma contra.· e ao Chefe da· Pcirtaria do I.B.A.
iniciativa .. Logo, .enquanto o. poder
. 2. Duas· inconstitucionalidades vi-. _ d{;:_ iniciativa. é barrado pelas re.s. trições do art. ·,67, §§ · t•, 2.o- e 3."clam ·a emenda. .
·
· da constituição, o .. de emendar,. tem
3. Os arts. 67, 68 e 69, da Constl.- d~ se contar no quadro do proj-eto: .
·· tuição reg!-Jlaili:lo ci processo de elabo. .A: expressão ••e-menda'~ é s!gn!flca·. ração das leiS .do que entelide-com .. a
tlva. Não se emenda:-crlando ou fa-·
colaboração das . duas casas· leglslatlzendo coisa nova, senão modificando,
vas e. do Presidente da · República, · alterando, diga-se m'.lsmi:l emendan··
dividi-o. nas·seguJntes fases: jase pre- do o que existe ..Emendar é corrigir,
liminar ou de iniciátiva; fase· de diBé melhorar, é reformar, é modificar.
cussão na Câmara lnlciadorà. e tase
.O· art. 69 da Constltúição ·fala mes- ·
àcj·evis~o na outra Câmara.
mo ... em ••modificação". Do contrá-·
· · ·cui"a. a Lei,· Magna·· da p"rimei_· ra. i!'lo,. através. da· ·~emenda" teríamos
de ... e.ta, tas!],. "po.ro. o.trlbuir·:o·:pcdc:r: de ·Inicia.-·. . ·uma "•u·bversão ·.dos'· métodM
~
tlv:a
a
qualquer
membro
ou
comissão
boração
leglsllltiva
..
Um
·projeto
pel'·
.
correria ·todos os tramites reglmell·
da Câmara dos .Deputados ou do Se~· tais regulando··uma -determinada m!l·
nado, .co~reendidas. a.~ .comissões
téria e; por fim,'· uma emenda em
. · mistas, , bem ·como ao Presidente· da
última · discussão ou· na câmara l'e: República, com as restrições constà.nviRora.. lhe modificaria a natureza, o
&ubverteria Integralmente.( E ~a lei
tes dos§§ :1.• 2.q e 3.0 do art. 67. .
.· . No: tocante· â segunda tàse, ..a. ctiSdai surgida. não· -teria . resultado do
· 1U f
d
· gi
t
·
rito parlamentar ·normal. :O mesmo
c P na o! deixa a aos re men os ue- se :Iarla.lno tocante ,aos-·projetos rccnda. uma das casas do congresso,
sel'Vadoo _à ln!claot!va . privativa do
. A · ·terceira embora. não Integral~ Presidente da República. A provo:a~·
m~nte .regulada, o -foi para se fixação .para um dado assunto seria o·
· .rem as seguintes regras básicas: . ... · "abre.te Sésamo" 'de -uma competên. :a> - lliilitaÇãó a uma só c\iscuSsáo ela Inexistente,
.
. ..·cart,' 68; parágrafo· único) ; . . . . ·
. .. Não IÍCÍJor outra razão que noo di· · ·
,b) _:. ·remessa para a ,sa.nçãó; ~e· versos ·regimentos .·de _tOdas as .casas..
aprovado, ou ·arquivamento, se . rejelde parlamento; o direito de· emendar ·
··
·
·
·
se · exerce "predominantemente ·:·por
. ta.do· . ·:·
•
.·. . ,-, . · · .
'cca.sião _do debate. ·.
.
•··
: c> ....: possibilidade de emedlda pela · Nem ·seria .. cpmpreenslvel .se emenCftmara· revisora (art. · 69) ;
· · · · dnsse sObre' assunto diverso:· um pro~
d) _; volta do. projeto. emendado· à ' jeco a que ()s ,regimentos ..de ambas
· · Câmara. Iniciadora . . (id. ib) ; · · .
as casas do parlamento. Impõem um111 ·
e) - dlscusslio e votação final na ~~;~ta sintetizando a. mat~r1a5respec- ·
e Barthci!emy-Deuz ..
cê.mara Iniciadora sObre as . emendas · E' .por .
da revisora.. ·
'' · ·
'· · ·.
cln.sSiflcain ·um·
Ito . de em-endar
Pode, destarte, a éãmara revisor~: · como um . direito e Iniciativa incl.. a) .,-· áprova.r pura e ·slmplesmen- ·.dente e restrlto.·<Trat; de Dr. Oonst.
·te,,,o :projeto,
.. · : .
Dalloz.- Paris- 1933).
' I)) .- ·rejeitá-lo. em bloco, 'ou
A : emenda · pode ser · supresslva,
c), _ emendá-lo.
substltutlva; aditiva ou . modlflcativa, .
esta; por sua vez ampllatl'l'a ou resNo primeiro caso, ·aceita, admite . tritiva, mas sempre dentro da matés. necessidade da lei e j'\)lga satls~a- . ·ria. funda.mental· do projeto. Não fol
tóric o projeto.
por· outra razão ·que um regimento
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da Câmara dos Deputados já a alasriência universal, que aponta nos· órslficou ·como. uma proposição acessogãos do Legislativo ·uma · cer.ta tenria.
. .
dência para. abusos e · mesmo · taEssa. orientação é muito mais rlgo~. cll!dades .na' distribUição de recurs~s
rosa entre nós em se ,1tratando de !eis do Tesouro. Sem ·contácto Imediato
de caráter financeiro;; ou daquelas que coni o .serviço, os parlamentares são,
só podem ser iniciadas por mensagem
normalmente, ·· multo mais sensíveis
do Bres!dente 'da Re;,úbl!ca, como o às solicitações; mais' dominados pelo
de áue. se trata.
·.>.
fator politico partidário perdendo-.
Disso decorre só poder o . Senado · se a· responsab!lldade de cada um nu.
emendar proposições vindas . da Cll.- · mult!pl!c!dade do ·todo. .
·
mara . dos Deputados, dentro da ·.sua
Assim dispondo, .não diminuiu êle,
·matéria, {)Ontendo-se no seu _assoopor forma alguma, as fUll.ções do parto, ·sem Inovar e sem misturar hipó~ lamento. Antes, preparou-lhe a de-.
- teses :diversas. Do contrário, havera fesa, reforçando-lhe\ a . autoridade.
!nic!ilt!va ampla.
· .
Poder fraco, normalmente indefeso,
· A sugestão, sôbre a qual é ouvida, maior vitima dos ataques, bem senti11 .·
esta Comissão; apresenta· êsse defel- o. constituinte haver mister de forrá- .
• to· · ·
·
··
·la a certas atribuições que .em nada.·
O projeto da Câmara trata exclu~
lhe 11umentariam a importância, an~· ;
· sivamente·. de Inspetorlas Regionais tes lhe poderiam ·diminuir o prest!l~
do .. Departamento Nacional da Produ- . gio. Não estão ·as deputados. e. os seção Animal.· Não tem. uma· norma re- nadares privados ·de emendar o pro- . · ·
ferente .a qualquer outro serviço do' jeto'de orçamento, .pleiteando. todas .
mesmo· Departamento· ou· ·.de outro ·as medidas exigidas· pelo povo dos·
qualquer. E'· .um projeto especial sô- seus Estados, nada 'lhes barra a !n!bre assunto próprio. Mas, a sugestão . c!at!va .n~. que.. tange_ à :criação . de
.sai dêsse campo e só não · se ·retere serviços e à obtenção dos recursos a.
justamente às Inspetorias Regionais, · êles necessários. A norma em causa
:limitando-se· .a,. em. relação a elas;·.re- diz respeito, somente ao. ·pessoal dos ,
petlr .o projeto. A se1· aprovada, o serviços· existentes. · . ·
· ·'
projeto mudaria de assunto. . .
..
.
·.
·.
4. Não fica ai, porém, .. a lnjurldl- · · A hipótese é bem· um exemplo. , .
·cidade da emenda; · ·
·
·
Versando exclu.Sivamente sôbre Ins· ·
o parágrafo ..· 1.0, . do. art. 67, da . petorlas Regionais do ·Departamento
Constituição reserva . à .lnclatlva do ,Nacional da Produção Animal, tratou
. Presidente da-Repúbl!ca tôda. e qual- o Poder Executivo;. no projeto, sim"
quer lei visando o · aumento de ven- · plesmente de duas .. Pretende crlltl' em.
·cimentos de funcionários, em serviços Mato Grosso .e em Golá6, atribuindo
existentes, assim, excluindo·" a de · aos chefes· respectivos .uma gratlfiqualquer das casas do'Parla~ento, ou· · cação. ·Ficou, · destarte; delimitado. o
de qualquer dos seus membros.. Mas campo de ·del!beração legislativa.
essa ex<llusão não teria sentido. se, · E' compreensível a emenda. da Cã. uma· vez provocado, ·.·i-~ôsse · ,licito' ao mara dos Deputados, ·estendendo o
·congresso desencadear a'. sua .inicia- .direito à gratificação a 'todos os chet!va. sob a forma. de .emendas, para fes de Inspetorlas Regionais, do refe-.
sair do terreno .traçado iJ)ela proposta . rido-Departamento;· pois ela velo cor-.
.governamental ou, :pelo m:enos, do seu : rlgir um defeito fundamental do.· pro-.
·. ·
·
·. .
jeto ,governamental, .sem .extravasar
quadro.
certo o: Congresso não fica· obriga- do -seu. âmbito. Não ·é mesmo comdo a aprovar a pro-posta govemamen- preensivel passem os · : Inspetores de
tal. Pode rejeitá-la e pode, até, men- ·Mato Grosso e Goiás ·a ve,ncer grat!dá-la no todo ou em pa.i'te. Não lhe é, . flcações,. em condições diversas ·dos
porém,. possível transpor-lhe os .llmi- . · seus colegas das ·outras Inspetorlas
tes. Considerou o constituinte. em ·que ·mais antigas. AqUi, não chega a ha. 0 Legislativo· não tem contácto · ime. ver inconstltuclona;'ldade; mas uma
. dia to com os problema~ da admlnls- emenda · contida. rigorosamente no
tração; e, em conseqüência, não pode · quadro do projeto, traduzindo, evlter uma visão de conjunto· sôbre ela... denemente, . o pensamento do próprio
Teve, pór certo, que essas. lnclativas, . govêrno e repondo-o no principio de
as 'quais dizem multo de perto com as Justiça natural que manda remuneresponsabll!dades do admlnd.strador, . · rar Igualmente os prestadores de ser: só devem ·estar ligadas ao. poder res- viços · Iguais nas · mesmas condições.
ponsável pela . dlreção · dos negócios
O mesmo, porém, não· se dá. com a
administrativos. Guiou-se pela expe- sugestão feita na Comissão de F!nan-

--

-82ças e por esta ainda não adotada.
a. abertura de um crédito suplementar
Sai ela .inteiramente dos· limites do
de Cr$ 230.000,00 (duzente>s e trinta.
:projeto, alcançando repartições e sermil cruzeiros) , em refõrço da verba
viços integralmente estranhos. E sa- 1 ·- Pessoal - do Anexo n.o 18, do
indo, . vem com verdadeira Inovação, · Orçamento de 1947, para· atender· ao
· substituindo a Iniciativa governamenpagamento d.: gratificação por servltal pela· do Senado por via de emenços extraordinános na Imprensa Na·.
da.
·
"
cle>nal..
.
E', portanto, inconstitucional.
·A despesa está plenamente justifl·
cada p·elo Ministro. . da Justiça· e Ne. Sala das Comissões, em 2 de agOsto
gócios Interiores, que não se. pode li·
de 1948.
mltar
aos duodéclmos elo crédito orWà!demar Pedrosa, "Presidente em
çamentário
concedido, dado o vulto
.exercício. - Ferreira d!i Sou2a, Rela•.dos·
trabalhos
realizad:s. com a ela·
tor_., - Arthur _Santas, pelas conclu- · boração e confecção
·.permanente de
sões, eis que considero o projeto da ' todo .o material · d€stinado
expe·Câmara inconstituciona.l, na parte diente público, acrescidas da.aopublica•
em que se ~.af_astou da proposta do
ção .da proposta orçamen târia do cc.rPoder Executivo. - Filt:~to Müller.
rent~ ' an:; e do · expediente. das · Cá·
- Vergniauã Wanãerley. · - Augusmaras
Legislativas e Municipal. ·
. to Meira. - Lucia Corrêa, coni'resDe posse da Exposição em que fo•
·trições. - Etelvina Lins, nos têrmos
ram ouvidos os· órgãos técnicos do Mido voto do Sen~~;dor · Arthur Santos.
nisté:do da Justiça, o. Ministro da .Fazenda submeteu. o. processo ao conhe~
PARECER
clment:; do Sr. Pr·esldente da R.epública com o ante-projeto de lei vo'N.o !i50, de 1948
tado pela Câmara e ,sõbre . o qual . já
" - 'Duc conLlssão de ·Constituição· e se pronunciou a· Comissão de .Justiça,
de acôrdo com .o mesmo;· ·
Justiça, "sbre o· Projeto de Lei da
.
Câmara• n.o 144, . de. 1948. " ,
Náda tendo, .. também, a opOr ao
Relator: - Senador 'Augusto Meira. ·mesmo,. sou de parecer que deve s!r
·
o "Projeto n.0 144, da Câmara, tem· aprovada. ' r
" por fim auto.rlzar .a abertura de um · · Sala das Comissões, em ·3 de agôs·
to de 1948. - Mathtas Olympfo; Pre·
. crédito especial d~ Cr$ 230; 000,00, para 'pagamento "de serviços "extraordi·
sldente e Relator. ·-:- Rodo!nhtJ Miran· ·
nários em gratificação ao pessoal" da
ãa ... -'- Santas· Neves. - Alfredo Ne'Imprensa Nacional. Dito projeta re•
ves. - Apo!Onio. Sales •.. - · Vespasiasultou · de . uma solicitação do, Minis" .na Martins: - Durval Cru2. _ .. Vic-"
tro da Justiça encaminhada pelo· Sr.
torino Fre_ire.
Millistro 'da Fazenda ao Exmo. · Se. "" nhor Presidente" da República que, por ' ' ·,
" PARECER
sua" vez, o ·Solicitou dá Câmara dos
N..o 552, d"e 1948
·Deputados fazendo• acompanhar du.·
·
documentação referente a dito ser~
Da Comissão ãe Constituição e
viço .. Nada . há a . opôr ao dito pro·Justiça: sóbre o Projeto ãe Decrejeto; visto ser matéria · legalmente
tp Legislativo n. 0 9, ãe 1948.. ·· ·
atendida. ·
··
." · ·
'
· ·Relator - Senador Lucia Cor.Sala das C'omissões, ·em 22 de ju~
rêa.
lho· de 1948. - Walàemar Pedrosa,
-. ·
·· ·
\ . '
Presidente eJTl exerdcio .. ,:.. ·Augusto
·O" ProJeto .dll" Decreto' Legislativo
Meira, Relato·r.· _ Vergnlauã". Wan~
n.O 393,'de 1948, ·da Câmara· dos De- ·.
derley. - Lucia corrêa. ...;... Etelvina
putados, dispõe. que o Congresso 'Na.Lins. - AloysiO·ãe. Carvalho,. - Ola- . cional· autoriza o Tribunal de Cantas
vo oliveira.
· ·
: a· registrar ;a; têrmo de contrato de
cooperação, celebrado entre o. GovêrPARECER
.
no
Federal, por Intermédio do• Minis'
N,o 551, de 1948.
tro da Agricultura, e o Sr.· José Rodrigues e sua mulher, D. Nancy Reis
Da ·comissão de Finanças sóde. Sousa Lima, o qual regula a exebre o Projeto de· Lei da Cámara
cução
e pagamento das obras neces-"
n.o 144; de 1948.
sárlas à irrigação das terras de sua
Relator: _: Sr. Mathias Olympia.
propriedade, . no Munlclplo de Santa
A- presente proposição teve sua ori·
Sé, Estado da Bahia, orçada em Cr$
gem na Mensagem Presidencial d~ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
3 de dezembro de 1~7, que justifica cruzeiros) .

•

,.

-as2. A ·31 de outubro de 1943, ceie- aprovação do Projeto de Decreto Le·
breu o Ministério da AgrlcultUl'a com glslatlvo nos têrmos em que está redl•
o Sr. José Rodrigues Lima e sua mu- gldo· e submetido à sua apreciação.
Iher,.D. Nancy Reis de Sousa Lima, mediante a seguinte emenda: Ao ar•
um contrato de cooperação, na forma · tlgo 1.0 onde se di~ "Santa Sé" di·
do· Decerto-lei n.0 1.498, de 9 de agOs- ga-se "Sento Sé".
·
to de 1939, para construção de um
Sala das Comissões, em 12 de jucampo de Irrigação em terras de pro- lho de 1948. - Waldemar Pedrosa,
prledade dêstes, situadas no munlcf· Presidente em exérciclo. - Lucio C01'·
pio de Santa Fé, no Estado da Bahla, rêa, Relator. - Augusto Metra • ....; Arcuja construção estava orçada em . . . thur Santos: - Aloysio de Carvalho,
Cr$ 150.000,00.
· · .
- Etelvina· Lins. - Ferreira de Sou-~
• No anexo 14, do Orçamento do Pia- za.
'·
·no de Obras e Equipamento para o
exercício de .1946, .aprovado pelo De- · EMENDA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLA•
creta-lei n.0 8. 497, ·de 28 de dezembro
TIVO N.o 9, DEi)948
, .
·de 1945, na Consignação VI - DotaAcrescente-se ao art.,: 1.0 do Proje- ..
ções Globais, . Subconslgnação 12 to, depois de "Cr$ 125,00~,00": "corObras; etc. 20 - Departamento. Na- rendo a despesa por qonta de cré~
clonai da Produção Mineral, 02 - Di- dito especiaJ; ficando, o·. Govêrno, auvlsão de Aguas, a) Construção de tori~ado a abrir". ·
Campos - etc., foi consignada a do.Sala das Comissões, em 12 de julho
tação de Cr$ 520.000,00 para êsse fim. de 1948. -Ferreira de. Souza. --, WaiEnviado o têrmo· referido ao .Tribunal · demar· Pedrosa. - Etelvina 'Lins, vende Contas, para registo, pelo Aviso n. 0 cldo; achava a .emenda desnecessária.
1.878, de 10 de de~embro de. 1946,
- Arthur Santos. - Augusto Meira.
resolveU. êsse. órgão, em sessão de 21 · - Aloysio de Carvalho, vencido.
de dezembro · de 1946, recusar registo
Luclo Corrêa, vencido.
·
. ao ·contrato, "por .não ter sido feito
o empenho da despesa que corria à
. PARECER
conta do Plano 'de Obras e EquipaN,o 553, de 1948
· mentes", extinto .pelo Decreto-lei n.0
9. 782,' a que se refere a recusa do Tri·
Da Comissão de Constituição e .
bunal.
Justiça, s6bre o Projeto de Lei da
·
11
Câmara n. 0 118, de !948,
O art. 1.0 . do Decretoe n.•o . . . . .
,.
,
9. 782, a que se refre a recusa der Tri. Relator: - Sr. Lucia Corrêa.
bunal de contas. dispõe: ·
·
Em mensagem. dirigida à Câmara
"Fica ·extfuto; ·a partir :de l!i47, o · · dos Deputados, o .Sr. Presidente ga
Plano de Obras e Equipamentos, lnsRepública, de acOrdo com exposlçao
de· motivos do Sr. Ministro da· Fatltufdo pelo Decerto-lei n,0 6.144, ·de
'29 de dezembro de 1943'\·
zenda ,encaminhou o pedido de ~~~Conquanto, porém/ o art. 3,q dêsse des Estaduais Aéreas Ltda.", empresa
Decreto-lei n,o 9i782,' tenha incorpo- . •- de·.navegação 'aérl!a, para· ficar. isenta
rado ao OrÇamento da ·República . o · • do pagamento de direitos, de Importaçiiõ e demais taxas aduaneiras, inclu- .
orçamento do P. D. E. para o exer·
cfclo em estudo, o art, 4,0 determlsive de .previdência . social para 3
nou:
.
aviões Douglas, 10 toneladas de ma"As despesas . ·já autorizadas pelo terlals acessórios e 2.0•00 toneladas· de
gasolina.
.
Presidente da República. se processaA c•mara do· s Dep. ut.•dos, aco!hen-.
rão de acOrdo com as normas até en"
tão vigentes,.· ·classificadas, todavia.
ào a sugestãó, votou. o projeto de Ia!,
conforme o preceituado no artglo anora em aprêço, ·
.
terlor". ,
.
.'
Na expOSição de motivos, o Sr. Ministro da Pa~enda · não justificou a
Não nos parece procedente a recusa
necesSidade da· Isenção; Limitou-se a .
do Tribunal de Contas.
assinalar que· de conformidade OC!ll o
o Projeto de Decreto Legislativo,
art. 12, inciso 9 do Decreto-lei númesob exame, resultou de mensagem elo
ro soo, de . 24. de fevereiro de . 1938,
sr. Presidente· da República ao ·canos aviões, materiais e combustíveis,
gressó Nacional, calcada em fundaImportados por companhias de navementada exposição de motivos do segação aérea, gosam da Isenção de di·
nhor Ministro. da Agricultura.
reltos de Importação e as repartições
A vista do expOsto, a Comissão de
aduaneiras· têm competência para conconstltu!ção ',e · Justiça opina pela
cedê-la, se aquelas companhias es&l-
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· verem habilitadas para gozar do favor . liminar; pro.sseguindo a -,,primeira no
legal. · , ·
. ·
estudo da matéria sob" todos seus asAslm sendo, o projetO não 6 de ser· pectos, para devolvê-la ao pronunciamento do plenário.
•-· . aprovado,· pois ·ao .govêrno cabe. apreciar a procedência ou não da preten-§ -3. 0 À Comissão que- il.rgüir· a· in- ção da "Rêdes Estaduais Aéreas. Ltd", Cl!nstituclonalidade de_ uma proposi- ·em face do disposto no Decreto-lei çao, no . todo ou -em parte, :proporá,
· N.0 300, dé 24 de .fevereiro de 1938,
no remate do parecer, sua rejeição ou rr.áxime . não. sendo· lícito ao Congres • apresentará emenda supress!va ou mo- ' '
so Nacional cdspensar o. J:!agamento da
· - . - - ,· ·
di!!cat!va. . . . .
taxa de previdência social, que cons~
~- 4, 0 Reconhecida a constitucionalititui renda de autarquia. · · . ·
dade.ou inconstitucionalidade da proSala das comissõeS, em 3 de agõsto . posiçao
por voto do plenário; não pode_ 1948. _.:.... Waldemar Pedrosa, .Pl·e- · derá mais
ser renovada
sidente em exercício. -'- Lucio Oorréa:
·
Art.
143.
·os
projetos
'de
tei
de ini·
R6lato:r. -.;_ Augusto Meira; - Vérgciativa
da·
Câmara
dos
Deputados,
niaud_ Wanderley, .- Etelvina Lins. ·~
- uma vez lidos no -exepediente, sel'ão
- mandados publicar e remetidos à Co' PARECER
mi!são de Constituição. e Justioa,
.. ,
cumpridos os dispositivos do artigo
. N.0 554, de 1948
135 e. seus· parágrafo.s. .
. _
·Da Comissão ·Diretora sôbre o
0 Vindos :à M·esa os pareceres, §--1.
Pro;eto de Resolução n.~ 8, àc
_. depois d·e publicados, serão. distribui-1948:
.
dos em ·avulso, e a .matéria- •ncluída
Relator:_Senador Mello' Vianna.. _ na_ ordem do dia ,seguinte.
,
0
· A Comissão DJNtora, depois .de exa- · - § 2. -0 p~ojeto :de lei r:e manterá
inar. com- atenção' dévida ao.s ilustres
em: :ctlscussão durante dua.s sessões_
autores da. ,Indicação e cias emendas, ·consecutivas; _aplicando-se quant'o -a
COI!l o propósito de modificar em váesta e _à votação a.s ·normas estallelerios dos seus dispositivos o regimento cldas- para os . de Iniciativa :!<> Senadlscw:são '(art, _142 e
atual, resolveu oferecer; como substi- do em segunda
0
. ,tutivo, o seguinte I'rojeto de Resolu- -§§ -1. 0 0 a 5. ).
- .
_
..
- ção, aproveitando muita.s das sugestões - · ;§ 3. • No Diário-do Congresso-Nacorporlficacjàs. nas.-emendas,
Clona! será publicado .ao_·. pé _da _.ata .
-P·R ' ~o-DE ,RES'OL'D'.ÇA"o.
Impressa: a .lista das proposlço<>s que 0 -~·
estiverem sôbre a Mesa para receber
Art. 1S5. O ~reer-da.Comi'.ssão de emendas.
· . 0·. .
•
·
EMENDA N. 7
,constituição e Justiça versará, apenas, .
sôbre o aspesto ·jur!diéo-lega!da. proDo Senador · Alfredo Neves:
0
ra'JJfúc~~~~ ad~on~~ ~~ ~~ !~
<A.rt;· 118, s~prlma-se o .pe~!odo fi·
parte refe~nte !\;,dispositivo; cuja. eli- ··nal _e·_IU:rescente-se:
. ' . ·:. ·.
mlilação, torne prejudicada.· à mesma
Parágrafo únic~·. Aprovada, a emcn•
· . ·""' -da será. remetida à Comissão -de -Re•proposição. ··.
Nêste· caso, virá em seguida ao pie~ dação, que ·Jh!l dará forma. de 'J~·ojenárlo e, sàl!lente, depois· de ,votado .o to.
. .. ··
.
·.
.
, .. parecer e nao aprovado, poderá a .pro-- ·
A Comissão aceita, em princípio, a
S\lgestão;__·:entendendo, porém, que- a
' posição .ser distribuída a outras- .Comissões. · · ·· .,,, ... · . · · · '
matéria destacada para constituir pr'o"
·· § t 0 • SI, ao 'contrário, a Comissão
jetos · do Se_nado e~U segundo turno.
opinar· pela·. constitucionalidade da - A_ Comissao aceita, e, mprlnc!pio,. ,a·
sugestão, entende, pcií•ém, que a. ma• proposição ou pela inconstitucionali·
. da,de de texto parcial, cuja supressão
téria _destacada· para constituir pro~,
não a prejudique, manlfestar-se-á, dcsjeto. separado. deverá não ser S~'.bmede logo, .quanto ao mérito, se a matida ·ao apreço :dâ. Comissão :!e Re·
dação, que a não estudara. ainda, mas
_téria ·se ei).quadrar na sua competên·
ela e, não o sendo, a encaminhará a. deve ser devolvida à Comissão propooutra Comissão. . · • .· . _ .
_ nente do. destaque, porque .fá- estudo.\4
· §'2. 0 Qualquer·Comissãopodará sus•
a·espécle ·e formulará, fàcllme.nte,·e
c~.tar a !ncons.tituclonalidade de pro·
sem perda de- trabalho, o projeto.
]lOSição, já examinada pela Comissão
· E, por esta forma,. a emenda. âcelde Constituição e Justiça; nêste caso,
ta· em parte, determinaria :1 ·seguinte.
a' argUição será levantada, como pre- , fórmu'a para o. art. 118:
'

c

'

..

-85. •

\

···.

I

.

.

."As' emendas oferecidas aos projetos em discussão única ou em
segunda, podem ser destacadas
para constitUir projetas dl.3tint05. · Parágrafo. único. Apr.>vada. .a
emenda, voltará à Comissão, que
houver sôbre a mesma opinado; ,.
fim de lhe dar forma ·de projato
e êste, ouvidas as Comissões competentes, . passará pelos trâmites
regimentais dos projetas di) ·sena. do em segundo turno~'· • ·
,

-prestigiado por prática const.;mte e
·antiga.
E!nendas não podem ser oferecidas
à Mesa após o transcurso das' seis
sessões,· marcadas no Regimento.·

monro DE RESOI.u~· o
·· ·
yA
Do senador Alfredo Neves;
.
. . .
Art. · 68 - letra c:
c> opinar. sôbre o· aspéto jurídico
rEMENDA
constitucional ou legal dos assuntos ·
. -submetidos ·à consideração . do·. Sena~..
N.0 · 8 . ·
do e, a requerimento, das proposições
•
da Cã.mara dos Deputados, quando a
Do· SenadOr Alfredo. Neves;·
matéria versada· não fôr de sua com. "Art. lSl, redija-se:
.
petêncla espec!flca.
Art; 2. o o artigo 135
seu pará-.·· . Ar.t".- 1St Os requérimentos escritos - . grafo único . passarão ·a constituir os·
e ·suJeitos .a ·dlsoussão · poderãO ser parágrafos 1 e 2 do. art. U7 do Re- .
.fundamentados .verbalment-e; mas só .. g!mento .Interno, revogadas as dispo,
poderão ser- discutidos· depois· de en-. sições' em.contrárlo.
viados .à Mesa;..-lidos .. e apoiados". · · .
Lastima não poder a. Comissão' acel- .
.. A Comissão aceita ·a. emenda n. o li, ta.r ·a. modificação constante da emcn~
acima.· transcrita,· porque ajusta"Se· à· da.
·•
.
prática atual, que não est:r de con- ·
Pretende-se o abolimento dll 9.ud!-,
.torm!dade com .o ,dispositivo vigente. · êncla · cp~pulsórla da· i'Comissão · !ie
Coristituiçao e Justiça nos • p~·ojetos
c
· EMENDA N. o 9 .
oriundos · da Câmara· dos Deputados,
·· . ·'
limitando-a, apenas, .ao casa· de soliDo. Senador Alfreao Neves;
citação.
:
:
·
. . •. ·
·
As duas casas legislativas stio auArt. •132. Substituam-se as palavras tOnomas e cada qual tem seu regi..:.. incluldo na ordem do dia da sessão me de trabalho, e nem a cã.mara dos .
Imediata, pelas. seguintes ..- !llscutldo DeputadOs, no seu regimento,. ·dá Igual
e. votado no final da ·ordem do· dia.
tratamento· ao senado.
·
· A Comissão · àCeita 'esta · emenda, . · :s certo aue a Câmara tem juristas
porque não deixa perder oportúnldade · de renomado collilelto no seu selo e o
de manl!estaoão do Senado,. como
exame'·da matéria, pcisslvelmente; teaconteceria, talvez, com· a· dilaçãO pa- · .rá expungido a vl'ta de d!S<'.o'lforml•. - · ra outra sessãO; ~brevém; por exem- dadé do projeto com a constituição.
pio, ·um acenteclmento ·de relevo. A.
maioria da:.com!ssão respectiva. soli~, ·Não é,.entretantb caso lnadmlsslvel.
cita o pronunciamento · do .. senado ·. o. dlss!dio · das duas corporações.
·
porque não se a. provocar, no· mesmo. .
senado tem ·uma Coml~sfio téc"
nica e a consulta. com seu par~cer. não···
dia, .sem· preju!zo da orde~ do 'dls?
. · · ..
Se necessário mals .. medita.úo exam~, • é desaconselhável. .
o adiamento. da discussão· .seria. re-. · ·o sistema, ora proposto, em que se··
'médio: adequado e ·eflclê!llte. à dispo-. . prescreveu a discussão ·.preliminar de..
-slção de quem o entendesse.
constitucionalidade. (art. 135). quan, .
. 0
do Comissão não ·a levantasse, não
.. · 10.: EllrENDA N • 11
·
. entrava o .andamento acel.erado, conDe SenadOr. Àlfred.Ó Neves;
venlente aos projetas.·
· ·Ao Art.171,· acréscenie~se o segulnse é um mal 'o retardamento, não
te parágrafo: .. · ' : · .
.
menor é· a precipitação.
.
A Comll:s§.o de Constituição e:tamlParágrafo único -,Na discussão de
c'ada uma das partes em· que se di- na, exclusivamente, o · aspeto constl·
vide o projeto. que. orça a ·receita, e· tuclonal e se não lhe depara·. o vicio
fixa a · despesa ·• geral da República, de violação da Constituição, e 'lB a
não se. permitirão emendas.
matéria.· não está dentro de sua comA Comissão deixa de aconselhar a petêncla, passa. o projeto· !vgo a ouaceitação da emenda ... n;• -11, p01•que tra Comissão; sem lhe examina):' o
entende ser .. êsse o .regime vigorante, mérito.
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O sistema .assegt1ra mar~ha tranqü!la ao_ ,projeto.
'
-Deve ser rejeitada a emenda porque
a in!lll'ação não é aceitável e o restante esá em Vigor.
·

do ·examinou emenda s!m!lar do Se~
nadar Alfredo Neves, ao propor nova
redação ao lll't. 68 letra c.
. '
Art. 3.• Matér.ta alguma terá mais
de ·uma fase -de eméndas no mesmo
-MENDA N. 0
turno; quer no plenário, quer nas Co1
E
missões.
·
Do Senador Bernardes FilhO:
Esta emenda .não· se aconselha aceitar por consagrar a . prática vlgo. Tem vários artigos e mú!t!Jplas surante; -. Encerrada .a discussão, não ·
gestões.
podem ser aceitas outras ·emendas,
· A Comissão passa a exas:1.lná-las nem no plenário, nem nas comissões.
cada· qual de per si. ·
Art. 4.0 O artigo 135 do Regimento
Art. 1. Todo Projeto de Lei do se~' interno e seu parágrafo único passanado 'será Inicialmente. _distrib:J!do ·às rão a constituir os . parágrafos 1.• _ e
m1 t t
i d
· 1
2.• do artigo 117.
· Co sso;s compe en es, n em pr •
A sugestão. está atendida no 'subsme!ro !Uglll' à de Const!tu!ç5.o e Jus' t!ça.
.
.
tltut!vo da. Qom!ssão, ficando, por Isso .
prejudicada a emenda do c!t. art!Reputo·· o dispo3it!vo . preju~lcado . go 4-.o.
por ser êsse o regime do atual Re. ·Art. ·5,0; o·§ 2.0 do' lll't!go 143 do
g!mento; ·:-•. .- ' · -·
·
· ·
Reg!ménto Interno, passa: a ter a se. § · 1. a .·O · parecer da Comi~;ão de
gu!nte · redação: Distribuído o a.vulso ..
·Constituição e Justiça ver~ ará· ilnica- com o parecer, a· partir do dia se- ·
mente sObre o .. aspeto : jur!oi~co-!~gal gu!nte poderá ser. a matéria inclu!da ,
·da proposição quando conclua pela sua na ordem do dia, . real!zando-se ·em
!nconst!tuc!ona.lldade no todo ou no globo a discussão .do projeto com as
tocante a dispositivo cuja el!mlnação emendas e procedendo-se a. votação
a .. torne . prejudlcp.da. ..Nêste .. caJo . _en~---- _de... conformida.de. com o disposto .no
trará a. matéria ·em .1. • discussãcdn- •· § 5.0 do art: 142.
· ·
dependente · do ·pronunciamentu de
. o ·dispositivo .do art. ·5.0 tra.nscr!. to está refundido no substitutivo da.
qualquer outra ·Comissão. ·.
·§ ·2. 0 • Se op!n~. pela. constituc!o 7
Comissão . D!retpra..
· nalldade do projeto, ou pela. -!nconsEMENDA
. tlt)lcional!dade de texto cuja supressão _não o prejudique, a Comissão se
_N.O 2
·manifestará ao mesmo tempo quanto
Do Senador Alfredo Neves.
ao mérito·, desde que se enquadre nas
suas atribuições, rief!nidas no artigo . S~bstituam~se o art. 135 e seu pa_68 do Regimento, 'Neste caso, somen~. rágrafo único, pelo seguinte:
. 'te será a matéria submetida. ao pie"
Àrt. _.135 .
proposições· só pode- ·
· nár!o depois de falarem as· demais rão ser dadas para ordem do dia de,
O'omissões a que te'!_ha. sido distribui- . pois: de sôbre · as mesmas .terem em!. d~Á irultér!a regulâda 'n~s ··§§ . 1,o e tido -parecer as comissões competen•
2.0 do art'. · 1.0 da _emenda está apro-- tes§. · 1 ~o QuÍLndo. argUida. de incàns·
ve!tada :no subst!tuivo àa Comissão, t!tuc!ona.l. qualquer .proposição, 0 pa. que refundiu os -pensamentos desta. e recer da Comissão de constituição e
da Emenda n.O 2 do Sena.dor Alfre(jo · Justiça será remetida, a plenário e
· .
Neves. 0
- .•
somente depois àe~voto do Senado poArt. 2. Qualquer outrll proposlçao .-. derá ser d!str!bu!da a: outras cernis-.
que não seja Projeto de Lei· do Se· sõe
··
·
·nado 'só Irá à ComissãO .de C_onst!tu!- ·
· ~· õ . --. . . . . . ·
. ção e .Justiça. quando se. trate de,as·§ 2.. Caso·se inqu~ne ·de mconst!tu. sunto de sua. competência ou em vir- · clona! uma. proposiça.o, quando sôbre ..
tude de requerimento, ria forma da lei a. mesma. já se tenha manifestado a
·
. .
· .
. - Comissão · de Constituição e Justiça,
interna..
·Parágrafo único. o· parecer tnqu!- • a divergência. ·suscitada. será decidida.
'· nando .de !nqonst!tuc!ohal, no: todo pelo voto. do -plenário_. I_teconhecida
ou em par~e;·. a matéria a que se rea. constitucionalidade. ~ proposição
.fere êste artigo não Interrompe .o seu será devolvida à Com!ssao que tenha
curso nas demais Comissões a que te- leyantado esse preliminar":
.nha sido_. d!stl'ibu!da...
.
Esta emenda está corpqr!f!ca.da p.o
A. _Comissão lastima discordar da
substitutivo da Comissão, que aprove!~
inovação; pelos motivos dados .quantara esta sugestão e outras.
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art. 49 § 3.0 l~tra b
Suprimam=se· as palavras: "na 'ata

.,

apenas".

I,:

j.

t
.I

lI

I

I

Do Senador Alfredo

Neves

\

A matéria é· aceitâvel, mas está.
aproveitada e refundida no substitutiVQ. da Comissão, ·
.
Nao deve ser aprovada.
EMENDA N.

0

.6 -

Do Senculor Alfredo

Ao justificar' a emenda, o ilustre
·.
. Neves
Senador faz reparos aoa parecer.es por
O art 117 passa a ter a. seguinte
l'edação:
·
·•
deficiência e alvitra que tenham re. mate conclusivo a favor ou contra.
Ai't~ 117. Sempre que qualquer. ;JroNão· procede a critica, , diante ··do ' pcs!çao contiver dispositivos infrlnRegimento.
gentes de preceitos constitucionais, ·a
·
.
Comissão
que estudar a matérJ:.. pra.
Est e · prescr~ve um · re l at6no com- · porá· a sua
remessa à •Comissão de
p~to e conclusão. ' Ora, a conclusão · .COnstituição .e Justiça' , que se maninão pode ser outra senão a opinião
f ta""" ta
·
da Comissão," como já tem sido. feito. . . es ..., mbém, sôbre a proposição.
Se. algum parecer não se talhir
A Comissão preferiu' outro alvitre
pelo" modelo das letras a e b, do § .3.0
mais expedito, como se· nota do * 2. 0
do cit. art. 49 a falta não é do Redo art, 135 do .substitutivo.
. Se ~utra Comissão; após o exame
glmento. E' de süa · inobservância.
Não adere a· Comissão à proposta
aa Comissão eLe Constituição e Jus- ·
d
d
ai
· tlç.a, irrogar ao prQjetó a vilta de ine supressão as P . avras - na ata · fl'ingente da Constituição, essa arglliapenas - O intuito é manter o ·siglló, de modo a não se consignar na · çao será remetida não. à segunda c o.
ata senão o resúltado da votação,· que
missão, mas ao plenário para desate
devt>ndo ser secreta, não é compatível
do dissfdio · · · . •·
·
··
com.:dec.laragõeR ri~ vc;t~s e-ma,nifes- . 'De fato,.como .tôda ;Jropcslção deve
tações individuais sôbre o candidato.
lr ao exame· da Comissão .de Consti"'
i
tU.:ção, se esta não a reputou maD~ve-se mant er. d!s•po,..çaa reg mental.
culada de defeito •. ·constitucioniLI. e
passou-a a outra Comissão, é lógico
que opinou pela constitucionalidáde e·
EMENDA N.O. 4 - Do Senador Alfredo • se esta pensa de modo Inverso, .só o
Neves·
· plenário pode se superpor e decidir. ··
Ao art. · so, substitua.:Se o § 2. 0 ·pelo
Não ·seria conveniente o. retorno ctá
seguinte:
matéria à qom!ssão de técnica Constiutcional por serem ambas de igual
§ 2.0 As emendas apresentadas pecategoria;
l'ante as ·Comisliõ~s só serão encami- bre outra. e sem preéedênC!a uma sõ·
·nhadas a plenário quando obtiverem
· ·
· · parecer favorável.
EMENDA N. 0 10 - Do Senador .4.1/redo
Neves
Deve ser rejeitada · . esta · emenda, .
porque o.prónunciamento da Comissão
·Art: 143. Substitua-se a sua' reda·
contrário à matéria não é decisório, ção pela seguinte:
~
·Ê' uma opinião e. somente, a sobeArt.' ·143. Os projetas de Iniciativa
. ranla do plenário pode e deve · resolda Câmara dos Deputados, um&. vez ·
ver. e julgar o dissídio entre o senano expediente, serão mandados
. dor proponente e ·a Comissão· recu- " lidos
a
publicar
.e despachados às comissante.,
sões.
,
.
·
.
Deve ser mantido o preceito. regi~
A Emenda n.0 10 deve ser rejeitada. ·
mental.
A matéria. está· regulada .por forma
diversa no substitutivo (art. .143 · do
EMENDA N.o 5 -.Do Senculor Aljreào
Substitutivo)
.
.
· N,eves
A em·enda pretende, como a· ilidica·ção· Inicial, relativa ao art .. 68 )et~a. c
Ao 'il.rt. 116, acrescente-se':
do Regimento, 'abolir · a. aulifência ·
§ ·a.o Na discussão ~nica do.s projecompulsória, geral da Comissão de ..
tos de· iniciativa. da·· C!\mara dos DepuConstituição e Justiça, permitindo-a,
. tactos,. poderão ser aprEsentadas emenapenas, quando solicitada.
das, na discussão e votação das quais
· E' êste o parecer da Comissão DI·
serão observadas as normas est.abele- retora e o sujeita ao esclarecido escidas para os . projetas de Iniciativa
pfrlto dQ· senado, rendendo homenado Senado em segundo turno,
gem aos llustr<Js autores de emendas,

'
•

o
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quer trouxeram llizes pára melhor
orientação dos trabalhos.
Sala.- da Comissão D!retora, ein '28.
de julho de 1948. - Mello Vianna,
· Presidente e Relator .. Georgina
:Avelino. -· João Villasbôas. - . Dá~lo ·

·EMENDA N.0 2

Ao art. 2.0 :

i

· ·

· Suprima-se.

~-

.·

. I

q

'subemenâa à Emenãa n.• 3

Ao art •. a.•:
,. . .
Substltua~se ~lo seiruinte: · . . .
Art ... o ·serviço 1Naclonal àa.. Tu·
bereUlose; , com o . fim de faeilltar .o · .
PARECER
desempenho. do sau cargo,.·entender·
.•.
se-á com os govêmos estaduais e mu·
.
N.• 555 - 1948
. nicipais, as .entidades·. autárquicas . e •
. -ria Colnlssão de ~açã.:> dê Leis · as _organlza.çlíes' sanitárlas,-beneflc!en- -.
·
·
·
·
tes: ou . educativas,- e . deverá ter em·
. · Re<taç(io final ãas emenãas do . 'vista.- especialmente, generalizar a
·senado ao P.ro;eto de Lei ãa ·Cà·
apllcação da vacina.
· ·
.
mara ·n:• 46, de 1948;
.
.
.
.· ·
· .
·
· · ··
. · . Subemenãa {L. Efnenda n.• 4 ·
. A COmissão submete · ao Benado:-a
· redação final das .·emendas ao Pro-·
Ao art> 4.":. · •
· jeto de Lei da. 'Câmara dos Depu~
Substitua~se Pel':> segUinte: ·
ta.dos_· n.• ._46, d_e: 1948 <anexo n.ó 1> _.
..... · ·0 . p-'•
....._ ti · é tam ·
uuer- --.~u vo
-'
'c projeto subSÍSt!u · integral!mnte · bém autoriZado a.· contratar, pelo Ser·
· ·apenas o. art; s.•. · . .:
. :· · viço Nacional da Tuberculose, com a,
· .
·.
. ·
Furldação AtaUlfo de.Palva, .destaCa~.
' ' A titulo de ·sugestão a. Comlssao .pita!;· e com ._outras entidades que te··
·. : oferece também a redação do projeto . nham- os tneflmos. fins ou idênticas
· · como··:fésUltados · das emendas·. do, sepossibiliiiades . técnicas• ·e' 'cientificas,
··
·
. a• fabricação e o· fornecimento ·da va- ·
nado <anexo. n.• 2) •
. Em .vlrl~d~ da supressão do. àr.tlgo
cina. B.· . C •. ,G . .-<com a cond-ição de·
2.•, 0 projeto . que constava d-e seis ser produzida · sob o .contrõle de téc· ·.• ·
nlcbs especlal!Za.dos. ·
artigos, ficou- reduzido a cinco. · - .
· Sala. da. Comissão de RedaÇão de
.•
· ' ·Leis; . de julho 'de.: 1948 •. -. Cloão·mtr Cardoào, ·P,l'eSidente. ~ Walde·
Ao art. 5.0 : ·
_ ·. mal:·. Peârosa, . Relator·. - Augusto
Substitua-se 'pelo.. seguinte: .
.
meira:
Rfbeiro ·Gonçalves, · - Cí·
cero dé Vasconcelos: .
Art. :. · Para ocorrer 'às .. despesas
' '
.com a execução . desta .. Lei,. o Pocter
;Ellecutivo .abrirá. um. crédito especial
0
<ANEXO
. . N; 1. ·AO
•. PARECER> . · de Cr$ 3.000.000,00. (três milhões de ·
cruzeiros> . · . . · ·
· · · . · . · ..
. ' ·~ão -· !inaZ ãas emendas .do
· Senado, Fetleral, ao pro;eto ~ !Jlt.
..
ela. CO.mara ãos· ·Deputaãos. nu-.
· · ReilaçdÔ -·linaz · ·d~ ~-substitutivo mero 46, ãe 1948. .
.. •,·
Cardoso. :_ Pllnio Pompeu. - Aclalber·
to Ribelro. ·
·
,.

. · Do

......... . .

o

>-

~o

...

N/ 2ÀO~PÂRECER

..que resuZtti. das. emendas ão se-

·

'I naão. ão =Projeto de Lei,ãa Clima-.·.'
· .ra ãos Deputaãos n.• '46, c!e ~li48.
·

· · o. Congr~o Na<:io~al dec;etai.
SubSt!tua;.se i;ielo segtilnte:· -: ; · ·
· Art: 1.• Fica o Poder Exoout!vo au~
"
toriza.do
a promover amplamente, .pe.: '.
. Art.:, Fica· O Poder EXECUtiVo a.U·
lo
Min!Jltério
:aa Educação e Saúde, .
... torizado a preinover amplamente-; pe- .·em todo o 'tefuoitório
·.nacional, atralo Mlnlstério da Educação e Saúde,
vés
do
Serviço
Nacional
da. Tuberculo- · ·
·. em todo o território 'nacional,· atrase,
a.
vacinação
anti•tuberculosa
pelo-~ ..
vés· do. Serviço. Nacic>na.l ·da Tubercu~
B; a. G., nos casos para que-'é indi-· ·
lose. a va.cina.çao anti-tubercUlosa pe- · cada.. · . . . . · :
·
lo B. C. G., nos casos PSira que é
·Parágrafo.·
'Único
O
Ministério
·
indicada.
promoverá a · propa.gancta da 'lacina.,
Parágrafo único. O M!nlstério pro- · mostrando a segurança e vantagem·
da. sua aplicação.
·,
moverá a propaganda da ..vacina, mostrando . a segurança e vantagem .:la
Art. 2.• O Serviço Nilcional da Tusua aplicação.
berculose, com o .fiJn de faollltar. o· deNo: ai't. 1.•:·

'
",

o

o
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'

.

sempenho do seu· encargo, entender- de Apelação do· meu Estado. Desde
se-á com os governos estaduais e mu- os primeiros dlas de meu ingresso nanic!pais; as entidades autárquicas e quela corporação de . juristas, a!nda ,
as organizações sanitárias, benef!cen- moço. tive, na pessoa do Desembargates ·ou educativas, e deverá -ter em dor João Francisco de Oliveira aovista, espec!almenté,-generallzar a apli- . dó!, uma espécie. de modêlo, que· pro-.
cação da0 vacina.
·
. curava seguir ·e Imitar no desempeArt. 3. O Poder Executivo é tam- nho de mmhas funcões.
bém autorizado a contratar; pelo SerCom a mórte do Desembargador ao.
viço Nacional da Tube1·culose, com a dó! perde 0 meu Estado um dos mais.
Fundação Ataulfo de Paiva, desta ca. . p!tal, e com outras entidades que te- ·elevados expoentes de sua. cUltura ju-. · · nham os mesmos fins ou !dênt!cWl pôs- r!d!ca, como perde a .sociedade· go!ana
s!bUidades técnicas ·e·c!entlficas, a fa- um dos elementos de escol e alta· probr!cação e . o fornecimento· da vacina . jeção social 'da velha cidade de. Goiás.·
B. C. O., com .a condlção de ser pro· Sr.· Pres!dente, para bem demonS:. duz!da sob' o· contrõle de técnicos es- trar, nestas ligeiras. e comovidas •.pa- ·
pec!allzados. ·
·· ·
lavras,.. quem · foi, coino ··Juiz, João
,
Art;. 4.• ·Para ocorrar às: despesas Francisco de 'oliveira Godói, permitocom a execução· dest11- lei o Poder Exe- me ·narrar uin ·dos. muitos episódios· ·
cut!vo· abrirá um créçl!to especial de ocórr!dos durante sua longa judica.,
. Cr$ 3.ooo.ooo,oo~<três m!U1ões de cru- tura. ·
· zeiros) . ·
· ··
Em 1934 ·..,.... era ·eu então membro
. Art. 5.0 ..,... Revogam-se as d!spos!; do- Tribunal ;de' Justiça de Goiás - ,
ções em .contrário. · ' · ·
· antes de ·entrar. a. vigorar a Const!~
o SR. PRESIDENTE - Está fln- · tuição •estadual, entendeu o Govêr:~ · ·
da ·a. leitura do expediente.· .
no daquela unidade federativa de au- ·
mentar o númerã' de seus juizes, de
·
·
. ; Tcrminadq. o prazo regimental pa;ra cinco- para· seis; rnomeando. ·para" ,pre":
· recebimento de emendas · perante a enche~ a vaga ,s,berta. o Secretãrjo
Mesa, vão às Comissões competentes Geralc do Estado.: ,Do· mesmo passo,
· os Projetes .de· Lei da .Câmara. :ns. 40,
nomeava· ·diversos·' .juizes, !ncltiS!ve ·o ·
-. 41, 42 e 43, .de 1948. ·
· ··
de Go!ân!a, a nova capital !ndepenNão hã oradores inscritos.
.dentemente de. concurso; · · ·
·O SR. DARIO CARDOso· ( 0 ) · : - _ Apresentando-se no Tribunal, o no·
Sr,. Presidente, "traz-me à .tribuna o vo des'embargador, munido de seu ti·
fato de. haver'chegado.ao meu conhe- '= tuJo de 1;1omeação. presidente daque-:
cimento a noticia da morte, ontem, na la Côrte,. João Francisco· de Olive!ra .
cidade de Goiás, .ant!·ga capital do meu Godó!, negou-lhe posse e declarou que
Estado, do Desembargador :João Fran- · considerava inconstitucional sua nocisco de Oliveira Godó!, uma das cul~ ·· meação,. e .que só lhe· daria assento no
turas Jür!d!cas .mais sólidas .que tem recinto do Tribunal se, reunido éste,.
possuido o _grande . Estado medlterrâ- os seu,s membros julgass.em const!tuneo.
..
'.
-~, ·. clona.l'-a nomeação.... · · .. · · ·
· o p~embargador Godó!; membro
Convocado o Tribunal .pára 11quêle
.de !lustre famUia paUlista, tão . logo . efeito, jUlgou, por unanlmldade de viiconcluiu seu curso· juridico na . tradt- · tos, ·!riconstituc!onais ·assim .o· aumenc!onal .Faculdade de. Dlre!to de ·são to 'do número de seus membros. como
Paulo, .dlrlgiu-se· para.',O meu Estado, ·a· nomeação do novo desembargador,·
onde . Ingressou na magistratura, nela sem que precedessem proposta do mes-.
exercendo· nobres_.e 'diflclllmas · fun-. mo Tribunal para o .aumento: e. para..
çõe.~.por.mais de 40·anos, durante os. a Indicação, em.Usta. trip!ice, do no-·
·
quais prestou · os melhores . serviços à vo membro.
Na .. ni.esma assentada, julgava o
justiça brasileira. ·
· ·
. .
·'Depois de passar por· todos ·oi; •grawí · Tribunal também incowtituctonal a
· da carreira judic!ár!a, .. atinglu o mais nomeação de. todos os juizes, feitas iri·
·alto ·dêle ao ·ingressar no selo do Tr!- dependentemente ·de concurso. Interbunal de Justiça do Estado. Naquela · posto· recurso . extraordlnãr!o. pelos lnCasa. deixou o morto. de ontem os mais teressados, contra . a. decisão do Trilum!nosos· traços de sua passagem.
bunal de Goiás, o desembn:rp,ador Jr.ão
Tive, Sr. Presidente, a dita . de ser . Franc!sco de Oliveira Godói, em de~
seu colega de judicatura no Tribunal pacho modelar na forma, e ~ubstan
closo quanto ao· fundo, ne~ou o re. (•) Não foi revisto :pelo or11dor.
·médio solicitado. Interposta ca;rtes· ·

o
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· teni.unhável contra êsse despacho, os
interessados, depois de examinarem
e meditarem sôbre o assunto, resolve·ram· desistir do recurso, . convencidos
da· jurisdicidade do despacho denega- .
tório.
·
Tão brilhante na subsistência . jurfdica-·fo!· o despàcho do Desembargador. Oodói, negando o recurso extra-·
ordinário, que : o . 'ilustre magistrado
. paulista, Desembargador Paulo Passalaqua, .em ·uma obra sôbre . o Poder
. Judiciário, transcreveu essa · 'diclsão
-adjetivand<i·a· de brilhantíssima. · O
episódio que. apabel de narrar .bem demonstra. a coragem: 'do juiz .ontem de·
.saparecldo, como também ·.seu .· valor ·
::ntelectual e sua cultura jurídica.
.. · · Perdendo o nieu Elitado; na ·pes.Soa
..do Desembargador, João Francisco de
··.Oliveira Oodól, um ·dos· seus clemen.. ~s de .mã:ior .Projeção ·social e intelec. tua!;· é natural que o representante de
Ooiás, nesta· Casa ...· · .
· .

O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora. do expediente. (Pausa), ·
Mais nenhum Sr. Senador querendo
usar da palavra, passa-se à . . ·
ORDEM. DO DIA Comparecem . llials. os Srs .- Se- .. ,
nadores:
Alvaro Adolipho.
Pinto Aleixo.
Waldemar Pedrosa.. ..
/
. Ferreira dé Souza, ·
Plinio Pompeu. .
João Villasbôas.
Filinto Müller.
·.Joaquim Pires:· ·
Sàntos Neves.
Pereirà P!nto;
Cfcero de Va.sconcelos .
:Victorino Freire. Ismar de Góes. ·
Georgina Avelino.
Marcondes Filho.
Walter Franco. · ·
. O Sr. Alfredo Nasser -· V. EX.•
Aloysio de Carvalho.
permite um aparte7 (Assentintenl o .do . . Etelvino Llns (18) .
· oraãor) ~ V.; Ex.• está. representand<J
Deixam de comparêcer· os SeDã.o só o sentimento de tôda ·a banca~
nhores· Senadores: ·
.·
. . . da. de ·Goiás, como de todos os gola-.
IlOS. l
'
'
.
.
.
Olav~' Oliveira.
Fernandes Távora:
O SR. DARIO CARDOSO- Agl·adeço o aparte de V. Ex.•. Diante da
Novaes Filho. ·
Durval :cruz.:
· manife~tação ·ao meu ilustre colega· · Maynard ·Gomes.·
Senador · Alfredo Na.sser -. direi que
· os representantes· do •Estado de Oo1ás,
A.ttlllo Vivacqua.
:r1esta Ca.sa, : não poder!am ~ilenciar
Ham!lton ·Nogueira.
-sellS séntimentos ·de pesar pela ocor- · · .Sá Tinoco. ·
·- rêDcia · que veio cobrir .de luto tôda
Bernardes Filho.
• colet!Vidade · goiana;
·
Euclydes Vieira·.
·Pedro
Ludovico.
· O.Desembargador Joãci Francisco de
Getúlio Vargas; '
.oliveira Godói. deu ao nieu Estado o .
fruto do -seu labor ·honesto; durante 40 · · Salgado Filho (13) •
anos. de judicatura, e, ainda,. a famí.t sem .debate aprovado, em. d!S~
. · lia que ·constitUI um dos .seus patri·
cussão' única,. . o segUinte. . : . .
mônios II!Orals. .. ·
·
.
PROJE'l'O . DE: LEI DA. CÂMARA
· · :Basta d!'zer, Sr. Presidente, que. entre seus membros; figuram dois eleN,0 100, dj! 1948
mentos de real projeção política .e soO Congresso' Nacional decreta;
. ela! no Estado: os Srs. Drs •. Claro
Art, ·1.0 Para efeito ·da· gratificação
· ..AugllSto de Godól, ·ex-deputado federal
e atual advogado da Prefeitura do ... de . magistério, concedida · de acOrdo
Distrito Federal· e· · Caiado de Godói, com ·· a . l~!slação : vigente,· será
atual :representante do meu Estado computado todo o . tempo de serviço
público • .prest'ad<J no magistério fella. -C~ara dos Srs. Deputados.
deral,' estadual ou municipal,. anterior
Trazendo ao Senado a notícia do
efetivação.na cátedra.
:falecimento dêsse Ilustre· goiano, em- à Art.
2.0 Revàgam-se a.s disposições
bora não o fôsse de nascimento, de- · em contrário:
.
sejo, Sr. Presidente .. fique constando
dos Anais desta Casa a nossa man!fes, · O SR. PRESIDENTE. - O projeto.
taçlio de profunda· mágua, ped!'ndo . que acaba de ser . aprovado sobe à
,
· ·
-~·
mesmo, se o Regimento da Casa o ·sanção.;
Discussão única dÔ' Projeto de
· permitisse, se desse conhecimento dêsLei da Cd.mara n.0 119, de· 1948,
. te voto. de pesar à. famllla eulutuda.
'

~~
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que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas adua-.
· netras incl~ve a de previdllncla
socia~,' para 128 caixas de· papelão
que conté7p. equipamento neqes ..
Bário ao preparo de sangue. (Pareceres ns. 463 .e 530, respectivamente das Comissões de Constituição' e Justiça e de Finanças,
favoráveis à medida e à emenda
do Plenário, à qual a segunda das
re/eridrus Comissões oferece sub-

L
r

.pedirá o exame das Comissões de
Constituição e Justiça e de. Finan·
ças. (Muito bem) . ,.,,.
l em à Mesa, é llrto· e aprovado ·
,. eegu!nte
·
. REQUERIMENTO·

N.0 100, de 1948

Rtqutiro a volta. do Projeto n.c ·119,
de 1948, às comissões ·de Const!tu!çüo e Justiça e de Finanças, · para
emenda) •
opinarem sObre a poss!b!l!dade · de : .
O SR .. JOAO. vn.LASBOAS (•) ·novas isenções em face da lei que
(Pela ordent) Sr.· Presidente, é: sub~.. autorizou o . AcOrdo Internacional e
metido à deliberação do Senado mais .. o aumento· de tarifas.
um projeto de !e!', vindo da Câmara
Sala das Sessões, en. ·4 de agOsto
·.'
dos Deputados, no sentido de se c.:~n- · de 1948. -·João Villa3ilôa7.
·
ced·erem isenções. Na semana passaSR. PRES:tDENTE - Está esda, entretanto; votamos proposiÇões gotada a matéria do expediente. · · Nada mais havendo que tráta.r, vou
autorizando : o Govêrno ·a assinar
acOrdo- de tarifas com d!ve.reas po- encerrar a sessã.'o,' designando para a
tênc!as'estr!lllgelras. No mesmo; a par d
ã · gul t
de modificações na cobt"ança. de direie ama.nh a se n e
tos de importação, um .dispositivo de:
ORDEM DO DIA
Discussão 11nlca.· do veto parcial n.•
termina que ·vigorem apenas as :senções 'já concedidas· por lei· e . em vir- . 28, de 1949; do Sr. Prefeito do Dis~
tude de contrato anterior. Convertido tr~to Federal ao Projeto de Lei Muem lei, como acredito já o· haja. sido, n!cipal n.• · 3, que dispõe sObre · a
o projeto a que me refiro, surge com
tr - d
édi d té · t
.· novo· aspecto legal - a possibilidade cons uçao e pr os . e .a qua ro '
pavimentos nas · zonas ·que especifica
de nova. isenção· d e d!reItos - a mere- . (Com Parecer .favorável,·. n.• 540, da ·
cer exame da Comissão de Const!tu!c. ção ·e Justiça.·. Desejo, por .isso, . apre- Comissão 'de Constituição ·e · Justiça) . ·
Discussão única do Vet-o parcial
sentar · requerimento : para. que. vol-- n.•· 29 , de 1948 , do sr. . Prefeito do
tando. o Projeto de Lei n.• 119 à Co- · ·
·
j
d
i
missão de· constituição e Justiça, esta D!strito Federal ao Pro eto e Le
aprecie o aspecto legal da isenção ora Municipal n.• 9. que concede auxíl!o ·
sollcit.. ada, d.!ante da. ·Jel a que aludi. . para a liquidação das. despesas relativas à. construção ·da · hêrma do . Dr. .
Vou inandar . à. Mesa. l'equerlmento. Pedro Ernesto no cemitério São João
· c.scr!to. · .
.. ·
Batista (Com Parecer ·. :favorável · n.0 .
O Sr. José' A11ter.ico - v·. Ex.•' dá 539, da Comissão de Constltu!çáo e
· licença. para um .ap.al'te? (Assenlime71- · Justiça) .
·· ·
.
. to dQ orador). 'flve, ontem, oportuniDiscussão única do· Parecer ·da Co-_
dade · de chamar.·. a , atenção dos nus- · missão de Relações Exteriores sObre
tres membros ·da· Comissão de Flnan- ~. Mensagem n.•. 124, de. 1948, ,que
ças sObre. o aspecto a que· V. Ex.• submete à aprovação do Senado a
alude. Man!:feste!-me contra a opinião escOlha do nome do Sr. José Cockra·
q)le V. .Ex.• acaba de enunciar. Pa- ne · de Alencar para exercer o cargo
rece à primeira vista que o AcOrdo de Env!ado Extraordinário ·e 'Minis!mpede novas isenções. No entanto, tro Plenipotenciário junto ao Govêrcxame mais· detido da matér!a, levou- no da :tndia.
.
me à conclusão de que ·essa parte nfio · Discussão .única do Parecer da cóe.~tá nt.!nglda pelo acOrdo. Já que V.
missão de ·Relações Exteriores s6bre
Ex.• prde a audiência da Comissão .a Mensagem n.0 125, de 1948, que
d<l Cotlstituição e. Justiça, convém so- submete à. aprovação do Senado a esl!c!tnr igualmente· a. dn Comissão de · colha do nome do Sr ..·Edgar Bandei. .Finanr.~s porque a m~·.érm é finar.· ra Fraga de Castro para exercer o
CL!l'a. ·
cargo de Enviado Extraordinário e .
n Sit. JOAO VILLASROAS - Per· Ministro Plenipotenciário junto ao
. fe:ta.'llE-nte. Meu reque":mento, então, Govêrno da Tchecoslováquia.
Levanta-se a sessão às 15 horas
(•) Não foi revisto pelo orador.
·
e 30 minutos.
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· 94: · Sessão, em 5 de Agôsto de 1948 ·

1. I

PRESib:é:NCIA DO-.
SR'.. MELLO
VIANNA,
~CE-PRESIDENTE
...
.·1
'
.
·'
.
'
··-··
. ExPEDIENTE
.·
As 14,30 horas comparecem os Srs.
: Senadores: ·
:. · .
·
·Da. Câmara. dos Deputados:
Alvaro· Mala. ·
.Senhor. 1.0 . secretário:
:_
Waldemar Pedrosa.
Tenho a honra de, encàminhar a. .
vossa. Excelência, .para os devidos fins,.
Severiano Nunes.
Augusto Meira ...
o Incluso' autógrafo :do Projeto , de
Lef .n.0 547~A,. de 1948, que dispõe ·
Clodomir .Cardoso. •
Vlctorino Freire ...
sôbre percentagens • devidas aos servidores das : Coletorlas Federais; pe- ..
Ribeiro Gonçalves.
Plinio Pompeu.
.la. .arrecadação· de ·rendas das .entlda-. ·
des autárqUicas. .· .
. _
': ·
·: Fernandes· Távora.
'I
Aproveito o ensejo· para. · reiterar
Vérgniaud Wanderley._ ·
a Vossa Excelênclá. • os· protestos de
José Americo.
minha. dist!nta. conslderaçã'O. ' _
· . Etelvina Lins.
.Ri.o, em 4 de agôsto de 1948,
Apolonio Sales.
Clcero de Vasconcelos. ·
· Munho<:
da ..Rocha,1... 0 Secretário.
.
.
.
. Góes. Monteiro.
PROJ!:TO · DE . LEI . DA CÂMARA
·Pinto. Aleixo.
Pereira.,Moàcyr.
N.0 246, 'Cie 1948 _ ·
·:.Henrique .de Nova.es.
· Dispõe sóbre . percentagens de· Santos· Neves.
. · vidas . aos servidores das oozeto- ·
·. Andrade Ramos.
rias ·Federai6, ·pela arrecadação de
. Pereira Pinto.
·rendas das ~tidades autárquicas.
. Mello Vianna.. ·
. , Lev!ndo Coelho. _
O Congresso Nacional .decreta:.
·Rodolpho Miranda.~ .
• Alfredo Nasser.
Art. 1.0 : Caberá. ~o·s servidores. daS ·
--.
Filinto Müller; ·•
· Coletorlas Federais, pela·· arr.ecadaçãoJoão Villasbôas;
de .taxas, quotas e multas.dev!das ·às
Vespaslano Martins. ·
entidades autárqUicas, a· seg,Uinte . percentagem: :.· .
Flávio 'GUimarães: •
'
·
. · ·
RobertC> Glasser. .•
2:0% · ·
Até Cr$ 2o.óoo,oo.;. : • . ; .. .. . .
·Arthur Santos •. ·.
·De
mais
de
Cr$
2:0.0oll;oo
até
·
Francisco · Gallottl. .
....
·
•.
:.
;
..
..
..
·
15%
cr$'35.ooo,oD
Ernesto · Dornelles.
De mais .de Cr$ 35.000,00 até
·· Salgado Filho (35) .
Cr$ 65.000,00 ............ ; .. . .10%
O SR·, PRESIDENTE - · Acham-se De mais ·de Cr$ 65. OOO,OG até
·_presentes 35 Srs.. Senadores;. Ha- . -Cr$ 100.000,00 .....,... :.. ... .. · / 7%
.vendo número legal, está. aberta a De mais· de· Cr$'100. 000,00 ·até ;
·sessão. Val-se proceder à .leitura da.
Cr$ 170.000,00 .......·... ;. ,.;
5%
ata ..
··
, · De mais de Cr$ 170; 000,00 • ; . . ·
7%
. ·
.
0
0
§ 1. A Colni5são ·prevista. neste .ar-_
o· SR. 1. SUPL~NTE (servindo de
2:.0 Secretário), procede à leitura. da. .tlgo será distribuída, mensalmente, ao
ata da sessão .anterior, q'ue, posta. em coletor, escrivão e aux1IIar ·de Coletorta., na. proporção· de quarenta .por
. discussão, é sem debate, aprovada.
cento .(40%) para. cada. um dos dois·
O' .SR. 2.0 SECRETARIO (servindo prlme!ro e de vinte por cento (20%)
de .1.0 ) lê o segu!nte
·
para os auxiliares com exercício na.
·.

~

'

·,.
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.. '

....

.,.

Coletorla ·Federal, em partes Iguais.
Sr. 1.0 Secretário:
§ 2.• Sé .estiver a · Coletorla FeTenhp a honra de encaminhar a
dera! desprovida de auxiliar de- Cole- · v. Ex.a, para os , devidos 'fins, 0 !ntorla, a percentagem será dlstribulda cluso autógrafo do Projeto de Lei núem partes Iguais· .ao 'coletor e es- . mero 45-C, de 1948, que assegura
crivão .. · ·
·
.·
prerrogativas· aos jornalistas profis.· Art. 2.•. A percentagem de que tra- · sionals. · .
·
ta o artigo anter!or será calculada
Aproveito o ensejo· para reiterar . a
sôbre o total efetlvamente arrecada- V. Ex.• os protestos de minha dis- · .....
do durante 6 mês e deduzida de ar- tinta conisderação.
1
recadação do mês seguinte. ·
,
Rio, .em 4 de agôsto de 1948 ;· Art. · 3.0 .A Coletoria, Federal re- Munho;:: da:Rocha, 1.0 Secretário.
•
colheria. os saldos do produto das· ta-:
. xas, quotas e multas. que 'arrecadar,
PROJETO DE X.EI 'DA CÂMARA . •
pela mesma maneira e prazos do re.•
N.•, 248, de 1948
colhimento da renda da União. , ·
Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor ,
Assegura prerrogativas · aos ior- '
na data "dé sua publicação. · · .
naZistas.
profi!IIBonais . .
Art .. 5.0 Revogam-se .as . disposições. ·
·.-em contrário. .
· · o Congresso Nacionaf decréta:
Art. 1.• O jornalista profissional .
A luipr!mll: ..
não poderá . ser· detido nem recolhido
·.sr·. t•· secretário:
preso, antes de sentenÇa transitada ..
Tenho . a honra. de encam!nhar a .. em julgado, senão .em ; sala especial
:
. .
V. Ex!',. p!ll'a os ·.devidos "fins;. o ln-.' de Estado0 Maior. ·
2.
Esta
Jei
entrará
·em
vip:or
Art.
cluso autógra!o do Projeto de. Le(número 534-A, ,de 1948. que abre ... ao Po- na data de sua publlca~ião. revogadas
der · Judtchtrio o·. crédito especial de . .as disposições 'em contrário ..
A Imprimir.
··
Cr$ 52.800,00, para.: pagamento, em'
;1947, de vencimento e ajuda de custo
· sr. 1.0 secretário:
~~=i~::f~~o~e!~. Trib~nal Regional
Tenho a honra de · encaminhar a
Aproveito o" ensejo . para reiterar a. V:· ·Ex.•, ·para os ·devidos fins, o ln· .
v ... Ex.• ·os protestos cje minha dls- · cluso autógrafo· do Projeto de .Lei nútinta consideração. ·
·
· ·: mero · 495-A, 0de 1948, que retlfica o · .
R'o, em 4 de .. agOSto _de 1948 .
· Decreto-lei n. .. 9.548,- de. 5 de agOsto
.· ..
.
de · 1946, que alterou, com redução de
jllunho;:::da Rocha, 1.• Secretário. ·
despesa, os ·Quadros 'Permanente e
Suplementar do Ministério .da Mar!· ,
PROJETO. DE LEI DA . CÂMARA
nha.
·
·
.
.'
. .Aproveito o ensejo para reiterar a
N.• 247, ·de· 1948
. V. Ex.• os protestos de minha dlstin· -. .'
. Abre ao Poder JUdiciário o cré- ·ta consideração.
· .
.. . .dito especia!.dc Cr$. 52.800,00, pa~
. Rio. em : 4 de. agôsto . de 1948.
ra pagamento e ajuda de custo Munho;:: da Rocha, 1.0 Secretário_.
·dos· membros ·do Tribuna! Regto. nal Eleitoral do Estado do Cea-

rá. ·
· .· ., ,·
o congresso Naclonai
. .. decreta:
. Artigo 1.• - ll: aberto ao· Podei Jú~
diclário o crédito.-de crs ........ ;......
52.800,00 (cinqUenta e dois mil e .oitocentos cruze!r<is) , para ocorrer ao
pagamento·. de .vencimentos · do Tribunal Regional Eleitoral . do Estado
do Ceará, ho período de .setembro a
dezembro de 1947.
' Artigo 2.~ ...:. A presente lei entrará em vigor na data de sua publica·
ção.
. Artigo . s.• - Revogam-se as dlsposiç~es em contrário.
A Imprimir.
T

.

I

'

~·

••
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N.• 249, de 1948
. Retittca

o· Decreto-lei

número

.• 9; 548, de 5 de agósto de 1946, que
. alterou, com redução. de despesa
os . Quadros Permanentes e su-plementar. do Ministério da Ma•
Tinha.. ·
. . ··
.

O Congresso·· Nacional . decreta:
Art. ·· 1.0 O cargo !Sólado d~ pro·
vimento efetivo, · de . Oficial de . Jus·
· tiça de 2.• entrância (J. M,), pa,.
drão . E, do . Quadro Permanente .do
Ministério da Marinha,. é ·excedente
e não permanente, como constou da
Tabela Que acompanhou o Decretolei n.• 9.548, de. !i de agôsto de 1946.

. ·.· .•

-94~

:·
0

Art. 2. A presente Lei vigora a
.
partir de 28 de agõsto de 1946.
Art. 3.0 Revogam-se as d!sposições
em contrário.
A Imprimir.
sr. 1.0 secretário:
Teilho a ~onra: de ·éncamlnhar a
V. Ex.a, para os devidos fins, o ln··
cluso autógrafo do· Projeto de Lei'
n.• 777. de 1948, que autoriza a aber• .
tura, ao Poder Judiciário,. do crédl· •
to especial ·de Cr$ 71. 300,00, para
atender ao . pagamento de gratifica- ·
cíio de representação a membros . dos
Trlbuna!s .Eleitorais do Paraná e· de
· Pernambuco ..
Aproveito o ensejo para reiterar
V. Ex.a os protestos de minha dis··
tinta consideração~
· Rio, em 4 de agõsto de 1948.
MunhO;;: da Rocha, 1.0 Secertárlo ..

a

PROJETO · DE. LEI DA CÂMARA .

N.0 .250, de 1948
Autori;:a a aberfucd, ao Poder
Judiciário .. do crédito especial. de
Cr$ 7f:-3oo,oo, · para atender ao
pagamento de gratificação de . re..present11ção a membros · dos Tribunais Eleitorais do Paraná e de
Pernambuco.

O Congresso Naciona:I decreta:
Art. 1.• lô: abérto, .ao Poder. Judi·
clár!o, o crédito especial de Cr$ ....

.

· 71.300,00 (setenta e um mil e trezen.tos · ct:uzelros), para atender . ao pa_,::amento de despesas : realizadas, em
1947, com o pagamento de gratlflca.cões de representação -a membros do .
Tribunal. Reslonal . Eleitoral, ·na con:
!orml~ade da discriminação aba!xo:
'

Pa.ra o "Tribunal Regional ·
Eleitora:! · do Estado do
. . Paraná. .....-........ ~ ..
. Para o. Tribunal Regional
1 Eleitoral do ;Estado de
Pernambuco .......... .
•

Total

...... : ....... :

.. Cr$ •

26.20Õ,OO

45.10o;oo ·
71.300,00

Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
A _Imprimir.
Senhor 1.0 Secretário:
. Tenho
honra de encaminhar a
. V. Ex.• •. para os devidos fins,- o ln-·
cluso autógrafo do Projeto de Lei
n.0 550, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério das Rela•

a

ções Exteriores, do créiufo especial de
Cr$ 4. 700.000 00, para--: ocorrer ao pagamento de· despesas de -Pessoal, Material, Serviços e Encargos.
·· Aproveito o ensejo para . reiterar · a
Vossa Excelência os protestos de nil·
nha distinta consideraÇão.
Rio, em· 4 . de· agOsto de 1948.
Munho;;: da Rocha, 1.0 .Secretár!o.
. PROJETO. DE LEI. DA CÂMARA

.·

.

N.0 . 251, de 1948 · ·

Autori;;:a a abertura, pelo Minis•
• tério dai Relações Exteriores, do
crédito especial de Cr$ ...• ~ ..•••.
4.700.000,00, para ocorrer ao pa·
gamento de despêsas de Pessoal,Material ·c Serviços -e Encargos. ·

O Congresso Naclonal decreta:
Artigo 1.0 Jõ: o :Poder Executivo au·

tórizado a abrit:, pelp Ministério das
Rela.ções Exteriores, o crédito espe•
ela! de quatro milhões e .setecentos · ·
mil cruzeiros ~Cr$ 4. 700.000,00), P..ara
ocorrer ao pagamento das segu.ntes
despesas realizadas em 194?:
Cr$ . , ..
a) Gratificação . e. re- ·
. presentação - (DI~
3. 000.000,00
visão do Pesca!) ..
...
b) Ajuda de. custo · (Divisão do Pes600.000,00
soal)~ .... : ........ .
c) Telefone, telefonemas, telegramas,
radiogramas, · ·porte
posta:!· e assinatura
de caixas _postaiS ·(Serviço· Internacio. 500.000,00 .
nal) ............... .
df Representação do .
Brasil em Congres- ·
sos, Conferências e
Reuniões a realizarem-se no . estrangeiro bem co'mo :em
. tOda.S c aquelil.S, ·· em
que comparecer, . de
cimform!dâ'de' · com
o artigo ':~:o ·do -Decreto-lei .. n.0 . 1.565,
de 5 de setembro de
600.000,00
1939 .-...... ,·, ..... '.''
Tõtai : .. , .......... :

4. 700.000,00

Artigo 2.0 Revogam-se as dlsposl· .
ções em contrário.
A ~prlmlr.

-

>

:':J
I

·--

..,
.'

-:nsSenhor 1.• Secretário:

PROJE'IO DE LE.I DA CÃMARA

·Tenho a honra de encaminhar.· a
. V. Ex.•, para os devidos. fins o ln·
cluso· autógrafo do Prôjeto de Lei
· n.•632-A, de 1948, que autoriza a abertura pelo . Minulstério da Mar'nha
do crédito especial de Cr$ 2. 369. 3S4,oo: ·
para pagamento à Construtora Melo
Cunha S. ·A.
· ··
...
,

N.0 253; de 194S ..
. Autoriza . o Poder E:z;E:cutívo a
abrir, pelo Ministério da .4.gr.tcultura, :o crédit.o especial de CT$ ...
7. 000.000,00 para atender às des·
pesas com a ,manute7U}iio das Plantações de. Fordldndia e Belterra. ·

o ·Congresso Nacional decret~:
Aproveito o· ensejo para reiterar a
Art. 1.• ll: o Poder Executivo auto-·
Vossa Excelência os protestos de mirlzado
a abrir, pelo Ministério da
nha distinta consideração .
Agricultura, -· o crédito· especial ·.de
. Cr$ 7. 000.000,00 (sete milhões :de
Rio, em .4 de agôsto d~ 1948.
cr:uzeiros) , para atender à.s despesas ·
.MunhOz da .Rocha, 1.• ~cretá.rlo.
com a manutenção das· Plantações de· ·.
Fordlândia e . Belterra, · sob admi· ·
PROJE'IO DE LE.I DA . CÂMARA
nistração. do ·rnst!tuto Agronómico do
Norte, daquele Ministério, nos têrmos
N.• 252, de 1948
do art: 9.0 do Decreto-lei n.• 8.440,
de 24 de dezembro de 1945. :
Autoriza a abertrura, pelo ·Minis. Art .. 2.• o crédito especial autoritérlo da Marl.nha, do crédito eszado por esta Lei, uma vez aberto;
·. pecial de Cr$, 2. a69, 384.00, para
será distribuído ao Tesouro Nacional "
pa(la'IJ'ento à Construtora · Melo
e colocado na Agência:·: do Banco do
1
Cunha S. A.
Brasil .S. k, em Belém do Pará, à
disposição do Dlretor \':'do Instituto
O Congresso Nacional decreta:
Agronômlco. do .Norte.
· Art. · a.• No Anexo. 16 . ..:...:. M!nistéArt. 1.• 1!: o Poder Éxecutlvo. autorizado a abrir. pelo Ministério da Ma- · rio da Agricultura; do Orçamento Ge- ·
rlnha. o crédito . especial .de .. .. .. ..
ral da Repúbllc·a para. o . corrente
Cr$ 2.a69~384.00 (dois milhões tre- exercício (Lei n.• 162, de 2 de· de·
zentos .e· sessenta e .nove mil cruzeiros)
zembro de 1947) ·é· considerada. sem
pa.ra. pagamento à· Construtm·a Melo aplicação a. dotação seguinte:., · ·
Cunha. S. , A., em conseaüência do
Verba 4· - Obras. Equipamentos . e
rea1ustamento do preço. das obras de Aquisição de Imóveis · - Consignação
construcão da Escola de Aprendizes VI - Dotações Diversas. ·
.. '
Mar'nheiros, em Recife, Estado .de
· 12 - Obras (art. ·1.•, Inciso0 n, al!·
.
nea. b ·e § a.• do-Decreto ·n. 19.815;
Pernambuco.
de 16-1145) .
.
·
Art. 2.0 Esta lei entrará. em vlgor .,
10 - Centro Nacional de Ensino e
· na data de sua publica cão, revogadas Pesquisas Agronôm!cas. · · . ·
·
as disposições em "contrário. ·
. 06. - Instituto Agronómico do NorA Imprimir,:·
te.
.
a> Obras na. sede do. Instituto ·e .
. ~enhor 1.• Secretário:
. ,
nas , Estações e Subestações Experi: Tenho a honra . de.. encaminhar · a . mentais de Belém, Belterra, Fordlân·
v. ·Ex.•. para os devidos fins, 0 ln- dia, Pôrto Velho, Fonte Boa, Monte
cluso. _autógrafo do J:>ro.feto de Lei Alegre e da Escola. de Agronomia 'da
n.• 726-A, de 19_4 8, QUe autorl"a 0 Po."' Amazônia0 - Cr$ 7.000.000.00. ·
•
Art. 4. Esta. lei entrarâ em vigor
der Executivo a .abrir, pelo Mln~st"ério na dáta. de sua.· publicação, revogadas
da. Agricultura, o crédito especial de as disposições em contrário.
Cr$ 7.000.000,00, para atender às des~
. A imprimir.
Senhor 1.• Secretário:
pesas com a manutenção das Plantações- de Fordlândla e ·Belterra..
Tenho a honra . de encàm!nhar a
Aproveito o ensejo :para. reiterar a_ V. Ex,•, para os·· devidos fins, o lnVossa Excelência os protestos de nil- · cluso autógrafo do Projeto de Lei
nh di ti t
ld
ã
n.• 77a, de 1948, que concede à Santa.
a. s n a cons eraç 0 •
. casa. de· Misericórdia de Uberliind!a,
Rio, em · 4 de a.gôsto de 1948;
Minas Gerais, ·o auxlllo de Cr$ ...
Mun11oz· da Rocha, 1.0 Secretário,
1.000.000,00 •
j

.

.
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.
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'

'

.

.

.

.

'
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Aproveito .o ensej 0 . para reiterar a
. Vossa. Excelência os protestos .de minha
distinta consideraçlío.
.
Rio, · em . 4 de agOsto de 1948.
.Munho;: da Rocha, 1.• Secretário;

'

Parágrafo · ún'!co. TI Para efeito do
. disposto neste artigo, o Estado·. do .·
Paraná, será, na orgànização admlnls· . ·
tratlva do Ministério da Agricultura,
excluído de jurisdição da Inspetorla
Regional de . Defesa\ Sanitária Ali!·
mal em Florlanópo!!.s) .Estado de San·
PROJETO DE LEI 'DA CÃMARA
ta
Catar!
na,.
da .mesma
Divisão.
. ..
' '·- '
. ...,.·
' ''\i ,· ; . .; .. ,
... '• ,_
N.• 254, de 1948
. Artigo . 2.• A . Inspetorla · Regional,
.
.
,. ora criada terá.· sede· .na· cidade ,de· .
Concede à· Santa CaBa de MlsePonta Grossa..
·

.

•.

r.lcórdía de Uberl/lndía; Minas Ge.:
rals, o auxilio de'· Cr$ 1.000.000,00.

·

"

·

Artigo 3.• Par!t. atender ao desem~
.
.
.
. penho de suas . atribuições, o órgão
O Congresso Nacional· decreta:
·
de que trata a .presente Lei será. ãoÁrt. 1.• ·I!: coriqéi:Ud~ à Santa câsa . tado. de pessOa.! p~rmanente e extra- • .
de. Misericórdia ·d .. Ube· 1·•-dla. -· Es- . numerário e são criados,. desd~ . já,
e
r""' • ·
_. ·nas classes Iniciais· das .ca.rerlras a.ba.k ·
ta.do de Minas Gerais, um a.~o de . xo . especificadas do .Quadro Perma·
.430.200,00· (q~a.trocentos e tr..nta.. mil. nente do M!nlstério da Agricultura os
. para: pessoaL perma.!lente e Cr$ •. , seguintes .cargos: .
·
e duzentos .cruzeiros) para pessoal. ex.
.tranumerário. ·
· ·
·
Almo'xarlfe ................... ·..
1'
. Artlg~ '5,0 !!: ~:evoga.do o a.rtÍgo /152 Biologista : .. .. .. :...... ,',........
1
:· · · do Regulamento ' aprovado pelo De- . Escriturarlo ·.... : .. . >... ,'; .... ~. • 1 .
•.~. 1934.
creto.. n.• 23.979, . de... 8 de' março de Da.ctllógr·afo .. ..................
·,
·
·.
1 '·
.. ... .. ...
. Prático.Rural ........... ;" .:.. ;.; •. 15
Artigo '6.0 . Revogam-se. :as dlsposl- ve·te·r·ln·ário
·f "'
· .. · · · s
ções em contrário.
. • J
"
1 árl
nl.t' 1 · ·
· ,A lm~r~:· :
Veter n o Sa. ar sta ....... _..
4.
• O O

e O O

I

O t I O O

o o O o o O o o o

'

Senhor 1.• Secretário:
Artigo ·4.• Para ocorrer aó paga·
~ento do pessoal :referido no art!go ·
'
Tenho a· ·honra. de encaminhar· a·, anterior, .é· ó Poder 'Executivo ·autor!-.
V; :Ex.•, para os devidos fins, .o:in- zado."a:·a:pr!r, .. pelo·•Minl.stérlo da Agr!cluso autógrafo do .Projeto de Lei . cultura, o crédito especial de Cr$ , ..
. n,• 230-A,. de 1948, que .eleva ·.à. cate- .. 1.159.200;00 (um milhão, cento e. cln·.
gor!a de Agência a. Capataz! a Fluvial ,qüenta. e ·nove mil· e duzentos cruief~: : ..
· dos. Portos ·do Rio Paraná, em Pre- ros). dos qua!.s . Cr$' '729, 000,00 (sete~
·sldente Epltáclo.
centos e vinte e nove mu· cruzeiros). ·
. Aproveito o ensejo para reiterar a . c) melhorament~ das ~d~cil~Õ~ ele·
Vossa Excelência os pro.testos. de .. ·ml~ . ' navegabilidade do .rlo.T,ocantls, .no tr_e~
nha .distinta consideraçlío.
cho compreendido entre Tocantfnla e ·
Rio, em·· 4 de· agOsto de 1948 :' ...;; Tocant!nópó}is: _- . . · . . · . ,:
·:
Munho;: ela Rocha, _1.0 .: Secretário.
. . d). construçlío ·de üma ·rodovia que
ligue Tocantlnópolls à terminal da. Es- .tra.da .de ·Ferro·. Tocantins, .em· Jatob€1,
cruze o rio Araguala,: ·nas Imediações
·. .· N.•_ 255, de _\948
de Araguatlns; .e· passe. por. l\llarabá; ·
cn'a: no Ministério da Agrlcu!e> méll'loramentoo ria· Estrada .de .
Ferro. Tocàntfn_ia ;: ,
· ·: ·
· tura, uma Inspetor!a de .. Detesa
·
Santtáríà Animal e dá outrás pro- · ·. /) ·Jrielhoramento· dás
'lfMênclas ·

· O Congresso Nacional décreta:'
·
Aftlgo 1.0 !!: .. crladà na. D!viS!ío de

·

co~d!ções de

..
navegabüldade do rio Toc·antins, ·entre
Aleobaçíi; .ponto·. !nicai da 'Estrada. de·
'Ferro .Toca.nt!n!a; e a cidade de. Be- , ·
.lém·,'
·,
'··

Defesa Sanitária Animal, do Depar- ' ·· g) · 'construção,·· nos· trechos. navegá·
tamento Nacional da Produção Ani· :veiS. do-rio Tocantins,· mencionados' nos
mal, do Ministério da. :Agricultura, lt'ens c e'f. das obras dé acostagem nemais uma Inspetoria. Regional, . com cessárlas · à melhor operação do trá·
jurisdição no Estado do Paraná.
fego fluvla.l;
··

' "•'

... ·

'

'

...;... 97 -Ar-t. · 5.• Para .o custeió das 'obras Câmara dos · DepÚt!lios n.• .~57, de
serão consignada.s . no . orçamento·· fe- . 1948.
deral ou no· Plano de Valorização da
Sala ,.da 'Comissão de.· Red~ão de
Amazônia verbaS suficientes, de acôr- Leis,
28. de julho de 1948. - Clo.
do com· o programa estabelecido pelo domtr·em
Cardoso,
- WaldeMinistério da Viação e Obras Públl- . .mar Pedrosa; Presidente.
Relator.
__;
. Augusto ·
·cas. · ;:..
·
Metra. - .. CíCero· de. Vasconcelos. ...:.

- .Parágrafo ún!co. No ano corrente,· 'Ribeiro Gonçalves.·
. far-se-ão os estUdos-: das obras .autorizadas e construir-se-à o prolonganienANEXO N.• 2,.. AO
PARECER , I
.
' . .
·~, ...
to.·da roclovia Anápolls-Uruaçu, de que .
trata· a letra b do artigo anterior, c;or- .Redação final do Projeto de Lei ' · · · ·
rendo as. despesas por. conta da Imporda Cdmara dos ·Deputados n.• 57,
'
tância global de . Cr$ 20. 000.000,00
· de 1948 inc!ufda ·a· ~enda dó
·
(vinte milhões· de cruzeiros),· constanSenado.
...
,te do orçamento- vigente, .Ministério
o·· congresso :Nacional decreta.: .
da Viação e Obras Públicas, Verba 4,
Consign~ão·VII, Subconsl~ão vm,
Art. ·1.0 :s: o Poder Executivo. au·
.·n.• 1, e de outros recursos que venham ·torlzado
a dar pronta execução ao- pla, a ser .atr!buldos ·ao mesmo fim; : e se no. de ligação
Aná~
· dlstrlbulrão·.ao DepartamentO Nacio~ · polls-Belém.~ . r~O:ferro.fluvial
· · .. · .
.·
.. :
,. nal de Estradas de Rodagem:
Art. 2.0. O .plano consta das. seAli. s:O Revogam-se .as .disposições gu!ntes
obras:
.
·
em con~ário.
·
·
·
aY nielhorâmentos
rodovia Aná;
PROJETO DE· LEI DA CÂMARA ·
. polis-Uruaçu;
.. b): prolongâmento ,Ciessa rodovia até
· ": . . N.~ ~IÍ6,- de 1948
· Tocantinia,, ou suas ,proximidades, se-.
à:j~~eg~rla rÍe·AUBncià 4 guindo o· traçado; se :possfvel, o dlvfsor
Capata~~:la Fluvial dos Portos dó . de águas.dos rios T~antlns ~.Ara·
Rio Paraná, em 'presidente Efll·
guaia,
·
_
táciô. '
. '
..
. Lei n.• 559-A de 1948, ·que cria,' ·no
• · ... , c: •· . · . · . . . ..
.. . .
. ·- Ministério 'da· AgricUltura,· uma Ins:O_Congresso Naclona:l decreta:. .
petoria de. Defesa Sanitária. An~al,
· . Artigo: i.ó :s: . elevada oà. éategorla . e dá outras provl~ênc!as. · . . ·
de Agência a Capatazla da Capitania · ." Aproveito "o ensejo para reiterar a
.'
.·Fluvial dos :r:>ortos. do ·Rfo' Paraná em · . vossa ·Excelência os. protestos de. miPresidente ·.'Epltáclo;
·. nha · distinta consideraÇão. ;
·
. Artigo 2.• ~As ;espectlvas despesas . ruo; ein 4 'éie a"g&to
de 1948: .:..:.
serão . · atendidas 'com os. recursos ·.do . Munho~~: da·.Rocha,-1.0 Secretário.,.
· ·· ·· ~·
orça:niento · vigente .para o Mlnlstér!o
da Miu'inlia. · . · ·· :_ · · ·• · .
PARECER
. . :Artigo 3.• Re~ogam'se . as · dlsposlN.• 557, de 1948'
. •.
. ções em contrário ....-· : ·
·
.. ·,
Da
Comissão
·
de
Finanças,
só'
. · X iuipr!Írill-: : . ·
·
bre o PrOjeto. de Let. da Cdmara
..
88-1948. . . ·· .
. ··
:.. _
São lidos e vão a lmprÍmir os
···seguintes· pareceres:-.
·
Relator:· Se1iadór AljredÔ Ner>efl.
.. I
., . ' , l
..

..

o,'

--

•.

,-,

'•

•

. '

/

'

'

\

• /
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1

'na

Eleva

. '•

n.•

P~CE~ , · .
. N.• 556; de 1948 . ·
·
Da Comissão ~e· Redaçlio de Leis
. Redação 'final da .emenda ao:
. · Projeto. de Lei da C4mara. n.• 57,
.. de 1.948.·

.

1.:

'
Em mensagem, .solicita o

se-

nhor Presidente da República a aber- ·
tura ao Ministério· das · Relações Ex..
terlores · do credito: espec!al de treze
mll'éru2:elros (Cr$ 13.000,00)) para pa~
gam·ento de contribuição. do . Brãsil
ao Conselho Internacional . do Trigo
~elator _; SenadOr· Waldemar
relativo ao perfodo de julho .de 1046..
Pedrosa.:
._ .
' ·a julho de 1947. .
.
.
A Comissão· apresenta, em anexo, a
2. ··o.· éomelho Internacional do
redaçã0 . final do Projeto de Lei da Trigo é uma organização lndependen-

"-

.

-

.\

r
-98te com s~d~ em Washington.· Não luto da atual eàtnção de passa.gel·
está filiada · nem ao Conselho Inter- . ros. ·
: :.
· . ·
·nacional. AJ:mentar nem à OrgaSala
das·
com!kões,
3
de · agOsto ·
nização Internacional do, Comérélo,
de
1948.
Is1nar
..
de
Góes.
Vii:e"Preque são órgãos das· Nações Unidas.
em
exercício.
Victortno
sldente·
Mantêm-se, por · Isso,· com orçamento próprio, ·para o qual concorrem to- Freire, Relator. - Alfredo Neves: dos os membros •
.· . Durval Cruz. - Apolonio Sales. 3. A contribuição anual do Brasil Alvaro Adolpno . ..:.... Santos Neves. é de mil dólares CUS$· 1. 000,00) . In- VP~sp~~iano Martins. - Mathias ozvmzo.
forma. o ·Ministério da Fuzenda que·
PARECER
a mesma representa, em nossa moeda,. a quantia de .Cr$ ·1s:ooo,oo. ~en- .
0
N.
li59,.
de 1948 ·
.
'
do que do ~elatórib da .Comissão . de
·.Da comissão de· Finanças, sõbre
Finanças da Câmara dos Srs. · Depu·O Projeto de Lei ·ela Cltmara nl1tados consta que essa verba já consmero 107-1948. ·
..
tará da lei orçamentár!a para 1949.
· 4. Diante do· exposto, somos pela .
Relator....,-: Sr. Andrade Ramos. '
aprovação da proposição n. 0 88, do
corrente ano . · ·
· ··A proposição .'n.0 107, de. 1948, dêste.
Sala ·das Comissões, 3 de agôsto de Senado, é referente ao ·Projeto de Lei
. 1948. - Ismar ele Góes, Presidente. · n.o 270-A, de 1948, da Câmara. dos se~
' · -.Alfredo Neves, Relator. - Anclra·
nhores Deputados e abre ao· Congresso
de .Ramos .. Vespasiano MartinG.
NaCional- Câmara. dos Deputados .....;
o ~édito suplementar . de Cr$ ..... , .
- Santos .Neves: -'- Apolánio Sales.
· - Rodolpno. Miranda. - José .4mé5. 745. 60.0,00, para ocorrer ao piiga.
. rico._ ,..._ Alvaro_ Adolpno.
.
mento·de subsídios e 'substlt!llções.
: "A. lei· ·'orçamentária• .- pàra ·o exer·
PARECE_!t
ciclo de· 1948 cons!gnou a Importância ·
N.o_
558,
de
1948
de Cr$ .24.624.000,00.para.atender ao
''
.
.
pagamento dos Srs. Deputados a 11!
Da ComiSsão de Finanças sõde dezembro.
.Porém, em vista da convócàção exbre o Projeto de Lei da Cltmara
n.0 104-48.
· traordlnárla, a Câmara :funcionou ·
Relator: sr. Viét!Jrino Freire: . , também de 1 de janeiro. a '16.de fe·
..
.
·
.
· . .vereiro e a parte do subsídio varia.··
O projeto de lei da. Çámara, nú· vel •relativa a êsse perlodo foi . paga
mero 104, de 1948, visa transferlr ·a por . conta . da dotação orçamentária,
dotaç_ão ·orçamentária de Cr$ .. .. .. ..
de sorte que. p saldo da subconslgna1.575;000,00,- destinada a serviços de
ção 03 -.parte .:variável -:em 31
campos de pouso no Interior do . Es- de. março p, p. era. de·: Qr$ • ; ......
ta!lo de Pernambuco para ser :.apll- 17~975.200,00, o. que será l.ÍlSuflclente
cada ··na construção ãa estação de _para. atender. o: dito pagamento ate
passageiros. no aeroporto ae Ibura,
15 -de· .dezembro, ·tornando-se, · pois.
no. Recife, que dispõe apenas de .uma. · necessâtr!a a. · suplementação como
verba··de Cr$ 300.000,0(), evldentemenpedia de Cr$ 5.645.600,00;
• ;
te Insignificante; . dado ó vulto da · Também a dotação · de · subconslgobra, orçada em Cr$ 5.000.000,00, . · '·nação 25 - Substituições.- tornan·.
Não havendo s!quer estudos técnl- · do-se insUficientes. pelas mesmas l't\·
cos para aeroportos· no interior 'da- · zões para atender às·, despesas -até o
fim do exercício; .deve ser suplemen•.
quele Estado, · (}nde o movimento aéreo -é. notoriamente. ·diminuto, termJ- · tada de Cr$ 100;ooo,oo.
· . . . '
narlam ·caindo em exercícios findos · Estamos em face de uma: suplemen. as· ··dotações · consignadas para· tais __taÇiiô-. vultosa mas coercitiva,- criada
· serviços. . . . .
..
pela convocação ext~aordinárla, e. so·.
Nestas condições, somos de parecer mos:· dtl't parecer :que
·Comissão. de
que o projeto da. Câmara dos Depu- Finanças do- senado seja fav9ráve1. .
tados merece ser aprovado, por não · Sala. dai! :Comissões, em 3 de agOsto
haver. Inconveniente .na transferência
de 1948 . ..,.: -Ismar de Góes, Vlce-Pre·
'pleiteada, tendo-se em .vlsta a lm- sldente em exerc!c!o. - Andrade Ra·
portáncla do aeroporto ·da caoltal · mos•. Relator .. ...:. vespasiano Martins.
pernambucana, onde afluem dlàrla· ...:. Alvaro Adolpno. · - Apolonio Sa. mente centenas de passageiros das les. - Alfredo Neves. - Rodo!pho Mi- ·
linhas nacionais e Internacionais, que ranc!O.. - .Durval cruz: -:- Victorino
ficam sujeitos ao desconfOrto abso- · Freir;e.
·
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N',o 560,
I

de

Clonado Decreto-lei n. 0 300, da

19~8

Da Comissão . dé Finanças, ·slJ·
brll · o Proteto de Let da Câmara
n,0 • 12~~948.
. · ··
.
-Relator -;- ·sr. Alfredo Neves.

·1938!' •.

· 4. Dadas, · porém, as condições em
que veio a mercadoria, o •. presente
pedido contraria normas estabeelc!- · ·
das no .. citado decreto·lei 300, do que
resulta penalidade à .suplicante, na
conformidade ·do · estatuldo· no. an!go .
67, . § · lo0 , letra· e, dêsse diploma le· ·
gal,. cuja redação é a seglinte:
.
11
Aos que · infringirem as dls· .·
posições .. do presente Decreto-lei;
serão .·aplicadas, pelo chefe da
... repartição; as. seguintes _Renallda· ·
.des, · além do pagamento ãos di~ ·
reitos devidos segundo a Tarifa ·
das· Alfãndegall:
. .
· § 1.0 .,.. De. multa. igÚal aos di·
reitos:
·
·

·
Ao exame· da Comissão de Flnan·
ças·, !o! submetida a Proposição da .
Câmara dos Deputados n.0 126, do ano
corrente, que isenta do pagamento de
direitos. de !mport.ação e demais taxas
aduaneiras três caixas, contendo cada .
qual. uma . imagem, de santo. ·Essas
caixas . procediam da República' Ar- ·
gentina. e, se destinam ao Colégio dli.
Imaculada Conceição, no Estado de
São Paulo·. Foram · as mesmas apreendidas, em fevereiro de 1945, na. ba·
·,,,,',,,,
gagem de uma religiosa, em trânsito '
Letra e) . aos que, para .fugirem
para o . nosso país, achando-se ainda .
ao despacho· ·ordinár:ó de- 'impox··
. presentemente os· referidos volunies · - tação, ·incfu!rein em . suas bagar
no armazém da Alfândega ·de Uru·
gens, embora :acompanhadas de
·glia.!ana. ·
· ·
. documentos legàis, mercadoria.s de
' Diante. do fato, a ·superiora da ..
comércio consideradas. como tais;
·as que .não tiverem em· relaçlio
Congregação a que pertence. a reli·
. . ... glosa portadora ... das- imagens ofcre·
com as cposscs --e condição : social
do- pasasgeiro; . as que não se
c!das ao Colégio da. Imacul!J.da Con·
ce!ção. solicitou por teelgrama, ao. sedestinarem ao seu uso; e .as que
nhor Presidente · da· República. .lhes
constarem . de peças nova.s .e em
·concedesse isenção de. direitos de tm·
quantidade que , ultrapasse o li·
portação e .demais .. taxas ·aduaneiras
m!te pr.essumivel da( suas . neces-.
sidades privadas" . .
: · ·
e. de sêlo de mercê. &se despacho te·
. legráf!co .'.deu :níc!o a .. um -processo,
5.As razões ,apresentadas, de um
·cujos· trâmite~!· regulares ·percorreram
certo modo,. justificam a irregular!·
·várias . repartições · e receberam di· dade havida.
· versas· informações, sendo ·que os ·opi·
6. Em face, . pois, dessa.s alegações,
nativos são favoráveis à medida, que, . e alll'da ·.em se til'atando de ima_gens
aliiUi, · só poderá:" ·ser . concedida . pelo destinadas a uma · Congregação que
Poder Legislativo.
se vem dedlcand(), desde .muitos anos,·
Numa das informações, . datadas de à- formação intelectual e espiritual da
- · 31 de junho de ..1946,. do .Chefe da ' mocidade em._. nosso. país, poderá . o .
··· . SIÍP.D!retor!a das · Rendas . Aduanci• · Senhor Pr.esidente da República-, se ·
ras, encontram-se os ·seguintes perfo" assim .. entender, conceder . ·o favox··
·. . dos··• : ._ • ' · - ' ·. t'.· · .. · · .
·
solicitado com apoio no. art:go 107,
· "3. •Trata·se de· !!l.enção não pre· tx·anscrito, relevando ·também a· pe·
vista em lei, sObre a qual dispõe o · . nalidade ..a . que ..está . sujeito o alu·
.
.
. ·
..
· artigo 107. do .Decreto-lei-.n.0 300, 'de dldo Colégio:•..
o ·Sr. •. Presidente, .tomando cônhe·.
2~a·38, com a alteração ·constante do
·artigo 4.0 . do Decreto-lei- n.• 9·.179, de cimento dos. resultados. do exame d·o
assunto pelas repartições' competentes
15 de abril último:
·
em relatório· do. Sr. Ministro da Fa· ·
.
11
. Quaisquer isenções ou reduções
de direitos não previstos só. po- · zenda, dirigiu-se· ao Congresso,. em
derão . ser . concedidas mediante mensagem de .10 de .janeiro de 1947,.
Decreto, ouvido . prêv!amente ·o sollc!tando a providência legislativa
M!n!stér!o
da· Fazenda • que op!· constante do projeto da Câmara dos
'
.nará, sObre· a conveniência . da Deputados ora submetido ·ao parecer
desta comissão.
.
.conce8são. '
.
·
Do
exposto
conclui-se:
·
Parágrafo único,· Estas conces·r - Que a isenção requerida não
sões · não compreenderão de. modo
· algum os casos previstos nas !e· está prevista em ·lei e só .poderá ser
trOB a, b e. c; do art. 6.0 do men· concedida pelo Congresso Nacional.
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II - Que exáminado o assunto, per· dos Deputado~) · o pedido do. Govêmo
correu o. processo os trll.mltes buro· do Estado .de ,•São Paulo de Isenção
CTá.tlcos regu!lll!'es, resultando dos
dos direitos ' de Importação,, . taxas
elementos ln!õrmatlvos que··, o com- aduaneiras · e· 1 ltnl:lôsto: de consumo
põem, não ter havido. a Intenção de sObre 150.000. ·sacas de ta.rlnha de trl·
.fraudar. o fisco, nem destinarem-se . go destinadas ;!à-'Secretaria da Agri··
as imagens à venda comercial. - ·
I:Uitlll'at Ind.úStria. e · Oomércl~ do .
m - Que • à própria·· repartição mesmo, Estado, vindos. dos Estados
aduaneira. é favorável a que .se· .de· Un!dos,. ·para ':consumo· da população
fira ·a Isenção dos direitos e :demais local, . sem margem .de lucro, -e para
taxas.aduaneiras.
· · ·· · /.atender a·· uma· situação de emergên.Asalm, pois,· somos pela· aprovação
ela da talta·do.·produto; . . ·
, ·
do projeto da Climara· dos DeputadiJS
Embora :se tratasse .de :.mercado. I!.0 126, de 1948. · ·
. . ria Importada. po; um Estado da Fe- ..
Sala das Comissões; em 3 de agOsto deraçli.O, a· . douta ·ComissãO · de Fide 1948. - Ismar de Góes~ .VIcil-Pre- ·nanças da ·ca.mara dos Deputados tem
admitido se. faz mister, para o gOzo
sldente, em exerclclo. ·- A,fredo Ne'l!e.s, Relator. - Andrade .Ramos. da -lsençãà, de autorização legislatlvespasiano Martins. - Santos Ne- · va a despeito . do que estabelece ·. a
1Jes. - Mathias O!ympio. _, Apo!onio - · constituição .Federal. em;-seu _art •. 31,
Sa.!es; ~ Victoríno ,Freire·. ~ l!odoZ· . Inciso v, , letra ·a, certamente pela
php Miranda._.,- José Amer,lco.
clrcunstânc~a de ':hão .. haver lel 01;·
...;~a
· ··
dl.né.ria, regula.ndo· êsse. dispositivo
l'A ""'~~
'constitucional.'
0
.N. 561,' de 1948
, Sem embargo do respeito devido ao
Da · comissão. : de constituição\ que prescreve· a.· Constituição,: somos..
·-·e· Justiça; sóbrc 0 •Projeto de L_ei de. parecer· que o projeto seja aprova-·
da Cdmara n.• 142, de 1948. .
.do· pelo·:scnado;, .·"'- · ·· ···· -· ·.
. ......
iúi!ator: senador .AÍ'thúr_ Sailtoo.
:Sala das ComissÕes, em . 3 de ag~'
·to' de 1948. ·- ·Mathias OZympio, Pre· .
:·A Climara dos Deputados, ~ensidente. ··.!::... :Alvaro Ado!pho, Relator.
do a.ci apêlo·_de Mens11-gem preslden- Alfredo Neves, ·venc!do. - .RodO!·
cilll, aprovou projeto de. lei; conce- .-pho Miranda. -:- Vespasiano Martins.
dendo~ isenção de dlreit(ls. de importa- · -','Vtctorino \Freire, vencido. _, Apoção · e demais taxas aduane_lras, ln-. .. Zonló Sa!eli, ·com restrições· e vencido;
clusive . .Imposto- de·, consumo, para .-·santos' Neves, com restriçiSes; '
. 150.000. sacas de farinha . de trigo,
destinadas à· Secretaria. de .Agriéu!. PARECER
tura, .Indústria e Comércio do Es~
N.• 563,. de 1~48 ..
· tado de São Paulo, para· consumo da ,
população local. . . · : . · · • ,
·
Da Comissao · dé . constituição·
Essa ·mercador~a, iulportada .aos ·Es-.
.
·
.
e
:Jwtfça, sóbre a emen.aa ao
tados .Unidos, foi vendida,· sem ,mar-·· .·
·PTOfeto
:n.•. 21,- de. 19.47. ·• ... · . .·
gem.. de. lucro, para. atender. à sltua·. ·.
ção local.
··
,
.. • iiezator: Senador Etelvina Lins.
6 :projetO .não Incorre em 'censura.
Em : e~enda ao PÍojeto' n.• 21, 'de
· ·Sala das . Comissões · em· 19 de ju· · · 1947 · p etende o· sr senador Joftlho de. 1948. - wataemar.-·".edrosq.,··
.
''.. r
' . . :no,a~.
'
' 1.•,
~
.
t.
qulm'•Pires
seja. 'lnclulda,
Presidente· .em exerc1elo.· -' .Arthur a Escola •IndUstrial de- Tereslna, . EsSantos; · Relator. ---: ·· Augusto. Metra.
tado ·do Piaui, elevando-se·· em . con- Olavo Oliveira. •- AZf't:edo N.asser ·' seqüêncla;. de um m!lhlo e setecen-,
- Ete!vtno 'Lins. · - .Aiousio, de CaF tos mil para três'. milhões de cruzei- ·
valho. Lucia Corr~a. ) AZyarp · ros, .a verba. 'dé qlltl. cogita 0 mesmo /
.AdoZpho.
.
·
·
artigo; ,
·.· · · · ' -···. ~. · ·
.
. '
PARECER
.
'• Suficientemente estudada.· a matéN.• 562, de 1.948', · ·....
:rta, como já se. acha, pelas comissões
Da . Comissão de Ftnança6, ·· 8 ~ ' · competentes, · em. relação . à. Escola . ·.
õre. 0 Projeto de Lei da Cdmara
Industrial de Tereslna, melhor· seria,
·
.
que a.emenda do nolJFe senador Joa·
n.• .142, ·de 1948.
·
: qu!m _Pires se transformasse em· ProRelator: Sr. Alvaro Ado!pho. ·
jetó em separado.-.
· .. '
o Sr: Presidente da República en- . Nada Impede,' todavia, a sua aprocaminhou, · em mensagem à Cll.mara , vaçã.o após o necessário exame · das
·.~

•.•.·.

-

llll-

.

Comissões que lhe terão· de apre.c!ar o mérito.
Sàla das · Comissões, · em 27 ·de j ane!ro de 1948. - Attilio Vlv_acqua, .
Presidente. - ·Ete!vlno Llns, Relator.

- Olavo Olivetra. - Vergniaud Wq1ider!ey. ;_' Fl!ln:OO Mil!!er. - Waldc. mar · Pedrosa." _; Ferreira de Souza,
PARECER

. N. 564, de'1948
0

Da Comissão de VÚ1ção e Obras
Públicas, sObre emenéla ao Proie~
to n.O 21, de 1947, .
. . ·
· .Re!t,~tor.: Senador Sr. • Euc!ydes
· VIeira.• ·
.
·

'
PARECJm

N.O 565, de 1948
Da Comissão de F.inanças, sôbre
emenda ao Projeto n.O 21, de

1947 ,'

'

Relator .de Miranda.

Senador · Rodo!pho

De pleno · aéOrdo com a emenda
.aprovada pelo Senador Joaquim .Pires
que estende ao Pia.u! a Escola lndus, tria.l Federal projetada para ·o Estado
do Pará.
Como já' está deliberado ficará a
cargo do Poder Executivo a execução
do projeto em apreço, incontesfàvelmente de. grande alcance , cultural pa·
ra. a juventude dos Estados do .Pará
e Piaul:
·
·
· ·
'
0
Sendo êste o ·meu 1. parecer na ·
.Comissão de Finanças o dou favorá·
vel, consciente de prestar serviço. pú·
bllco . aos · Estados que serão be:tefl9iados ·por tão úte!s escolas ..: · .
.
.
!
'
Sala das. Comissões, em. 3 de agôsto
de . 1948. · - ISJrlar de Góes, Vlce•
·Presidente, em. exercfcio. - Rodo!pho
de Miranda, Relator. - Vcspasiano

pr~jeto n.O 21, de 1947;
apresentada pelo eminente .Senador
Joaquim Pires, estende. à. Escola Técnica de Terezlna, do Estado do Piaul,
as providênvias visadas ~para a Escola Industrial de . Belém, Estado ·do
Paraá. A verba, prevista pelo projeto, ·
deverá .. ser.c aumentada. para .......... .
. Cr$ 3. 000.000,00, destinando-se à. Es·
cola Técnica de Terezina o máx!mo
;de . Cr$ 1,..300~000,00.
. .
· ·
.. Não serão idênticos os serviços ne- Martins. "-:- Mathias O!ympio . ...,... San•
cessários para as duas escolas, consi- tos Neves. - Alvaro Aãolphó. - A!·
jredo Neves, com · restrições . - Dur·
.• derando·se que a de Belém deverá
concorrer para a valorização do vale va! Cruz. .
do Amazonas, mas não há conto se
negar a . conveniência de bom . apare·
EMENDA A QUE SE REFERE O
lhamento . das escolas existentes de ·
PARECER S:D'PRA
a.prendizes artífices para as· indús·
' .
trias do pais, em complemento a lnRedija-se
assim
o
. dispensável alfabetização .de todos os'
· Alrt. 1.0 O Poder Ex~cutivo fica au·
bre.sue:ros. ·.. · .
·
.
· · ·.A preparaÇão· da ·ju~entude 'brasi- torizado a ampliar os · prédios e as
instalações e serv:ços das· Escolas In.- ·
leira· não somente para os trabalhos :-dustriais
Federais em Belém do Es-'
do•. campo, na· agricultura, .como. para tado do Pará,
e, em Teresina. do Es·
·as indústrias nas fábricas,· de acOrdo . tado
do
Piauf,
podendo dispender a
. com as suas preferências, já .não po·. ·importância~ de 3.000;000,00
mi·
dcró. ser, :por mais tempo, .descuidada • lh6es de cruzeiros) fazendo (três
para tal
. e: se, impõe em ,todos -os estados da . ·fim
a necessária operação de crédito.
.
federaçlio. . , , ·. ,
2.0 e 3.0 -. Como no projeto
Art.
··· ·· Não dispondo,· entretanto, de um
referido.
· '
projeto de conjunto, que. ·nos habilite
a melhor apreciação da matéria ..so·
. Justificação .
mos pela aprovaçl\o .da · emenda, '.•on·
fiando em que o Poder Executivo ·da- ' •. As mesmas .conslderaçõés feitas
rá bOa aplicação ·à. verba determ~na como just!ficatlv•a do P.rojeto se ajus- ,
tam à da emenda com relação a Es·
da como máxima, para as duas es·
cola Industrial Federal do .Piauf, que
colas, dos-estados do Pará e do Piaui.
o apoio das Comissões de Or·
• .Sala das· Comissões, em 5 de feve· ' mereceu
e de Viação e Obras Públl·
çamento
.
· re!ro de 1948. - Henrique de Novaes,
cas.
.
'
'
.Presidente. - Euclydes Vtelra, Rela·
Sala das Se~ões, em 18 dli dezem·
tor. - Francisco Gal!ottf. - Erneeto
DorneUes. - Ribeiro Gonçalves.
bro de 1947. - Joaquim Pires. .
· . A emenda ao
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N. 0 666.• de 1948
Da Comi~ão de constituição e
Justiça, s6bre o Projeto de Lei
da Câmara n.• 141; de 1948.
Relator Senador Augusto
Meira.

João P!nto de. Almeida, ex-praça
do Corpo de Bombeiros, dirigiu · ao
Sr. Presidente da · República uma
longa petição .em defesa de direitos
seus e o 81•, Presidente da Repúbll~
ca, atendendo a. razões apresentadas
e a Justificação fornecida pelo Sr.
Ministro da Justiça enviou à Câmara
uma Mensagem sollc!tando ·a aten·
ção 'tlesta ao caso; Dai o projeto em
causa sob n.• 141, amparando . o pe·
· tlcionário que se encontrou .doente' e
·inutilizado em conseqüência de ·ser·
·viços. 0\projeto merece ser aprova-.
do. .Sala das· Comissões, ·em 20 de
julho de 1948. ·
·
Sala· çlas, Coml.ssões, em 22 de ju·
lho de 1948. - Waldemar Pedrosa,
Presidente em ex'erc!cio. - Augusto
ll!elra, Relator. - Luc:io Corrêa. Vergniaud Wanderley. Etelvina
Lins, . - Aloy>Sio de Carvalho; venc:·
do. - Olavo Oliveira. .
. ·
·PARECER

567, de 1948
Da Comissão de Finanças, s6bre
· o Projeto .de Lei da Câmara nú·
mero 141-48.
Relator - Sr .. Màthias Ol1f11!pio.

N.0

'

102-

ser portador de uma ·aortlte crõnict~
com . hipertrofia · ca1·díaca", havendo
acrescentado que . essa.·. infecção fôra
decorrente· do serviço 1 Diante dêsse
dlagilóstlco, que fõra dado pela · Junta ·Médica .. Ordinária, foi submetido
a novo exa.me, pela. Junta Médica
Superior,· que, confirmando o laudo
anterior, teve de ·requerer-sua .refor·
ma em S de setembro de 1931:
·
ill:sse pedido; não - ob~tnnte fa.vor:l.·
velmente !nformado · tJelo Comandan·
te do Corpo •de Bombeiros d.e entlto,
foi indeferido e o requerente· excluldo
da. corporação pelo aviso ,n~·· 3.563,
de 16 de novembro de 1931' do Ministério da Justiça, "ppr · não ter direi·
to· à reforma, em face do. disposto no
artigo 265,. do Regulamento em vi·
gor naquela Corporação".
·
-Acontece, 'porém, que · o dispositivo
·aqui invocado não tem apl!cação ·ao
· caso, quando o -p~óprio regulamento
.da corporação prevê a hipótese. ne·
almente, acrescenta o Consultor Ju·
r!dlco do Ministério, o artigo que devia, então, ser aplicado era o 273 e
não o 285.
·
Com e~elto.. eis o que dispõem os ·
dois artigos: ~
.. .
· "273 ; Os oficiais e praças que
se.:..:nutlllzarem. por lesões' ou moléstias adquiridas em. coriseqüên• .
cia tio serviço· e comprovad'as· em
lnspeção' de· saúde;. serão reforma:·
das com o soldá por inteiro,: qual~
quer que. seja; o tempo· de serviço",.
"285 •. · As · praças: que ·se Invali-

darem·,. depois de dez: .anos· de· ser~
. viço no Corpo.,. serão reformados
co~a tantas vigésslmas .parteS' :do:
O p1·esente •Projeto de Lei, que veio
'respectivo•
soldo; .· ·quantos .Jorem
da Câmara ·sob o n.• 335 e. aqui toosc
ano~:, de· serviço!'.- ·
0
mou o. n. 141,.. do. corrente. ano; vem. - ·
· ;'epara):' uma injustiça, ' que ressalta
Como. o· ~equerente tinha apenas
sem . esfõrço da exposição dos fatos ·quatro anos de. serviço;, não- há como
narrados pelo Sr.. Ministro da .'Justi-' apl.!c!Ul·lhe· o· artigo; 286, ·em: vez· do'
ça · e .Negócios Inter!ores e que. servi- . · 273:. Há ainda mal.s; Ao· tempo· cm:.
que· ocorreu. .o. caso. já. o· assunto es'
ram de . fundamento. à Mensagem do
Sr.. Presidente da. República de · 29· tava perfeitamente esclarecido pela
legislação: "que · consignava. os .· venci··
d~ agõsto d~ 1947 ..
.
mentos' 1nteg:ral.s às• praças' que· se· iri-·
· com efeito, o. que está exuberante~
. mente· provado. é que. João Pinto' de· valldass~ por· moléstia decorrente .
do•. se~ol'· ·como· assinalou. o· :pró-.
Almeida. ex-praça do Corpo de: Bom"
beires . do Distrito Federal, . verificou, prio. comandante; conforme o. Pare"
cer. transcrito· nas; informações• do
praça no. referido,· Corpo ·a. 26: de ju:
·Sr...
Mlnl.stro·, da, Just!ça.
l.hi>cle 1927. e, ao· teroiinaJ.: .o seu.. pe·
Acontece, porém; que. o- interessado,
. ríodo de· engajamento, em. j)l]ho, de·
1931, :•achando,·se doente, foi mandado. somente ,quinze· anos depois. que: foi
· à:·J.nspeção, de saúde,, e deu. ·baixa. ao. · . negado· o. seu: direito,. volta. a. recln· ·
Hosp!ta~. onde esteve de 29. de julho,
mBJ:,. quando o. mesmo. já. está.: pres·
a 25 de' agõsto de 1931, e de onde · crito •. em- face· do· artigo. 1.0 ; do. De-·
creto,.n.• 20.9.10; de 6. de· janeiro de
saLu; havendo. a Junta M~lca o, .con~
1932:
.s.!derado ·~inválido. para. o serviço, po~
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"As dividas passivas .dn União, que, chegadas ao Ilôrto de Santos, fodos Estados e dos municípios, ram desembaraçadas. .ntedlante têr·
. :bem assim todo e qualquer di- mo de responsab111dade, para evitar a
reito ou ação . contra a Fazenda
deterioração .da mercadorià e os enFederal,. estadUal ou mun!clpal, cargos de armazenagem·.
seja qual fOr a sua natureza,
Solicitada isenção de ci.!reitos de iinprescrevem em cinco anos, conta.Portação
e áelha!s taxas aduaneiras,
. · dos do' ato ou fato do qual ~e
· ol'iginarem" .
·· ·
· foi o processo; apôs transitar pelo M1"
nlstérlo da Fazenda, . despachado .fa· Por Isto que ocorreu a . presc:ll•lção, .. coràvelnientê, dê! e resUltando . a Mené que a Mensagem submete o casei" à. sagem n. 0 521; de 18 de outubro de
consideração ,do congresso; - dando
1947; do Exnio. Sr. P.residimte da Relugar ao Projeto em aprêço, qile república.
leva a prescrição em que Incorre o
Somos tairibéin favorável 11.. con~es
direito do requerente;
·
Tratando-se de reprtiàr uma inju~, são da . meclida; collSubstanclada no
tiça, opino para que esta Comissão Projeto de Lei n.?. 493,. de 1948; por rios
parecer de inteira justiça. .
,
dê seu apOio ao mesmo.
·
· Sala das ,Comissões, em 3 de agôsSala das Cbrillss6es, em 3 de agôsto .
to de 1948. -. Mathias Olympio, Prede 1948. - Mathias Ol1)mpio,. Presl·
sidente .. - . Rodolpl!o Miranda. dente. - Santos· Neves, Relator.·.Santos Neves. ·- Alvaro Addlplio. Apolôni(! Sdles. . --- Alfredo Neves.
Vf!(jpdsiano. Martins. Dttrval
Cruz; - Victorino Freire;
. PARECER
0
N. 568; de 1948.
:ba Comissão de doris'tiiuigão e
Justiça, sô'bre o. Projeto de. Lei da
CO.mara n. 0 134, de 1~48.
· . Relator: Senàd.or Etelvina Lins.

. Op~a à ColrilssiÍó de Cónstttiiçilc) e
Justiça pela' aprovação do Projéto nü. mero 13á, de 1948,. coricédendo Isenção·
de direitos de Importação e ·démals. taxas aduaneiras para clncó mil. (5. 000)
sacas de farinha de trigo;· adqtiitidas
peJo· Depártamento de. Lepra, do Esfado' de São' Paulo, e· destlnàdas ao· con. .
.
sumo' Interno·.
· saia· das Ccim!S.sões, em 19 de jullio'
de 1948. -'- Waldemaf Pedrósa.- ~esl
dente;. em exerclclci; ·-. Et.elvtno· Lins;
Relator. - Augusto M.eira. -'- Alvaro
.Adólpl!o·. -..:. Alfr.edó· Nasser. Oliveira. - Art,huri. Santos. correa·..
·

Olavó
Lucia

PARll:CER

N.0 569, dei 1948:
:Da Comissão de Finanças, sôbre ·
o Projeto de Lei da Cdmara número·134; de.1948.
Relator: ·sr. Santos Neves.

o Depà;tamento de Lepra do· Es·
tado· de São Paulo· importou, para consulll() exclusivo dos enfermos reco·
Jhldos em sua organização nosocomial 5. 000 sacas de farinha de trigo,

Rodolfo Miranda. - Alvaro Adolplio.
. - ApoloizióSales. - Viptorind Fret.re,.,.
- . Vespasiand Màftins. Durval ·.
cruz;
..
·
' ·
PARECER '· ,

I':

N.o 570, de 1948
. Da domissãd de. Có'nsüi!l.içliii fi
Justiça, sôbre o Pr:ojeto .de Lei da
Cdmara 7i. 0 133, de 1948.
Relator: sr,.

.Aiiritisió !dêirâ .

o Projeto n.0 133, dé I948, . da Cãmara dos Deputados, se ref~rea concessão de isenção de direitos alfande- ·
gárlos e impOsto de consumo para !er,·
ramentas destinadas à Estrada de Fer·
ro So.rocábana, de. propr!edade .do Es•.
tado de São· Paulo. ~ sabido que em
fece da ConstitWçiío não· há necessidade da autorização' para dispensa de
Impostos, nêstes casos, ·Isto· éomo· essa
dispensa é· automática .em face . da
própria Constituição Federal. Os ma·
· terials destinados ·aos serviços públicos·
dos Estados da federação' são livres de
qua!squer Impostos ou taxas. Asim o·
projeto· em questão cliz a mesma col-.
· sa que a constituição já determina.
· l!: uma simples repetição que pode set
rliprcivada precisamente porque o·· seu
conteúdo· é á confirmação da regra
constltucionàl.
Sala das Comissões, em 22 de julho
de 1948. - Waldemar Pedrosa: Presidente em exercício. - Augusto Meira, Relator. ...,.. Olavo Oliveira. . Alo1Jsio de CarvalhO. - Etelvina L!1!6.
- tucio Corrêá. - Vergniauct wanderley. ·

.,.
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N.• '57:1, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre
o Proteto de Lei da qtt111ara nú·
mero 133, de 1948.
. ·
Relator: Sr. ·Alvaro Adolpho.-

Estatística da Previdência do. T:aba·lho, .devidos no exercício de -1.947.
\ ': l
'
2. O Projeto decorre de Mensagem
.
do Sr .. Pres!dente da República.
Nada háv~do· a opôr à sua consti~
wciona!ldade ou legalidade; a Comls·
são de . Comiti tulçlio e Justiça opina
pela sua aprovação.
- ·
· Sala das Comissões, em 22 de julho
de 1948; - ·waldemar Pedrosa, Presi·
· dente, cm exercício. -. Lucio Correa,
Rell(tor . ...;. ·Vérgniaud Wanderley. -

1. Em mensagem dirlgid:l à Câmara
dos Deputados, o Sr. Presidente da
República encaminha exposição de
motivos .do Sr. Ministro · d'a Fazenda
sObre o despacho livre de dlre!tos de·
impo1·taçiio e taxas aduaneiras. para
Olavo Oliveira. .,- Etelvino Lins. uma partida de enxós ·e machados im·
Augusto Meira. - Aloysto de Car·
·
'
· portados -dos· Estados Unidos pelo go- . valho.
vêrno do Estado de. São Paulo, e des·
PAR!CI!I!
t!t1a ios à Estrada' .de Ferrei Soroca·
"
. l:iana,. -de propriedade e. administração
N.• 573l de 1948
_do mesmo EBtado .. .Da .Comissfio -de Finanças, ~6· ··
Embora se trate de material Imporbre o Proteto de Lei da ·ca'IIJara
tado .por um .Estado da Federação, a
·_ n.0 143, de 1948.
·.
.
douta Comissão • de Finanças da Câmara· 'dos Deputados tem entendião
. · Relator'- _'Senador Rodolpho
ser . necessário autorização ·leglsla._.
·
•
. Miranda_. _
t,va- para,-o.gOZó. da-lsen~ão_,R. despeito cio. que estabelece a Constituição
. A Câmara dos Deputados encamiFederal ém. seu artigo 31, inciso V,
nhou ao Senado-Feder_al: o: Projeto· de
letra a) , certamente pela .clrcunstâ.n·
0
ela dr. não estar regulando êsse dispo· Lei n. 511, _de 1948; que .autoriza a
~bertura, ·pelo Ministério d& Traba·
altivo constitucional em · lel ordiná·
lho, Indústria e Comércio, . do crédito
ria.
·
es,t?ecial de Cr$ 7.500.000,00 (sete mi2. Sem.- embargo do. respelt-ó devi·.
lhões· e quinhentos mil cruzein'os) para· do ao que prescreve a Constituição, soocorrer a despesas' com. o. pagamento
mc>h de parecer· que o projeto seja. do abono famil!a, a cargo do . Serviço
aprüvadn pelo Senado.
de Estatística -da Previdência· do Tra·
Sl'\lfl das Com~ssiíes, ·em 3 de, àgõsto balho; devidas no exercício de 1947.
. de l948. · ~ Mathias · Olym1Jio, PresiA Cci~ii~. de F!Ilanças da.- ·cá.dente. - Alvaro Adolphll,,Relator. . mara dos Deputados manifestou-se
Alfredo ' Neves, com restrições. · favoràvelmente , ao · aludido projeto, ·
' · Rodo!pho Miranda; . --- V~spasiano · . em face das conclusões· do parecer- do' . ·
·Martins. - Vtctorino·. Freire, vencido·.
sem Ilustre· Relator.'
.
'•
• - : _D~rval cru~~:, com restrições. ·· Examinando O' assunto,: a .CODrlssl!.o :
Apolonio Sales, vencido. . .
de Oonstitulção· e Justiça do"_Senado
Federal opinou: pela sua aprovação à
PAIIECER
.,
vista do parecer· emitido pelo 1eu ·
preclaro Relator Senador Lu~o COr·
N .• 572, de 1948
rêa -

. Da Comts8ão ·.de ConstituiÇão e
Justiça,' sllbre o Proteto de Lei
da Câmara n.• 143, de 1948;
_· Rela~or: senador .Luciq •Corréa.
O Projeto de Lei n.• 511, de 1948,

autoriza· o .Poder Executivo a. abrir,
pelo Ministério do Trabalho Indús·
tria e Comél'cio, o . crédito especial de
Cr$ 7.500.000,00 <sete mUhões e quinhentos mil cruzeiros> para atender·
aos compromissos de pagamento do
abono familiar, a cargo do serviço de

·

· '

· c~mo Relator da comissão de FI" · ·
nanças, . proponho· .seja aprovado o
Projeto. de:'Let: em: exame,. decorrente-da Mensàgem:. ~· 613; ..do Exmo. Se·
·nhor:. Presidente :da República..
Sala das :Comissões; 3·: de agOsto de ·
1948. · - Ismar'' de. Góes; Vlce-Presi·
dente, em: ,exercício. -· ROdolfo Mí·
randa, Relator. - Víctorino Fref.te. Alfredo Neves. - Apolonío Salle~t. ~
Mathias Olymplo. - Alvaro Adolpho.
- Durvaz:cruz. ~- Vespasicmo Martins. -Santos Nevu.

I
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N,0 574, de 1948

N.0 57G, de 1948

Da Comissão de Constituição e
· Justiça, s6bre o Proteto. de Lei
da Cdmara n.0- 148, de· 1948. ·
Relator
M.a.
_ _,

'

-

Senador

Augwto

Da .Comt86ão de Consttiuiçlio e
Justiça, sObre. o P_rojeto 4e Lei aa
Cdmara n.0 147;- de 194H.
Relator: Sr._ Arthur Santos.
'
O SI . 'Presid.ente dá Repllbllca, cm
Mensngem de 20 de janeiro do cor'

O Projeto n.0 148, resulta· de uma
mensagem do Exmo Sr.. Presidente zente. ano, ped:u no . Congresso o cré·
da República, enc11omlnhada ·ao Condito suplementar de_ Cr$ 4.000.001JOO
gresso Nacional pelo Sr. Mínistl:o da
à verba 3 · 1.12 - Diligências, inves'n·
ME:Il'inha e tem por fim. l!'etlficar um. gações, Serviços de caráter .secreto ou
engano ocorrido. _na elaboração elo reservado,·_ anexo 20 do orçamento ge·
Decreto-lei n.o9.548; de 5 de ágllsto
ral da Repllbllca. Justificando o pretendido refOrço de verba, o Sr; Mtde 1945 qtie reestruturou os_ quaaros
do Ministério da Mar:nhà. A Men- - nlstro da Justiça, em. sua exposição
sagem -do Sr; Presidente da República · de 'motivos; mostra que essa rubrica
foi acompanhada _do _anteprojeto di! orçamentária decresceu_ de ......... .
leJ·que a Câmara aprovou. Nada hã
Cr$ 12.000.000,00 e-mais . .- ......... ;
a opôr ao mesmo _projeto que deve
Cr$ 14.000.000,00 do créd.~to adiclo·
ser aprovado- pelo senado
na!, no exercléio_ de 1945; e de ...... .
_
·.
·
_ Cr$ 15. 000.000 00 . no exerclcio de 1946.Sala cias comissões; 22 de juiho de
para cr$ 5 ,ooo ;ooo,oo em 1947: o con·
_'1948. - Waldemar Eedro~a; Presi- ·traste lnij)resslona. . _ !'
. dente, em exerciélo. - AÜgusto Mel·
·
rct, Relator, - Vergniiiiid Wiinderle'JJ,
- Declara ainda. a.quêle titular que !Xo
....; _Olávo Oliveira: -.Aloysio de- Carmontante solicitado uma considerável pall'cela s·erá destinada à ma- _valho . .;.;.. Etelinno Lins. ·
_nutenção da_ Rádio-Patrulha, serviço
para o qual não foram previstos re·
cursos orçamentários, mas impresc!n. PARECER-diveis ao _·apa.Telhamento policial <1a
cap:tal da _Repllbllca.
· N.0 575 · de'194il ..
'
'
Não resta dúvida que pela _consignação ....:._ Dlllgências, : Investigações,
Da Comissão .de Finança( sobre o Proteto, de Lél dii C4mara · ServiÇos de. carâter secre_to ou reser·
·vado - _correram ·despesas estJ:anhas
n. 0 148; de 1948.
à- sua d_estln·ação. A Rádio-Patrulha
0
apesar
de ser. !nlciativa louvâvel nllo
·
':M:ildi"ánte a :Mérisâgem. n. 148, Cle
poderia
ser provida. em sua .instaln28 :de . setembro de .. 194,, _submete _o
ção; · com recursos de uma verba VO'
chefe dO Poder. Executivo à· delibetada para atender outros serviços.
ração do -Congresso .Nacional projeto
de lei tendente- a .ret!fica.T um engano · .ll:' Inegável que· a lei orÇamentâf.a ·
ocorrido'. na. elabo:aÇão' do .Decreto- · perderia· Inteiramente .sua finalidade
lei n,0 · 9.548, de 5- de agOsto' de 19411
orlando o precedente de créditos suple- ,.
que reestrutúrou os·' qúadros do MI·
mentares, logo no Inicio do exerq!c!o
. n!stério da Ma.Tinha. · . · · .· - · _
tlm quantia qliase equivalente à pró·
.
Tratando·ae• de simples .retlflcaçl!o,- pr!a dotaÇão nela- fixada,
que não lmpllcarâ, como está deviA sol'lição mais . adequada seria . a
damente · just:ficado, em qualquer ·abertura . de. crédito· espec!al para a
· ·aumento de· despesa, somos d.e parecr!ação do novo. serytço;
cer' que merece aprovado o Projeto
0
de Lei da. CIUnara n. 148, · de 1948;
Atendendo porém à comprovação· de
em 3 de agOsto de 1948. - Mathtas
que o crédito suplementar atende a
Olympio, Presidente. - .Santos Neservtç·o necessâr!o e à notória exives, Rel!itor; -Alfredo Neves. -:- Roguidade da consignaç9,o inicial podedo!pho de Mirenda; - Alvaro Adolpho.
;rá ser aprovado o projeto da Câmara
- Apolonto Sales. - Vlctorino Fr_eidos· Deputados, com os reparos de que
se trata de prâtica abusiva cuja -repe·
re. - Vespasiano_ Martins. :- Durval
. tição não poderâ ser tolerada, nem
Cruz.

li

i

.-

•
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em outros casos, invocada como prc·
que esta. Comissão dê no Projeto ~un
cedente.
aprovação.·
E o meu parecer. · ;
.
Sala das comissões, 19 de julho de
1948. - Waldemar Pedrosa, ·presiden. . Sala das com'ssões, · 3 de agõsto de
~te em exerc!c'o. - Artltur ·san~os, Re- · 1046', "'- Ismar de·G6es, Vlce·Presidente ·em exercício .. .:... Math.i® Olympio,
lator. - Alfredo Nasser .. - Aloysio de
Relator. - Santos Neves. - Durval
Carvalho. - Etelvina Lins; - Alvaro
. Cruz. - VespasJano. Martins. - AnAdolpho. - Augusto Meira. - Lucio
Corrêa, com restrições quanto ·à ex· . drade .Ramos, com restrições. ...:. Al·
varo Adolpho. - Victorino Freire. pressão "prática abusiva".,._ Olavo
Alfredo Neves. - Apolonio Sales.
Oliveira.·
· PARECER

.·

PARECER

.N. 578, de· 1948 .
0

N.0 577, de 1948
Da Comissão de finanças, sôbrv
· o Projeto de L'ei da Câmara rú·
mero 147, de 1948.
·

Da Comissão de conitituição e
Justiça: s6bre o Proje~o de Lei da·
Câmara n.• 156, de 1948. .
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.

O Prejeto, de Lei. da Câmara dos
Deputados, .·n.•. 543, de 1948, . autoriza ·
o P9der ]ixecut!vo a_. abrir, pelo Ministerlo da Educação e Saúde, o: cré· ·
· ·Acompanhando . longa e minuciosa
dito·· especial de Cr$ 160.000,00, para
:F!xpos!ção;,_do Sr. Ministro· da Jus-· ocorrer ·ao pagamento' de despesas .det1ça, o Sr. · Presidente da República
co11l'entes de seleção, aperfeiçoamento
·em Mensagem ·de 20 de janeiro do
e especialização de pessoal, devido .no,
· corrente.· ano,·"submete ·à aprcclt~çQo ,ao , exercício de 1947.
.
· ·
Congresso Nacional um . anteprojetu
. Originou-se de Mensàgem do .Exmo,
solici' ando a .. abertura dé· um crédito
Sr;· Pres!den.te da República;. sob o nu-·
suplementar de Cr$ 4.000.000,00 à
mero. 677, de 20 de dezembro de 1947,
Verba 3.I,12, e anexo n.• 12, isto é
àquela Casa .do .. Congresso' Nacional,
Diligências, Investigações, Serviços de
acompanhada de Exposição :de Moti·
caráter secreto ou reservado. .
.
vos · do Ministério da .. Fazenda, .dev!damente documentada, · com parecer
· Compararido·se ·• as · somàs 'concedidas prura a execução dêstes .serviços favorável da Contadoria Geral da Re·
pública à suplementação em ·referên-·
nos três últimos exercíciàs, ver'ficaela, ante a comprovada insuficiência
se que, em '1945,. o crédito de doze mi~
da respectiva dotação 'orçamentáJria · e
lheõs de cruzeiros teve. um crédito .adi·
a.
natureza ·da despesa a -atender. ,
cional .de quatorze milhões, at!n~in·
Somos pela aprovação do. Projeto
do . os.' gastos a vinte e seis milhões: ·
em face· da suá. legalidade ·e consti. em 1946, foi referida despesa .orçada
tucionalidade.
·· · ·
,
e realizada com .quinze milhões e em
.Sala das Comissões,. em . . de julho
...1947 o orçamento dest'nç1.1, para a. rca- ·
lização da mesma, apenas cinco mi- . de· 1948. -" Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício e Rela•or. - :/lu~
lhões.·
· ·
· · ·
Relator
Olympio.

Senador

Mathia's

. Veriflc~·se, assim. que 'tem ha~!do
compressao .desta despesa, ma:s é evi·
dente a lnsuflclêncla da verba cons!g•.
nada, . principalmente tend~e . em .
· · yista, como assinala o titulrur. da Jus. tlça, · a necess'dade. de aperfeiçoar
com· maiores· recursos o aparêlho po·
licial "que se ressente, entre ·outros,
de requl!stos .modernos, .como os· representados pelos serviços de RádioPatrulha";
A · dorrilssfio de Constituição e ·J-ustiça nada teve a opõr. estranhando
apenas que· o crédito fõsse solicitado
depois de realizada a .despesa. Dadn,
po:ém, a sua natureza, opina · pnta ·

.., ..
":.

g1isto Meira. · - Olavo Oliveira. ..:...
'Aloysio d~ Castro. - Arthur Sàntos.
-Alfredo Nasser. - :Etelvino·Lins. Lúcio Corrêii:,' - Alvaro Adolpho. ·
..•

_
..
;·.':·

.f._,.

.;>
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_ D~· Comi~Ssão de Finanças, sõlire ·
o Projeto .de Lei· da Câmara número 156-1948. ·.
Sr. . vespasiano
Relator
Martins. · l

· Em 20 de dezembro. de-1947, enviou
o 'Sr. Presidente da República a1>
. Congresso, a Mensagem n.• 677, aco111-

.

,,
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punhada da Exposição de Motivos ·do tor de centenas de- composições miliSr. Ministro da Fazenda, solicitando tares de diversos estilos. Está. enn abertura· de· um crédito suplemen: tretanto; em precária situação finantar de 'Cr$ 160•.000,00, ao Ministério ceira" .. ·
da Educação e· Saúde, para. refôrço da
Examinando o projeto sob. o aspecto
Verba 3, Serviços e Encargos, do OrçáJur!dico"constitucionàl,
na(!á lhe opõe
mente Ge1·a1 da República de 1947.
a
Comissão
·de
Constituição
e Justiça,
Segundo . esclarece o Sr. Mlnlstrp da
sugerindo
que
sôbre
êle
seja
ouvida,
Educação e Saúde em seu aviso.. nú- também, a Comissão de Educação
e·
mero 796; de 7 de outubro de 194'1, CUltura. ·
·dlrlgidó ao Sr. Ministro da Fazenda,
torna-se necessáirla aquela. suplemenSala das comissões, ena 19 de jutação, para atender ao. pagamento aos lho de ,1948. · - Waldemar Pedrosa,
componentes das bancas examinadoras Presidente ·em exercício. - Etelvina
do Colégio .Pedro II e e.m outro~ esLi-n.s, Relator. '- Alvaro Adolpho. tabelecimentos de ensino federais: .
Olavo Oliveira. - Arthur Santos, ven· A Contadoria Geral da República,
cido. - Aloysio de Castro. - Lucid
no exame que procedeu sôbre a nanté- Corrêa: ~ Alfredo .Nasser.
·
rla, manifestou-se favorável à conces:
·são do referido pedido.
·.
PARECER
Conaplilsando a docunaentação que
aconapanha êste processo, verificamos
N.0 581, de 1948 .
· a insuficiência da o:éferida verba, nã·o
Da: Comissão de· Finanças, s6comportando o saldo verificado · na
bre o Projeto de Lei; da· Câmara,
naesma ao naontante necessárfo para
.n.o 164, de 1948..
·
·
ocorrer .aos pagamentos exigidos.
Ante o exposto, . somos pela conces. .Relator:. Senador Santos Neve<>:·-·
são. do crédito so!lc!tado.
.
.
Teófilo Dolor Monteiro · de Maga~
saia das Comissões, em. 3 de agôstó .lhães, autor ·da conhecida mnrcha
de 1948. - Ismar de-Góes, Vice-Prest- patriótica "Canção do ·Soldado", Pn(iente, ei:n exercício. - Vespasiano dereçou à .Câmara· dos Deputados ·reli·~
Martins, Relator. - Mathias Oly,mpio.
peltoso memorial em que, confessan...;.. Victorino ,Freire. - Santos Neves.
do a ·sua situação de ·"quase mendi· .
· _ Apolonio _Sales. - Alvaro Adolphr_J. · cância". já no. crep,úsculo da vida, ,.o-Alfredo Neves..
·
.. ·
J.iclta um anaparo capaz ·dé minorarlhe os sofrimentos e gnrantir·lhe a
.PARECER
subs!stência da esposa e dos filhos. ·
· N.0 580, de 1948 ' .
Acolhlda a · pretensão favoràvel·
mente
pelá douta Comissão de EducaDa Comissão de Cons'Jituii;ão c
ção
__
e
Cultura,
naquela Casa do Con-.
· J'UJStiça, sóbre ·o Projeto de· Lei da.
não.
,logrou,
.no en1~to, apre- ·.
,
gresso,
0
Ct1mara n. 164, de.1948: , · ··
· vação àe sua ilustre Comissao' cre E'!-'' ·
nanças. Em plenário, porém, coru:luRelator i Sr: Etelvina Úns.
.iu
Câ.mnra pela justiça da sollc!U.. ·
· Pelo · Projeto 1 n.~ 164, de 1948, da ção,a aprovando
o. Projeto de Lei n.•
Câmara dos Deputados,,. flpa, o "Poder 335,. de · 1948, que
autoriza. o Pode1·
: Executivo autorizado a conceder a Executivo a · conceder ao modesto
· Teófilo DolO!' . Monteiro de Magalhães · .conaposltor paraense a pensão men· .
autor da. marcha pa1 rlótica .· "Capitão. . sal de Sr$ 1. ooo,oo (mil cxuzelros)
CaçulÓ" (Canção do Soldado), a Pj!nda Proposição; ·ora .sob o nosso .
são naensal de mil cruzeiros, enquanto ·objeto
exame.
.
. · ..
viver o beneficiário.
·
Os
elementos
constantes
dêste
pr·o- .
. · Sõbre . o P-rojeto assim se manifescesso
mostram,
·singelamente,
os
.gran~
ta a C.onaissão de Educação· da outra
des percalços que teve, . de enfrentar
Casa. do Congresso. .
·
.
· "A Canção do Soldado é umà das . o maestro patrício Teóftlo de Maganaais belas e vulgarizadas marchas lhães, para seguir o seu pendor nauslcal e. assegurar a sobrevivência da
na'lltares do País,
Tôda .a mocidade • brasileira a co· sua. vocação artística.
nhece e sente um· franalto de entust· . Orfão, e desajudado, .aos 11 anos
asnao, quando ouve os seus acôrdos e de idade compõe à. sua prinaelra procanta a sua letra.
·
·
dução · nauslcal. Prossegue depois tra·
o Senhor Teófilo de Magalhães é ba:lhando em · mistéres humildes enuna naaestro de grandes méritos, · auquanto, .cena enornae·s sacrif!Cios, )"ai
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aprimorando os seus c()rtheclmentos
musicais. Em 1910, exercendo obscu·
N.O 582, de 1948
ras .funções . no Arsenal de Marinha
Da comissão "de constituição e
de Belém, produz a marcha que mais
-· Jmtiça, s6brc O' Proje~o de Let da
tarde se tornaria famosa sob o titulo
Câma.ra n..• ·169, ãe 1948.
.
de "Cançiio do Soldado", dando-lhe
então o nome de. Dobrado "Capitão
·.Relator .,.. Senador. Wa.Zdemar
Caçulo · . de Melo", em homenagem
Pedrosa.
aquêle extinto· oficial da Fôrça. . Pú·
bllca paraense, ao . tempo . Ajudante
A Propos!ção n.• 169, de 1948, aude Ordens do Governador João Co~ toriza a despesas de Pessoal e Matclho ..
rlàl, da Marinha, do .crédito ·especial
· ESquecido nà. província, entregue· de Cr$ 73,018 .130,60,- para ocorrer, cm
obscuramente aos seus afazeres de 1947, a despesas de Pessoal e' Material,
daquêle Ministério.
modesto compositor, o mesmo, enbre·
tanto .. não acontecia com a· sua ·vi·. · Resultou ;de Mensagem· n.• ·643, · de
brante mareha patriótica que, levada
10 de dezembro de 1947, do Excelentfl;pela banda do 4.0 Batalhão de Artllha.- .. slmo Senhor Prcs~dênte da República
rla resurgla em. São PBIUlo, ·e ~a.vada
ao · Congresso Nacional, solicitando a
depois em disco sob · o titulo "Capi- suplementação, em referência, ·um cstão Caçulo·Canção do Soldado Pau· . fOrço de váltlas. dotações· do. orçamento
lista, autor anOnimo, · expandia-se e
do Mlnlstér!o da. M111rlnha, dé 11147.
ecoava;. em ·todds . os . quadrantes do
Como 0 Projeto ·da Câmara, para a
:BrasU, áS' suas melodiosas resson-nclas
abertura do crédito pedido, não foi ·
marciais, .. fazendo fremir de entusl· votado dentro do exerclcio. de 1947,
nsmo . cívico os ardentes corações da . ficou o... mesmo . crédito .transformado
juventudP. então a serviço nos quar-· em. especial. por Isso . que necessário
té!s da Pátria.
para atender· a despesas efetuadas ou
. Só em 1947, no entanto,. após penO: . a rcmuneraçlio a pagar.
· .
sa peregrinação ·e instantes reclamos,
Nada ocorrendo qüanto à constltucionalidâde da. Proposição, .opinamos
consegue o . compositor · comprovai!' a
sua autoria e registrar na Escola · · pela ·sua aprovação, ouvida a C'omissão
.Nacional de Música, como de sua. prode FJnanças.
. .......' ..
prledade a.rtlstica: aquela ·, conhecida·
Sala das coln!ssões, em 22 de jucomposlção musical.
. ··
lho de 1948. -::- . Willdemar Pedrosa,
' Hoje, ·pobre e alquebrado; após
Presidente, em exerclclo e Relator.
melo século de atlvidades ,proflssiona.- _ vergnta.uã · Wanderley. - Luclo ' ·
Is, com setenta músicas Impressas e
corr~a. - ozavo O!lvetra.. -· Augrl8·
cêrca .·de mU ainda Inéditas, recorn to Melra. - Etelvlno Lín11. - Alou·
·, êsse modesto · artista . ao esplrlto de
"'o -'a ca.rva.lho ·
compreensão· e .humBnldade" do. ·Par· •• · ...,
•·
lamento Nacional, nAo para relvlndl·
PARECER
cai'· um .prêmio ·mas apenas ,para so.llcltar · lnslgnlf!cante · pensão .que lhi!
N.0 '583, de 1948
. ..
ponha a; coberto das Vicissitudes da
sorte..
.·, · · ,
.·
. .. . ·
. Da Comtssao .. de Finanças, · s6·
Penso que. não . deveinos negA-la.
bre o Pr01ef.o de Lel da Câmara
A ."Canção do Soldado" que exalta
n.•
169-48.
· a bravura do nosso . glorlosoi· Exército
e enaltece as cOres· de suil. farda, onde
.Rela~or: · Santos Neves.
..
.
"rebrUha a glória e fulge a Vitória",
Ao
relatar
o
orçamento
do
-:Minisjá está, hoje, deflmtivamente · Incortério. da· Marinha para o corrente exerporada ao· patrlmOn!o. artlstlco na. ciclo, tivemos ocas!ão de ponderar:
cional. '
"l!: eVidente que, pela alta significação
· Pela· aprO!Vação do projeto, pois.
das nossas gloriosas tradições . navais.
· . Salà das Comlsslies, em 3 de agOsto . · como pelo Imperativo de vlgUâncla e
de 1948. - Mathia.s Olympio, Presi·
defesa. da nossa Imensa vastidão 11tora.nea; bem. parclmoniosos e l!mita·
dente. - Santos Neves, Relator. .Rodolpho · Miranda.. Vespa.siano
dos são os recursos que a situação
· Martins, vencido. - Alvaro Adolpho.
financeira atual do Pais· permite of~
recer a uma valorosa Marinha de
- Durval CTU<J. - Victorino Frelre; Guerra".
Alfredo Neves •.
'
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E, acrescentamos, mesmo após deciclo, flco11 o crédito transformado
tida. análise de suas escassas verbru; : em cgpecia.l; como melo re_g:!.mental
"a. segura. convicção de que se tor· encontrado para evitar que se· votasna. lmpresclnd!vel o aumento de cer- se projeto de crédito suplementar para. ·
tas dotações, se, ao la.do do dever oa.· um exercfclo já encerrado.
. ,
trlótlco que nos Incumbe de · manEm agôsto do a.no· findo, o· MI·
. termos a eficiência naval lnd!spensá- n!stério da Marinha," ver!flcanllo a.
vel à própria defesa nacional, quiser· · deflciêncl'a de cerl as dotações em seu
mos, de fato, Imprimir ao orçamento
orçamento, sol! citou refOrço. de Cr$ ..
ora ·em dlsctissão o. cunho .de per·
84.500.000,00, .tendo, . no . entanto, o.
feita realidade, para que seja. evl· DASP opinado pela ·redução · a Cr$
dentemente, a expressão legitima. de
ou seja pràticamente
.
uma politica orçamentária sincera., a.11.018.130,60,
metade
do
crédito.
sollcltado. Apecar
sadia e verdade!ra". ·
-··
disso a. Marinha, . atendendo à neces·
Não temos motivos para. nos desdi- sldade Imperiosa d.e conseguir alcançar
zer hoje, quando somos chamadov a. n. suplementação antes de encerrar-se .
emltlr parecer. sObre o Projeto de Lei o exerc!clo de 1947, aceitou as reau. n.0 97-A, de 1948, que autoriz!l. .a aber· ções propostàs, .exceto quanto. às relatura, pelo Ministério da . Marinha, iivrui à. sub<ionslgn!IJÇão 31 - Refor·
do crédito especial de Cr$ 73:018.130 60,
ma.dos - da verba. I - Pessoal, ii .à
para ocorrer li.· despesas ·de Pessoal e subcons!griaç!io 22 - Gêneros . ali·
Material, .ver!.ficadas em 1947, pois
mentfclos; da verba. 2 - Material.
. vemos .no fato a simples concretização
Em deta.lhiu:Ia e:kpos'ção de motivos,
daquelas prev!sões.
.· · . :
. dlrigida ao Sr; Fresldente da' Repú~.·~,,::
Em verdade, o Orçamento da Ma· blica, o Sr. Ministro da Marinha. jus·
··.~\
!lnha., como também acontece em ou·
tlflca plenamenté, à impossibllldade
·'
t ros Ministérios,· tem sido discutido e
mate;ial de .. concordar com as mutila'-·
vot!lido sob a · premêncla de . manter ções propóstas no pedido de suplemeriequlllbrado o Orçamento Geral da. tação . dessas duas dotações ... A con·
. . . '·,
. República, sem se levar· em linha de tlnua transferência de pessoa.! .para a
conta a realldade de seus legftlmos en- reserVa remunerada; bem como as
... '·
.
cargos. E Isso quando o próprio Chefe reformas que regularmente se preces- .
da Nacão recbnhece, em sua. Mensa· sam, não :permitem · eéonom'as. E
gem ú1t!Jna.:apresentada ao Congresso quanto aos gêneros . allmentfclos, . a
,~ .'·
· Nacional que "se torna lnd!spensável constante. elevação dos preços Impea orientação dos nossos esforços no de também a perfeita · distribuição
sentido .de dar ao Poder Ma.ritlmo duodecimal. criando para a Marinha
'
maior significação em meios às atlvl- gravfsslmo problema.
. ..
dades de defesa nacional. De resto
Por tõdas essa. razões, e conside· acrescenta. - não é possfvel cumprir rando. os têrmos da p~ópria Mensagem
fielmente obrigaçõiJi! relativas à. pro- Presidencial que acentua ter . o MI·
teção do .. Hlllllisfério e ·resultantes de nlstério .da Ma~nha. justificado, com·
uma. polft!ca e~erna votada por tra- provadàniente,. ·a . necessidade da .aberdicação ao objetivo da. . convivência . tura do crédito solicitado, na.. Impor·
fraternal COm .OS outros ;povos sem
tãncia de Cr$ 73.018 .130,60, somos
que o pa.fs esteja apto .para re5guarda.r
de p!ll'ecer que merece · aprovaclio .o
êsses· princfplos'~., .
. .
projeto tal como.. velo da .câmara
. : . .· .. r
. •
dos Srs. Deputados.
Para consegui-lo, no entaJ!to, miss!lla das Comissões, em 3 de agOsto
ter se torna. propiciar àquêle Mlnls·
térlo os recursos Indispensáveis e nl1o de 1948. ·- rsmar de Góes, Vice-Presuprimir-lhe até dotações que se des- sidente em .eícercfclo .. - Santos Nc.:
tinam a. cqbrlr despesas rea.!s e' tne-· ves,. Relator . ...- Vespasiano Martins.
vltá:vels, próprias de suas estrutura·· - Mathjas Olym71fo. - Alvaro Adolc;lio orgânica.. · numa politica orça· pho,. - Alfredo Ne'Ves. - Rodolpho
mentárla desvirtuada, lnsincera. e fa- Miranda.:
laz.
O SR. PRESIDENTE_; Estã f!nda
Dessa anomalia .Justamente decorre . a leitura do expediente.
Comunico aos Srs. Senadores que
o presente projeto de autorização parlt
abertura de crédito, ·pois, de !nlclo. :receberão emendas perante a· Mesa.,
visava· .. êle mera suplementação das nas duas próximas sessões, os Projetes
verbas orçamentárias de 1947. E só de Lei da Câmara ns. 244 e 245, de
porque a Câmara dos Deputados não 1948, cujos avulsos já foram dlstrl· ·
conclu:u a sua votação naquêle exer· buidos.

..
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:t.l'ão . há oradores inscritos.
O Sr, Fernande.§ Távora - Foi a ·
·O SR. SALGADO FILHO - Peço. base que deu a vltórl!l- aos amerlco.nos e ingleses n,a campanha da. Afrlcn.
a palavra.
O SR. SALGADO FILHO - PerO SR. PRESIDENTE Tem a
feitamente. Foi aquêle aeroporto que
palavra o nobre Senador ..
deu a v!.tórla. a ingleses e. americànos
O .SR. SALGADO FILHO ( 0 ) Sr; Presidente, 11, hoje pela manhã, na Afrlca, porque por ali passaram os
em número de trezentos por
notícia verdad,elramente alarmante aviões,
dia,
enviados
pelos Estados Unidos. e
para aquêles. que prezam, estimam e
defesa. do conpela
Inglaterra
encarecem o desenvolvimento da avia-. tinente africano.para.
.
·
· ·.
I .
,
· ção, no Brasil.
O
Sr.
Augusto
Metra
Por IDDO
Teria duvidado, mesmo, de sua ·ve.'
mesmo
foi
cognominada.
de
"tramporac!dndê, ·não fOra a confirmação do lim da vitória". .
..
.
Sr. Diretor ·da 'Aeronáutica Civil de
·.O Sr. Fernandes Távora- l!: a ata·
que o Ministério da Aeronáutica. cogita
·
de .suprimir a Base Aérea de J;'arna- lhaia do continente.
mfrim, na capital do Estado do Rio
O SR. SALGADO FILHO- O no!3rande do Norte.
.
· . ·
bre colega Senador Augusto Meira, ao
A · noticia foi para mim :realmente lembrar. o "trampolim da v!tória", reconstrangedora. Em· lugar de am- força. a expressão do honrado Senaaor
pliarmos os nossos aeroportos, pro- pelo Ceará.
r curamos restr:ngi-los.
· ·
Sr: Presidente, alega-se que, po~ já
o
José· Americo ;_ Ainda mais· exist1rem outras .bases, como a de
do que restringir, estamos procurando Guararapes, em Reei!e, se torna· prencindlvel mais uma para. a navegação
abandonar essas conquistas. '
·
O .SR. SALGÀDO FILHO - Diz aérea internacional., ·
·
Ora..
quanto
mais
houver,
tlinto meV. Ex.a"muito bem; estamos abando·
lhor
será.
E
nós,
que
estamos
inten· ·
nando, em Natal, uma· base feita pelo
slficando
os
.
transportes
pela.
aviação,
. esfOrço norte~americano · para. garanpodemos . pensar em suprimir
.tir ·a vigilância do continente, por ser como
uma
base
·do território braslle!ro?
ai o ponto mais próximo do . velho .
O Sr, José .il.mertco- Sob pena de
mundo, e, · justamente, quando os receios'. de uma nova luta .devem des- passarmos pelo .povo 'mais Incapaz do
pertar . tOdas as : a.tenções e todo o ~undo, porquanto não está em condlcuidado: na manutenção dessa. base .. çoes de conservar obra dêsse vulto,
que nada lhe custou, pois foi doada.
O Sr. Fernandes. Tavora - Vossa
O SR. SALGADO · FILHO - · Os
Excelênc~a. permite .. um aparte~ -americanos. despenderam· um bilhão e
(Assenttmen•o .do orador) - E esqui·
oitocentos milhões de dólares . naquele
sito. testemunharmos que o GoVêrno notável empreendimento. .
.· ·
brasileiro . não se sente com capaci, Há, ·.ainda; . uma razão ·. pela qual .
dade para: manter uma. base aérea,. a reputo. ponto de. homa: é· que .os norprimeira.: do mundo; que nos foi dada ·te-amerlcanos
se prontificaram a ·conde mão· beijada pelos ··norte-ameri· trlbu'r com a metade·das
despesas e a
canos. · ll: 'realmente incrível que : ó fornecer o.S técnicos que fOssem
preci.. Ministério da· Aeronáutica abnndone sos para manutenção do aeropo1to.
aquela base como )á o fêz com a de: Firmou-se um acOrdo. No entanto, mePiei, no_ cearâ. · ·
lindres nacionalistas .repudiaram-no,
O SR. SALGADO FILHO - ll: mais considerando-o atentatório· da. nossa
soberania, embora se rêàpeita.sse a in·
dó que· Incrível, Sr; Presidente ' acudo às expressões do .meu nob1·e . tegridaode da .noss'a Páti'la. Entre as ,
colega Senador Fernandes Ta'Vora. chamadas condições, figuravam co. Deve1•!a ser um ponto de honra para mandos bras!lelros e . ha.steamento do '
pavilhão nacional.
,,
nós, brasileiros ...
Depois da -minha saída do Ministé·.
O Sr. Augusto.Melra- Mülto bem.
rio, renegou-se o acOrdo, sob o fun·
O SR. SALGADO FILHO- ... a damento de que dlspunhamos não só
manutenção dessa base, porque · a ~sdos recursos necessários, como de: su•trategia. moderna revela que é tlulmi- ficiente capácldade para manutenção
nante no nordeste brasileiro.
da base. E agora confessamos, perante os. que consl'rulram Pwrnamlrim e
( •) Não fo! revisto pelo orador..
perante o mundo nes.sa. Incapacidade
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técnica e flnance!ra! Empenhamos
nossa palavra e vamos retroceder,
desprezando-a 1
Não faz multo tempo, entretanto
tl'amltou por esta casa pedido de
tram;ferêncla de uma e~roola de mecânicos Instalada em São Paulo, para
a base de Pa:rnamlrlm, medida contra
a qual me insurgi, de vez que acarretaria grand.e .despesa. Só de tram;porte martlmo, teríamos que dispender·
mais de 50 milhões de cruzeiros · afo~a :as ~mtalações que talvez supe;!IB~
sem essa quantia. Ali existem aperihs
barracas construídas pelos . americanos com a duração máxima de cinco
·anos, as quais se destinavam a acolher os avladorE!à dos transportes aéreos e aviões de guerrã dos Estados
Unidos e da Inglaterra.
ll: incrível Sr.· Presidente, que se
prefenda abandonar a base de .Parnamlrlm. tão lndlspensâvel na guerra,
como imprescindível na paz, 'para . o .
·transporte comerc!al. ·
. Esto1,1 ·certo de que o Ilustre Ministro da· Aeronáutica, como o honrado
. Presidente da República; comiderando
o emepenho da palavra do Brasil,
cuidarão .. dêsse propósito mais do que
incl'!vel, porque · Inadmissível wte o
compromisso assumido.
O ~r ..Fernandes Távora- Atentase contra a nossa economia e a nossa
dignidade. Abrir. mão de um .aeró. drorno como O· de. Parnamlrlm, mediante simples alegação de falta rle
. ' recursos
financeiros, é confissão tão
desastrosa que envergonha urna na·
ção.
O Sr. Augusto MCira - Um verdadeiro escândalo.
O SR~ SALGADO FiLHÓ - V.
Ex.•• classificaram ndrnlràvelmente: é
compromisso ass~d.
Assistimos ao· abándono dos nossos
aeroportos . Em minha viagem ao sul,
deixei de aterrlsar em Alegrete, :m~
port.ante · Mun!ctnlo do meu Estado,
pela Impraticabilidade da pista,
então submerssa. por faltai de drenagem. :Os campps de pouso de Llvramen+o e Pelotas acham-se cobertos de
lOdo. A ·drenagem é feita pelas com. panhlas comerciais de transportes a é·
reos.
.·
..
Hâ dias, reclamei, desta tribuna, Rigo para o Aeroporto de Ilhéus, r.-rande
zona produtora do Estado da. Bahla,
lnterd'tado pela emprestabllldad.e do
campo. No mesmo lnstnnte, o Ilustre
Senador pela Paraíba Intercedia l'lm
favor do de Campina Grande.

• O Sr. . José Amertco - Também
abandonado, com preterição dos Interesses daquêle grande empório.
o Sr. Joaquim Pires.'- E o J?raur,
que não possue um só aeroporto? ·
' O SR. SALGADO FILHO - Paraf·
ba, como acaba de lembrar o nobre
Senador· José Anierlco, é realmente;. o
maior empório de algodão do norte
brasileiro . e se acha .completamente
abandonado.
O Aeroporto de Tereslna está JmpratlcáveL O de São João, na capltnl
· do Estado do Rio G:ande do Sul, todo
esburacndo, é ·verdadeiro chuveiro. em
· perlodo de chuvas torrenciais.
Será possível que não· haja recm·sos financeiros para salvar essas fa·
lhas?
.
'.
Não, Sr .. Prei:ldente. Ágora niesmo,
tenho em mãos mensagem do · Ministério da Aeronáutica,· na qual se pede
para g:atl!lcaçãO ;de oflcla!s; suplc:
.menta ele' verba de seis .;milhões de
cruzeiros. No eritantci, .abandonam-se
os trabalhadores, os guarda-campos;
somente no. Distrito Federal - aten~
te o Senado - foram dispensados· .
mais de seiscentos homens encarregados da conservaÇão das pistas de
pouso. No ,Rio Grande do . Sul - dou
meu testemunho .- encontrei, no posto de Urugualana, um' único guardacampo, não existindo turma de cions·ervação.
·
·
o Sr. Fernandes Tavora - BOa forma de conservar aeródromos ...
O .SR, SALGADO FILHO - Ass!Gtindo; Sr. Presidente, para vergonha
nossa·, ao treinamento dos filhos · de
.países .vizinhos em campos de .aviação, • escolas e cursos para óficlal!í,
sargentos e soldados, r~cordanios o
cuidado que tivemos. na construção
.. dessas benfeltorlas, precisamente no '
n'o~deste .br.asileko, para onde aflulram, naquêle Instante, tOdas as nossas
n' enções. Na c!dade de Natal. organizamos mais de trinta cursos para ofl~ ·
clals e out~os tantos para sargento,
sem fnlnr no cassino para os oflclnls
solteiros;
· Pois bem: tl.!do Isso é abandona(io,
com graves preju!zos da economia .
brasileira, porque terâ, mais tn.-de, de
ser reconstruido. E pretende:-se que é
demasiado um aeroporto para a navegação aérea Internacional.
Vejam, Senhores,· os aeroportos
que são a garantln da navegação aé·
.rea; nunca a sua: supressão I
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O Sr. José Américo - Isso nunca
Sr. Presidente, . de tal forma senti. deveria aéontecer, principalmente, me entristecido e tão desil.gradãvel foi
num país como o nosso, de granãe ex- a surpreza da noticia que ainda. entensão territorià1 c de população ver- termo, vitima de.. pertinaz . gr;pe que
: dadeiramente escassa, que, ·à mingua por vários dias me prendeu ao leito,
de outros ·meios ae transporte, somen- desprezei os conselhos médicos e vim
·.te pode apelar para êsse.
I
·clamar pela manutenção dêsses ae0 SR. SALGADO FILHO - v.
roportos. Não me· .bato. pela constru·
Ex,a ·afirma, com carradas de razão, ção de novos campos, mas tudo farei
que· o Brasil, ·exige, precisamente; o para·que se mantenham os qüé. possui-·
transporte aéreo, dadas a extensão ·ao
mos, construídos com tanto ·sacri:l·
seu território a escassês dos ·trans- cio e ·visando o bem nacional,_ assim
portes maritimos e a ·quase .lmpossl- . como aquêles que os nossos amigos P.sbll!dndc das ferrovias e rodovias trans- trangeiros, ·en:t magnifica contribu:ção,
porem montanhas quase inacessíveis,
edificaram para .facilidade da no~sa
Os . brasileiros inclinam-se para a navegação aérea, em bem da nossa .de~
·aviação,· à. qual têm dado todo esfOrço · . fesa e da integridade continental.
e patriotismo. .
Repito, .s;~ Presidente, · não é pcissi•
Arraiga-se no espldto dos nosSo pa· vel relegar ao abandon!l os aeropor·
trlcios o. amor à aeronáutica. No en· tos · nacionais. ·(Muito bem. .Muito
tanto, quando tiramos das nossas eco· . bem . .f'almas).
. , ·"
nomias ma! s d.é CinqUenta milhões de
cruzeiros para compra de aviões de
· Comparecem mais. os Senhores
· instrução. primária e dispomos de .
Senadores:
.·cerca de um milhar· -de máquinas;. ·
quando os . próprios brasileiros · vêm
Alvaro Adolpho.
em socOrro da, viação, nosso govêrno
Math~as Olympio.
-manda trancar os aeroportos ou . os
Joaquim
Pire5. -abandona às intempéries.
Magalhães B_arata;_
.. Sr·. Presidente, não é possível que o
.
Walter
Franco.
honrado. chefe' do govêrno, .que foi Di- .
Evandro Vlanna.
retor da Aeronáutica M!lltar .. em, cujo
cargo tanto se. esmerou:_ que apoiou a
'Ferreira. .de So~a..
criação·. do Ministério da Aeronãutlca
Aloysio de- Carvalho (8).
como ·necessidade. nacional, como lm·
perat!vo patrl(;tíco, consinta sejam
Deixam de comparecer os -sedesp::-ezados pontos chaves da . nossa
nhoreS
Senadores:
. navegação aérea, sobretudo-, os aérop~>:tos construidos pelos nossos allaOlavo Onveira.
dos da guerra.. Ao dar-lhes 'permissão
Georgina Aveuno.
para tâls obras, .. tivemos o cuidado de
Adalberto Ribeiro;
· que. fOssem · reéonhec.'das como propriedade nacional; não é possível, pois,
Novaes . Filho.
que êsses ·campos de pouso sejam enIsmar de Góes.
tregues ao abanàono, ... relegados · no ·
Dilrval
Cruz.
.I
desprezo como se representassem ~pe
nas pesado ônus para os cofres pubU·
Maynard Gomes,
cos. . . ' .
·.Attillo ·Vivacqua. · ·
ll: inadmisSivel, 'que o Sr. Mfnistro
.Hamilton Nogueira.
do.· Aeronáutica, velho aviador, afeito
Sá T;noco.
a.O's combates aéreos, não corra. em au· B'ernardes Filho.
xilio da manutenção das nossas bases,
Marcondes•Filho,
principalmente . , quando defrontamos
Eui:IYdes
Vleirá~ ·
·com um imperativo nacional,. - ver~
dadei!o compromlsso de honra - qual -· Dario Cardoso.
o da nossa · palavra, empenh!ld:a no · Pedro Ludovico.
•
sent!do 'da conservação de' Parname·
Ivo d'Aquino.
rim, imprescindível dianre de possl·
Luclo Córrêa.
veis guerras e, sobretudo, como necesGetúlio Vargas '(18-) •
sidade imperiosa para. os nossos t"ransportes, ligando o norte ao, sUl do
O SR. PRESIDENTE - Continua
Brasil.
a hora. do expediente. (Pausa) .

'

i

..
. Não hávendo· mais qttem queira us~r
da palavra, passa-se à
ORDEM DO DIA

Ein discussão o veto.
o SR. vm.GNIAUD 'wA.NDELEY
(*) Sr. Presidente, relator dêste
veto .na : Comissão de Consttiuição e
Discussão única do Veto parcial
Justiça, af!~mei que a mesma.. comlsn.o 28 .. 4e .1948, do Sr. Pretettp do
são o aprovaria porque o Sr. Prefeito
Distrito Federal ao Projeto de Lei • do Distrito Federal se havia comproMunicipal, n.o 3, que -d.!splie sômetido a 11ed!r ao Conselho· Municfpal
.··
bre a construção de prédios até· a verba né'Cesliária para essa homeP.a~
quatro pavimentos. nas zonas que
gem ao· ·antigo prefeito da Cidade.
CS1Jecifica. (Com Parecer tavorá- · Quero por Isso reafirmar que o nosso ..
0
vez n. 540, da Comissão de CoM- ·voto é neste sentido: aprovamos o veto
tttutção e Justiça) .
·
· tão · somente diante dêsse compro. Os 'dispositivos do projeto n.o 3,
m!sso.
· .
·
vetados pelo sr .. Prefeito do Dis~ito
. O Sr.. Andrade Ramos - A própria
Federal; são os seguintes:
mensagem do prefeito diz isso ..
. § 2.o :Nà.s. construções de que
O Sr. Fernandes-Távora - Voto a
trata 0 .presente artigo, 0 "pé .di- ·favor do veGl> do prefeito confiado na
reito" poderá ser de dois metros promessa que S. Ex.a faz de propor•
e oitenta (2, 80ms.) , nos pavlmen- clonar nova verba .para a erma de ··.
t.os super! ores ao térreo e de dois Pedro Ernesto·
·,
.
metros e quarenta (2.40) nos ba- · . O Sr. Francisco :Gallótti - Na prónhelros. e cozinhas.
prla. mensagem, o Sr. Prefeito declara que pedira a verba à Câmara Mu•.
No artgo 2.0 :
niclpal. .
.
Parágrafo único. Nas ·construo SR. VERGNIAUD WANDELEY
·ções de que. trata o -presente ar- - Era· o esclarecimento que· desejava
r.
·tlgo o· "pé· direito''· poderá ser dar· ao Senado. (Muito bem).
~=d~i~Oh~~~ dois metros e sessen0 SR. ALFREDO NEVES (*) _
'sr. Presidente, a ;primeira impressão ·
Em discussão <Pausa) ·
que tive e estou certo-de que outros
Não . havendo qtiem peça a pala- também a tiveram - foi que se vetava
vra, declaro a discussão encerrada.
uma parte da i!'esolução da Câmara
Vai~se proceder à votação.
Municipal para se negaJ.:_ pequena im~
os Senhores que aprovam 0 veto portâ.ncla · destinada à construção da
n.0 28, oposto pai!'clalmente ao. Pro- ~erma de Pedro Ernesto.
·
jeto de Lei Municipal n.0 3, queiram
· Se !õsse possí.vel ou melhor, se tõsconllervar·se .sent111dos. (Pausa) •
·
se verdade, seria Isso cometer grave
Está aprovado.
injuStiça· <muito bem), .porque o Rio
de Janeiro deve ao· saudoso Dr. Pedro
... Dtscuisão . inica do Veto parErnesto relevantes serviços.;:
· cial n.0 29, de 1948, do Sr. Pre- · .o Sr, Fernandes Távora - Inesti/e!to do Distrii!O F:ederal ao Promâvels serviços.
jeto de Lei Municipal n.o 9, que
o SR. ALFREDO NEVES.- , .. ·
concede aurllio para a liquidação
principalmente na esfera da Saúde ·
das despesas relativas à construPública .e da Educação. <Muito bem).
ção da hérma do Dr. Pedro -Er"
Quem percorre o Distrito Fedei!'al,
. nesto, no Cemitério de São João . encon~a .. por tóda parte, no terreno
Batdsta • (Com Parecer favorável,
da Assistência Social, o dedo benfazejo
1~.o 539. da Comtssão. de Constitui-· de Pedro Ernesto. A classe médica,
. çllo e Justiça) •
:
especialmente, terá de render ao gran. A parte do Projeto !ie Lei· .Muni- . de cirurgião as homenagens mais ex'·
clpal n.o 9, vetada pelo Sr .. Prefe1to. • presslvas da sua grat'dão, poo-que ·pede0 Distrito Federal é 6 § 2.o do artigo dro Ernesto, compreendendo bem que
1. , o qual dispõe: ·
'
uma oa.pital de República não podia
· ·
§ 2.o A despesa decorrente da
continuar com hospitais inadequados
.... presente l.ei correrá por conta do · e sem ·meios, providenciou, pela mão
saldo existente na verba .100; con- competente de Gastão Guimarães, a
slgnaçáo 3, subconslgnação 3, pa- construção de uma série que viesse ali-·
rágra.fo 2.o do orçamento em vi- vlaT a· população menos favorecida da
gor (Oód •. Geral n.0 8.994, do
código local, 3. 320) , ,
(•) . Não fo! revisto pelo orador .

.·
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fortuna da agonia de tremendas peo Sr. Anàracle Ramos Ex.•
nas, or!undas da falta de socorros e dá licença para um aparte?
cuid~dos, justamente nas hoz:.as mais
· o SR, ALFREDO NEVES ·.:.... Com
difíceis da. vida humana, que sao quan· 1 todo o :prazer.
"
do .~ofre a invasão· da moléstia ou é
.' osr ... Anàraàe Ramos - o veto
. vítima de acidente na via pública·
do Sr. :Prefeito gira em tOrno ·da
MédlcÓ, que sou, e aqui' tenho.' cll- verba. Diz s.· Ex.•.· que a verba 6.•,
nicado ma]s de um quarto. de século, pela qulil a Câmara Legislativa previa. conStantemente a agoilia de mu!- 'tende se realize a. construção, está·
· tos habitantes desta. maravilhosa ca· esgotada· .. Compromete-se . ,s, Ex.•, ·
pu ai, sofrendo· e sem recursos pela de- todavia, . a enviar, lmed!atamente,
flclêncla. de .serviços hospitalares.
mensagem ao Conselho MUnicipal, a
o Sr; Salgado Filho - V. Ex.• re·
fim de que seja prestM!a· esta home·
·fere-se às capitais! No interior é·uma nagem a•. um brasileiro que prestou
lástima.• Não há onde o doente possa ·os mais .relevantes serviços 'à cidade,·
abrigar-se, nem uma. maternidade pa· especialmente no setor da higiene e
ra acolher· uma. partur!ente. É . de da.· educação. Nenhum de ·nós: des·
conhece êsse fato, e o Sr. Prefeito, 1
ca.usar.'dó .
.
justificando seu veto, reconhece a
O SR.· ALFREDO NEVES - Real- ·justiça da med!da;
.
mente, Sr. Presidente, em todo ó Brao SR. ALFREDO NE;VES .....; Isto
sll a· escassez· de hospitais é notõr!a · prova que o General Mendes de· MoNão fôra a santa casa. de MlsericórIs
i
1m te
lrit d
· dia· instituição de Iniciativa .. partlcu· ra possu • rea en •· e&p ·o. e ··
justiça·· Em suas árduas · funções e
. ·,lar,'. espalhada por êsses sertões a den- · desenvolvendo
sua ativlda;de de admlnlstra.dor, que exige ·o conhecímen.tro e certamente :poder-se-la dizer que,
no Bras~!, não há assistência à· popu- to de tudo o· que diz respeito à s·aúde .
lação. pobre.
pública, S. Ex.• certamente já· per-.
É preciso que se faça justiça à San- · correu os hospitais da ·Capital, ver!·
ta Casa. de- Misericórdia, existente na ficando que, em· sua grande maioria,
grande maioria dos mUnicípios· bras!· ·são devidos à Iniciativa de Pedro Er·
Iejros; ..porque é· ela que ainda canse· nesta:
·
gue, pela caridade particular e com
voto, pois, Sr. Presidente, favorà.. pequenas subvenções -oficiais, manter velmente ao veto oposto pelo. Senhor
·,serv!ços de ~sslst~n.cla aos indigentes· P.refeito, . na certeza de que S. Ex.•
sr. Presidente, ·se focaliZarmos a . tão · depressa: receba nossa com uni·
· obra de Pedro Ernesto, teremos de fa- 'cação providenciará para que o Conzer justiça ao saudoso ex-Prefeito· do selho' Municipal;. dent.ro . de' verba
·.Distrito Federal. Foi, S. Ex.• um dos ·apropriada, conceda. o crédito indts,: pioneiros da obra de assistência social .pensável à construção da ·herma . de
nos ·Estados, pois os hospitais que se Pedro :n:rnesto, no Hospital São João
construíram . nesta . Capital . serviram Bat!sta. (Muito bem; :muito bem) .
de estímulo a que :outros fôssem ed!. o SR; PRESIDENTE - Continua
'ficados, pouco ·a pouco, em .diversas· .a. discussão .. (Pausa) •
unidades da Federação.
.
· . 'Mais nenhum' Senhor Senador .que·
O Sr.' Salgado Filho - Preclsamen- rendo usar da palavra; declaro-a en·
·
·
_te' levado pelo seu grande .e magnâ· cerrada.
nlmo coração.
.
..
Passa-se à votação.
0 SR, ALFREDO NEVES .:.... Diz
muito bem o nobre colega.· ·
os srs. · qu~ aprova mo veto nú·. ·
· ·· E · :O:ecessárlo que, nesta· hora, se - mero 29, oposto :ao § 2.0 do· Projeto
. chame a atenção do . Senado. para a de Lei Municlpal:n·.o 9, queiram con~
justiça: do ato a· ser praticado. Se, . servar·se sentadós';, (Pausa) .
no momento, vamos. aprovar o veto
Está aprovado.~· ~. ~·
do Prefeito, . convém salientar que . AS ·matérias restantes da Ord~m ao
s. l!(x.• mesmo se apressa em afir- Dia são pareceres da ·Comissao de
mar que, tão logo concorde o Senado Relações Exteriores sObre. atas . qo Pana aceitação do . veto,· apreser-se-á
der Executivo no Corpo Diplomático.
a 5ollc!tar do .Conselho Municipal, • Para. deliberar o senado a respei~o
·em . mensagem, a abertura do crédito dêsses pareceres, .transformo a sessao
de cinqUenta m~l cruzeiros, destina· em secreta e convido a asslstênc!a a
d oà conclusão. da herma a Pedro Er- retirar-se do recinto.
neste, no Hospital' São João Batista

..

.

....

--~
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A sessão 11assa a se1· secreta às
dito espec!al de Cr$. 230.000,00 para
15,30 horas, voltando a ser pú· pagamento de gratificação · por ser- · ..
blica, às 16,50.
·
viço extraordlné.rlo a pessoDJ. da Im· ·
prensa
· (Cóm pareceres
O. SR. PRESIDENTE. - Volta a favoráveisNacional.
560
e .551,- das Comls·
ns.
ser pública a sessão.
·..
· sões de ConstitUição . e Justiça e de
·O .SR .. WALTER. FRANCO - Peço Finanças).
a palavra,
. \
·
·Levanta-se a sessão âs. 16 horas
O SR. PRESIDENTE - ·Tem a
...
e
55 minutos.
palavra, para explicação · pessoal, o
nobre Senador,
.
,ANCO'
c•·) - RECEBEM EMENDAS
PERANTE _,.A
O SR • WALTER &ü
•
MESA
(Para explicação pessoal) - Sellhor
\"
Presidente, chegando no meu conheci·
·Nas sessões de hoje e de 9 dÓ. cor·
menta a noticia do falecimento do rente:
· ·Sr. Pedro Freire de Ca.rvalhho, antiProjeto de Lei da, Câmara· n.o 244,...
go Deputado estadual e ex-Preslderi- de 1948, que reestrutura os cargos.
..:·:,
te da Assembléia Legislativa do mel! de Tesoureiro e Ajudante de. TeseuEstado, tendo, também,· exercldo o go· · relro do Serviço. Públ!co Federal, e
· . ··
. ,' " i
vêrno de Sergipe, peço a: V. Ex.n dá outras providências; .
'·.
consulte a Casa sôbre se permite a
·
··
·
':,.''
inserção · em Ata de um voto de pe·
Projeto de Lei da ·câmara n;0 245, ·
'.•:'
sar pelo desaparecimento do ilustre
de 1948, que abre, 'ao Congresso ·Nai
t" b
b dr
.clona!, o crédito suplementar de Cr$
" '
serg pano, que ao em sou e e en- 2.164.916,00, ,.,ara ocorrcir a· despesas
der os lnterêsses do. seu Estado.
"
·o SR. PRESIDENTE ...:. 0 - Se!lhor com
subsídio, ajuda;: de custo, pessoal ·
.'·
.
·-.
e material.
. ··· ..
Walte:: Franco requer ao Senado se
. •..!,
consigne em Ata um voto de pesar ·
· COMISSAO DIRETORA ·
· pela morte do ilustre ex-Presidente
.
. .
da Assembléia; Legislativa do Estado ATAi D!A REUNIAO REALIZADA EM
de Sergipe, Sr. Pedro Freire de Car~
· 21 DE J)JLHO DE 1948
....
.
· valho.
· ,
Sob a presldênqla do sr: Senador .
Os Srs. que aprovam o requerlmen· Mello Vlai:ma, .presentes 08 srs. se- ··
to ·queiram ·conservar-se sentados. .nadores Joã.o Vil!asbõas, .2.o secreté.;
,.·,
<P:~-:t>aprovado ... _ · .
rio; Plfnlo Pompeu, 4.0 Secreté.rlo; RoNada mais havendo que tratar, vou.
berto G!asser, 1.o Suplente de .-Secre·
encerrar a sessão, deslgDRndo para tá.rlo e. Adalberto R!belro, 2.0. Suplen·
. ,.···
· te de ·Secretário, tendo deixado de
· a de amanhã, a seguinte ·
· comparecer . por motivo justificado os
-ORDEM DO 'DIA
· Srs .. Senadores Georglno Avelino, 1.0
: ;.
SeC.retárlo e Dárlo Cardoso, 3.0 Se-·
Discussão única do · PrÕjéto de Re- cretárlo, reuniu-se a Comissão Dire- ..
' ;'•
solução. n.O 8, de 1948; que altera· dis· tora,· .
· pos!tlvos do Regimento Interno do.
·
Sena:do. (Com :t>arecer n.O: 554, da
O Sr. Senador João Vlllasbôas pe- -·
· Colnissão Dlretora, -sõbre 0 ·projetó e
dlu que, quando a ·comissão. tiver que
emendas de Plenário, pferecendo.subs·trntar de promoções, o Sr. Dlretor
tltutivo) .
·•
·
· ·
Geral apresente o quadro dos funclo~
........
1;o discussão do Projeto de Lei do nárlos, com as ·três últimas promoções
. senado n.o 25, de 1948, que . tra.nsfor·
efetlvas que cada um teve e a qi.te cri-·
ma em estabelecimento federal de térlo obedeceram, se por inerec!menenslno superior a Faculdade :de DI· to ·ou 'antiguidade,
reito de Golé.s. · <Com pareceres faApreciando o requerimento de La· ·
.voré.vels ns. 506, 542 e 543, os. dois . fayete Alves Ferreira, oficial legisla·
primeiros da Comissão de Const!tui· tivo, classe -M, desistindo da l!cença
ção e Justiça e o último da Comissão .em ·cujo gôzo se encontra e sollclta.n·
de Finanças) .
·
do seis meses 'de ·uc.ença prêmio, o 'SeDiscussão única ao Projeto . de Lei . nhor Presidente designou para relater do mesmo o Sr. Senador Georglilo
da Câmara n.O 144, de 1948, .que autorlza a abertura, pelo Ministério da Avellno .
·
Justiça e Negócios Interiores, do cré·
Em seguida, o Sr. Presidente · avocou os seguintes requerimentos sObre
c•) Não foi revisto pelo orador. , contagem de tempo de serviço,
·'

~

'·

·

'

~
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O- Sr. Diretor . comunicou ha.ver·se
Glória. 'Fernand!na Quintela, reda·.
o prazo para recebimento de
esgotado
tor. de anàls e documentos parlamen:
reclamações sObre o quadro que foi·
tares padrito ·M;
·
·
_publlcado -com o tempo de serviço de
Fr·anclsco soares de Arruda; oficial pessoal de Secretaria. -Em vista das.
legislativo, classe J;·
_
reclamações apresentadas;· o ·-sr. Di·
· Alcides de Oliveira, servente, . classe retoo- -comunicou ·.que -là. designar uma
"p·
.
.
.
comissão de dlretores· de serviços ·para
'
.
· parece~: sObre as mesmas para
• Ósvaldo Sampaio, ascensorista, pa- dar
em segu!da, .apresentá-las à . Comissão
drão E;
.
.
Diretora. . · ,
·
.. .
.
Arlette. Medeiros . Alvim, oficial !e,_
Nada mais· havendo que 'tratar, fol
glslatlvo, classe. K;
. encerrada a reunião lavrando eu, Jú·
Mar!etta Jacy, dactilógrafo, classe_ N;
llo Barbosa, Dir.etor Geral da: Secre·
OdÍlon Macedo, dactilógrafo, classe taria .e Secretário da Comissão Dlre·
tora, a presente ata . que foi unânl·
I (excedente) ;·
·
mente . aprovada..
Fellpe ·· Baroud, servente, classe F.

1' ·, .·
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95.a Sessão, em 6 de Agôl:!to de 1948
'

. ·:.

PRESID:a:N'CIA DOS SENHORES MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE;
NEREU RAil\!IOS; PRESIDENTE E JOAO VILLASBOA:S, 2.0 SECRETARIO .·

.

I

As 14,30 hora.S comparecem os

·.O SR. 1.0 SECRETARIO lê o seguinte:
EXPEDmNTE

Senhores Senadores:
'
· Alvaro Mala.·.
) .. .
MENS~QEM
. Waldemar Pedrosa.
. Severlano Nunes.
N.0 138 .:,_ 1948
· .Magalhães Barata.
Excelentíssimo senhor Presidente do
Augusto Melra..
·
Senado
Federal.
.
Clodomlr Cardoso.
Tenho
a..
honra
·de
acusar
o
:rece··Ribeiro Gonçalves.
bimento· e de agradecer a· Mensagem
Pllnlo Pompeu.
de Vossa. Excelência, n.0 114, de 30 de
Fernandes Ta.vora.
junho último, acompanhada de àutó,
. Georgina Avelino. ·
grafo do Decreto Legislativo n.0 13;
de 1948; pelo qual fico autorizado a. Verghiaud Wanderley.
ausentar-me do pafs.
!.
·
José Americo.
Etelv!no Lins. ·
Rio de Janeiro, 2 de agõsto de 1948.
- EURICO GASPAR<DUTRA.
Apolonlo Sales.
Pinto ·AIeixo. ·
. Telegramas:
Henrique de Novaes.
Do Presidente do ·Centro dos Expor:
Santos ·Ne\res.
tndores
do Ceará, apelando· para que·
·Andrade Ramos.
seja executada a. lei que estabeleceu· o
Alfredo Neves.
financiamento da cera. de camaúba
•.'
. Mello Vlanna.
pelo Banco do Brasil S. A., dentro
· Levlhdo Coelho.
do ·espírito que orientou o referido.
,
diploma. - lntelrado . .-'
Dárlo Cardoso.
A:lfredo Na.sser.
Do Presidente. da Assembléia Geral
· Vespa.slano Martins,,.
Ordinária do Tour!ng Club do Brasil,
Flávio Gillmárães:.
·comunicando ter a mesma aprovado
voto de louvor ao Congresso Nacional;
Roberto Gla.sser.
por ter apoiado o projeto que concede
.. Ivo d'Aqulno. ·
a
subvenção de Cr$ 600.000,00 • destiLuclo Corrêa.
nada
à.s , obras complementares da
Salgado Filho.
estação
rodov!á.rla "Mariano ProcóEvandro Vianna.
plo''. -Inteirado.
· ·
··
Rodolpho Mlratnda (31) •
Do Presidente da Câlnara. Municipal
O SR. PRl!lSIDENTE - Acham-se· de Monte ·Azul, Minas Gerais,· mapresentes 31 ·srs. Senadores. Ha.- nlfestando apolq à Iniciativa de elavendo número legal, está aberta a boração de uma lei especial que consessão. :Va.!.-se proceder à leitura. da 1 ceda Imunidades aos vereadores muni·
.. ·c!pais. -. Inteirado.
·
ata...
O SR. '1.0 SUPLENTE (Servindo
Ofícios:
de 2.0 Secretário)· procede à leitura da
'N,0 S-56 de 1948, do Sr. Ministro
ata. da sessão anterior, que,· posta
das Relações Exteriores, transmitindo
em discussão, é sem debate aprovada.
o convite formulado pelo Govêrno
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Italiano para que o Congresso Nacio- Cr$ 33.817,:ro (trinta e três mil, oitonal se faça representar na 37.•. Con- cêntas e .dezessete cruzeiros e- 'vinte
ferência da União Interparlamentar centavàs> , ·para ocorrer ao pagamento
a ser Inaugurada · em 6. de setembro da , diferença de proventos de apopróximo, illa cidade de Roma. - A sentadoria a que· faz. juz o continuo
ComiSsão de Relações Exteriores: .
aposentado da Secretaria da Cãmata
·. N.0 . S-57,. de 1948, dos Presidentes dos Deputados, Manuel T!tara da Slldas Câmaras Municipais de Antônio ~·a, no período. de 1 de. agOsto de 1942,
Prado e São Leopoldo, no Estado do a 31 ·de dezembro de ·1947,. de. acOrdo
da Câmara dos
Rio Grande do Sul, solicitando elabo- com . a 'Resolucáo
0 25, de .13 de fevereiro
Deputados
n.
ração de uma lei qué determine o de-_
pósito compulsório, na Banco· da Bra- de. 1948.
.. s!l, de, pelo menos, 20% das lucras
. .1\rt. 2.0 .Esta lei· entrará.. em vigor
excessivas, com o objetivo de !!nancla- na data de sua publicação.
mento ·da. produção agricola d.o ·pais.
. Art. 3.0 Revogam-sir as disposições
-·A ComiSsão de.Constltulção e Jus"
em .contrário.
. · · . · . ·.
tlça.. . ·
. .
S~:nhor 1.0 secretário:
·..
.
:-na-Presidente' da .com.lsSão ·Execuil~
. ' va Estàdual de Defesa "do :Petróleo, de
·. Tenha a honra de encam!nhar a
Vitória, Espirita Santo, ,lamentando ·"Vossa Excelê!Ícla, . para: ·as . devidos
, a aprovação dada ao endosso do Go- fins, .·o incluso autógrafo·. do Projeto
· ''llêrno ·ao · empréstimo da Brazillan . de Lei n.o 252-A, .de .1948; que cria.
'I'ract!on · Llght .and Power. - Inte!- . o Departamento· Nacional de ·lmlgrarado. . .. . . . .
.
ção ·e Colonização . . , ·· . · .. .· ·
'rio . Sl'. DaÍl!lo . Zet!me
outros
Aproveito o ensejo ·Para· reiterar a.
vereadores :da · Câmarà Mwtic!pal. de · Vossa Excelência as •protéstos de miTanabf, ·Estado de . São· Paulo, ·ma- -nha distinta ·consideração._ · . ·
nifestando apoio· à einenda'do senhor . Rio, em 5 de agÔ.Sto de · ui48:
Senador Attillo Vivacqua, · pela qual · Munho;:.. da Rocha, 1.o. Secietá.r!o ,' .
· são ·atrllniíd~ Imunidades .!!OS· verea-.
.
·· dores municipais. _. Inteirildo. ·. · ··
· PROJETO .'DE "LEI -DA cbl:riiiA
·
Senhor 1.o' Secretário:
· N.o '258,' de;194S
.
.Tenho il. honra de. encam!nhar .. a
.
.
Vossa Excelência, 'para. os··· devidos
Cria o ··Departamento Nacional
. .fins, o incluso autógrafo da Projeto·
de Imigração e Coloni2açã~. .
•·· ~· de Lei n.o 185-B, de 1948,. que abre
o Congresso Náciotlal decreta:·
pelo Ministério da Fazenda,. o crédito
Art. to :E, criado o Departamento
especial de Cr$ 33.817 .20, para ocorrer· .Nac,lonal de Iinigração·;e Coloniz~çãa
o, pagamento da:diferença de proven(D. N. I. c:>. diretamente subordi' tos de aposentadoria de· continuo, . .nado. ao Presidente da. República·. •
· ·· · ·
c
·at~osentado, .·da ·&cretaria. ··da· Câmra .
·· ··D td ··
· ··
Art.2.°Compete.ao-D.•N.··I.·· .. ~
· doÁpro~~t~ ~ iuís~io para relteriir ·a; · a> estudar ós probleinà:à' l!'elatlvos · à
'Vossa Excelência ~.protestos ,de , mi- . imigração ·e colonização; · · · . · · ·· .
.óha dist!nta consideração.
.
. ' b} superintender, orientàr e dirigir
Rio ~m 5 'de agôSto de 1948: ..., · . todos os .servlç_as referentes a:o recru. ~!unlio 2 da· Rochà. · 1 o secretário
· . ·ta.mento, seleçao,. transporte, entrada, .
' · ·
· ·
· hospedagem, distribuição, . colocação·.·
·
·
- PROJETO JiE ·LEI DA CÃMAIIA.' . ·
assimilação de Imigrantes' e; em. suma
:N.? 257, de 1948
coordenar. os serviços da colonização· e
nriturallzação r:;: '.
Abre, pelo Ministério da Fazenc} opinar, em· .todos_ os convênios,
da, o crédito .especial de GrS ...
acordos <iu tratados de imigração on- ·
33.817,20, para ocon:er a .paga- tre o. Brasil ·e· outras n!J.ções;
• ··
mento de diferença de proventos
d)
aprovàr
'ós
planos
de
·colonização
. de aposentadoria . de .· cont.inuo,
apresentados ·por ··.entidades" p)Jbl!cas
. aposentado, da. Secretaria ·da CO.federais
territoriais, estadua!s ou ~m
mara dos .Deputados. .
. · prêsas particulares;
o Congresso Nacional decreta:
e} expedir Instruções a respeito de
.A:rt; 1.0 ll: o Poder Executivo auto- ·atas "de suru incumbência, quando &xe-'
rizado "' a.brir, pelo Ministério da Fa- -: cutados por outros· ,·órgãos da adll).!zenda, o. çréd!to especial d~ ....... . nlstração .pública.
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Art.· 3.• o D. N. r:. c. tem a se·
1) Divisão de Estudos .(D. E.) ;

niento ':e se!eÇão que forem necessá·
lt'las; · ·
.
gulnte estrutura:
c) collg!r dados para a elaboração
· 2) Divisão de Seleção (D. S.) .
dos projetes de acOrdo, convênios ou
·· 3) D!vlsão de Imigração (D.I.).
. tratados Internacionais. ·
·
.
.. 4) Divisão de Colocação e AssimilaArt. 6.• São atribuições da Divisão
ção (D.C.A.).
.
.
de Imigração (D. I.): ' . ..
·
.· '5) Divisão· de Colonização (D.C.).
a) providenciar o embarque e .trans6)· Serviço Juridlco (S.J.). ·,
porte de.lm!grantes; ·
. · · .... ·.
7) Serviço · d~ l\dminlstração \S.
b) promover a recepção e hospedá·
Ad.).
· ·.
· · .
gem dos Imigrantes;
· ·
..
' Art. ·4.• Incumbe à. rilvlsão de Es· · c) tlscallzar â entrada. de 'linigrà11tudos (D.E.):
·
tes no pais; .
.
· a) .'estudar os probleltias de seleção
. d) · manter 'serviços de ldenÚficação
!migratória antroprologla. etn!ca. e so- de lmigrant~s; · •·
·.. ·.
ela!, eugenla e colonização;
. e) ter a seu cargo a. 'manutenção· de
. · b) 'proceder .a estudos; elaborar i!lahospedarias de lm!grantes; ·
· ..
. nos--e .Indicar medidas concernentes ao .
/) efetuar o registro das. emprGsas '
·· · recrutamento, seleção, transportes, en- que transportam Imigrantes para o .
-~ trada, hospedagem, distribuição, colo· · país, por via marltlma, terrestre e
• .cação .e assimilação de imigrantes; ·
aérea.;· · •·
:·. '
· .
. · c) pesquisar· e resg!strar · os fenõme· u> determinar ·os pontos ·de ·locall~
nos da migração rias diferentes zonas zação e a capacidade de hospedai-las;
d~ país; ~
. · .
. . . . li) .fixar .OS :pontos de entrada de ,
d) preparar planos de colonização
Imigrantes.:......
. . ... . . .... -. ... · .
com ci .fim de · aproveitar· o elemento
Parágrafo único. Para ~xecução dos
brasileiro e realizar a· assimilação do seus encargos, tem a D. I. os seguin·
tes órgãos:
·
' ;'
·.
Imigrante; · · ·
·
· e> es!údar' o aproveitamento, em co- . · 1) seção de· Transporte· e :Recep-.
lonlzaçao de áreas desabitadas ou Jna~ ção (S. T. R.), .
· .
proveltadas:
.
2) Seção de Identificação e Arqu!vo
· /) Indicar medidas deStinadas apro·
(S I A > . · .· ···
· ..
mover o povoamento. de zonas. favo'). H. ' '·ri. ... . .
·
3
rávels ao desenvolvimento económico
ospeda as .tle Imigrantes (H.
e assimilação 'do Imigrante . oü onde I') · . .
·
·haja. Interesse nacional que aconse· 4) IÍlspet~rias de Imlgnntes e Pos·
lhe seu adequado povoament9; ,
·
tos de VIgilância.
·
·
. g) estudar os têxtos dos convenlos.
Âi-i; 7.• São atrÚJuições--da. Divisão.
·propostos. entre .o Brasil. e .outras na· . de Colocação e Asslml!ação :<D. C. ·
· · ções;, · :...:·.
.. .
A.): ·
.
h) . examinar os planos. de colonia) . manter. ~tualfzados :regli;tros de
záção' apresentadoS·' à' a.prováção-. do oferta ·e· procura ·de ...mão;de·obra, de
.Departamento; e ,. , · ..
profissões e de ped!dos. de introdução
i) orgàlÍlzar estatfstlcas.
de-Imigrantes;.·:
·. .
. .
<Parágrafo único;· Para .. execúção das
b)
llrómóver .o· encamlnhamento
atrlbu!ções a-que se ·refere o presente' . dos Imigrantes aos seus· pontos de
. artigo, ficai o -~. E. as~lm organiza" · destino; dlstrlbuindo•os' conforme fOr
da; ·
· ·
·
· · ··
nials conveniente aos Interesses· na·
·
..
·
clonais·,
·
· 1) Seç!io . de Estudos . Imigra tórlos·
(S. E,: I.);
·
u
c) providenciar em colaboração com
· 2)' ·seção. de Estudos de Distribuição entidades· públ!cas ·e particulares. a
· e c·o1onlzaçã".... (S • E·. D . c ,) ·, ·
conveniente colocação
de lmi"'rantes
.
b
. ·. 3) SeÇão de Estatística (S. E.).
na agr1cultura. e Indústria;
.
Art. · 5.0 Compete à Divisão de ·sed) apreciar os pedidos de Estados
• (D s )
Territórios, Municípios.. emprêsas · e
Ieçao
· · :
•
parti ular
I t•··· à I tr d ·
·, dlstrlbu!ção
' ·c
es, de
re a·imigrantes
•vus
n estudan·
uçao e
· a) ·recrutar·· e seleclonár lmi"rantes
b
b) organizar e manter, no. exter!or,
do com os mesmos. os convênios que
os serviços ou comissões .. de recruta· se flz~rem mister •
.,._._ •
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-l20/ e> · estabelecer medidas.· concernen·

3) · Seção de Comunicações· ·<s.
com.) ;
. . ·~
..
tes e opinar nos pedidos .de' natura· .
4) séção de Documentação (S; D.);
•
·
lizaçiio; . · . . .
5) Mecanogra:fla. (Mec.) ;
j) . prestar .assistênc!a aos imigran· 6) · Cursos .de · formação e aperfeites. ·
·
çoamento
dos seryidores do D. N. ·
Pal'ágrafo único; Para execução. das I C
.
'
.
.
.
atri'buições ·constantes dêste artigo, a
D. C. A.. tem a segUinte estrutura: · ..Art. 11. Deverão funcionar em reg!me de. estreita articulaÇão e coope1) .Seção de Registro ··(S. R.);
ração
com o D. N. I .. C., nas maté·
~) Seção de Colocação (S. C.) :
rias
da
3) Seção de Assimilação e· Naci~na órgãos: competência, dêste eis seguintes
'
Jização (S ..-A. N.) .
:n Diisão de Passaportes do .DeArt. a.• C.abe a Divisão de. Colont.. partamento EconOmico e Consular do
zaçüo (D, C.) :
· · · ·
.
Ministério das Relações .Exteriores;.
a) coordenar _osserviços de coloni2) Repartições- diplomâticas e conzação;
..
·
sulares brasileiras; . . . . .
. b) fiscallzar a execução de planos · . 3) Divisão de Policia Marít!ma,. Aé· .
de colonização no que· se refere à na- . rea e .·de Fronteiras do Departamén-. -·
cionallzação dos colonos;
to FederaJ. de segurança Pública,. do
· c)· incentivar jun~o -aos Estadc11, Mnlstérlo. da Justiça e Negócios In~
Ter,ritórlos, Municípios, emprêsas .. · u terlores:._. ·
.
•. .
.·
'.
.. particulares o fnterêsse ··na/execução
4) serviços de ·Registro de Estran·
de planos de colonização; ·
geiros;
.
. à) orgànizar cadastros. de. terras CD•
5) Instituto Brasileiro de' Geogra.
lonizá;~;eis;
:
. .. .
. .
fia ·e Estatística; - .. ·
- - ·
')i> : sugerir as desapropriações- que
6> Departamento- do Interior' e .. da.·
.forein. necessârias !!-"fundação de. nú- · · Justiça, _do. Ministério da Justiça ..e-'
· cleos .coloniais do Departamento:; Negócios Interiores; .
-·
ln Departamento Nacional do ~ra.~ .
!)""promover à :criação de núcleos
colon!ais e agro-industriais; ·
·· ·
balho do Ministério do· Trabalho, ln·
g) : éné:aininhar o trabalhador nB.dústria e comércio; .
. ·. . .• . ..
.· clonai para os núcleos coloniais;
a)., serviço ci.é. Saúde dos Portos do .
., .. Parâgafo único. 'para execucão de. Departamento. NacionaJ.: de Saúde do
. suas. -incumbências,- dispõe. 0 . D. c. ·Ministério da .EdUcação e. Saúde;
9) Serv!ço·do PatrimOnio .da União,
· dos seguintes· órgãos: · _· · ·
1) Seção de coordenação e Ftsca- · dó Ministério da Fazenda'; e,
· ·· . ·
llzação (S. :o. F.);
10) Divisão -de Terr11.5 e Coloniza·
~ã · d N
.. ú 1 · • nift'· (
ção do Departamento -Nacional da
2) se~ o os
c eos co,o ...., s ., ... ProdUção ·.Vegetal do_- Ministério ·.da.
N.l C.)· ,
. .
Agricultura. . . .
· •·
Art~ 9.0 Ao SE:rviço Jurídico (S.J.-)
•· ·.Art; '12·. Poderá. o D.N.I.C. ·orga·.
incum'be:.
. ..
·.
.
. , nlzar. Serviços nos ·Estados · e Tera) examinar tOdas as, matérias ju· ritórios.
.
·
rid!cas relativas· às ativldades do DeArt. 13.' o D. N. I,· c.,· poderá
... . ..
. .. . . .
real!zar convênios com órgãos esta.·
partamento;
• · 'b) . ela'bo~ar p~ojetos ~ de .. decretos,
duais, territoriais, . municipais_ e ent!·
regulamentos e m~~ruçoes. referentes' dades privadas,· os quais · serao a pro·· ·
aos objetivos. do Departamento. .
vados_ pelo PreSidente da. Repú'bllca.
:
·
.
·
·
·
·
·
s
·
d
· Art. 14: O Ministério~ da . Ma.'rinha
: Art. 10~ Compete.ao erviço de
e as 1lmprêsa.s de navegação sob administraçao (S. A.), realizar as ta
ministração .. do. aovêrno. Federal ou
.refas. de administração · geral _neces- .
ê te su'bvenc!onada.s,cprestarão ao
sârlas à . execução das atdbuiçoes do ~r Ns I c. 0 auxilio. de que êste
D_ ..- N. I. C •.• : . .
. _
_: micessitar'.no transpErte d'os imigran.Parágrafo unico .. , Compoe·se o S.
tes para.o BrasU,
· · ·
.
.
Ad., de: · · . · . . ·.
Art 15 · )!:. transferido para o D.
-1) Seção.do .Pessoal (S. P.); ·
N. 1: ·c.' o Departamento Nacional
· 2) seção· de Orçamento e Mate· de 'Iin!gração do Ministério do Tra.·
.•
balli.o, Ind~tria. e Comércio.
rial. (S. o. 1'4·>;

tes à fixação, a131\imilação de imigran-

.. .
~

~

'

.

.

A:·

..

-

.

.•

.

.

-121Art. 16 .. Jl: extinto o ConselhO de
tros M!nistérlcs, dêsde que relativos
Imigração e ·Colonização (C. I. c.)
a assuntos de atribuição comum.
criado pelo Decreto-lei n.•. 406, de- 4
Art. 22 ; Está. lei' entrará em vigor .
de ma.!o de 1938, e reorganizado pelo
na ·data· de sua publicação, l'evogadas
Decreto-lei. n.• 7. 967, de 1B de setemas diSposições em contrário. bro de -1945, e são tll'ansferldos para
São .lidos. e .vão a imprimir os
o D. N. I·. C., suas dotações. orça· seguintes. pareceres:
·
mentárias. pessoal de sua secertarla,
material . Instalações, acêrvo ·patrimoPARECER
nial' e seu· serviço de publicidade.
N.0 584 :..... 1948
· Parágrafo· único. · São, Igualmente,
transferidos para o D. N. I. C., pes· Dà Comisslio dé. ,Constituição · e . ·
soal, dotações orçamentãrlas, .. mate·
. JJNJtiça, sóbre o Projeto de Lei da ·
· . r1al, acêrvo pa1jrlmonial e instalações
Cdmara n.• 174, de.l94B.
..
do Departamento Nacional de Iml·
· · '.Relator: ·Senador Alfredo Nas•
· gração do Ministério dei Trabalho, .In~
,.,,
dústrla e Comércio. ·
··
·rut. 17: ll: criado· o cargo Isolado,·
o . Projeto de Lei n.• -1'1.4, de 1948,
,.padrão·· X,· de provimento em comis· vindo· da Cãmara dos Deputados, au·
são, ·de Diretor-Geral do·D.N.I.C.· ·torlza o. Poder Executivo a abrir.o·
· ~· 'Parágrafo único. Ao Dl.retor'··aerál crédito especial de Cr$.16;000.000,00
s!l.o atribuidas . as .. responsabll!dades
(dezesseis· •mllh~es . de cruzeiros) , desde direção, supervisão e coordenação tinados .. ao • desenvolvimento- .econô·
do. D.N.I.C.
.
.. · , nlico da·reglãodo:são Francisco.
··.Art. 18.' Dentro de 90. dias a.par·
A:mensagem'
que· 0 Sr. Presl"
tir_· do início de seu funcionamento, . dente ··.da República. . solicitou aquêle · ;·
D.N.r.c. ·organizará.., o . projeto créd't ··d·· !mi
li •
0
. de orçamento. e·. de quadro· do- seu
· o; • !ser na. sua ap caçao · e '
.justifica, plenamente, sua concessão.
· ··
Dessoal, para.· que o. Presidente da. ·Destina-se o,, mesmo . ao custeio . de
República o encaminhe ·ao .congresso estudos. e .projetas para .serviços dá~
Nacional.
gua .em cidades . marginais· do São
· Art·. 19; ll:.·o ·Poder Executivo au· ·Francisco, e; ,tambêm; de estudos e
"'
· torlzado · a abrir, no corrente exer~ obras ligados ·ao aproveitamento da
. cicio, o crédito especial ·de um mi- Cachoeira de Paulo Afonso. No prl- ,
lhl1o quinhentos"mll cruzeiros (Cr$· melro caso, · 'estão os'· estudos agro1.500;000;00), ·para atender ao. paga- · geológicos. na. faixa· territorial entre·
·.menta dos vencimentos do cargo·crla· Joaze!ro e a Foz: do .Rio.São Francls·do por esta lei e demais' despesas ne· . co; essa. região · corresponde à zona
cessârlas à iristalação e organização · de Influência .Imediata da energia
do D; N. I: C. · · · · ,
· · a ser ali gerada., tanto para O· estaParágrafo único. : ll:si;e créditO. será· beleclmentO na mesma. de cultura
'registrado •.. no. Trlbimal. de . contas, Irrigada e· sua colonizaÇão, como padlstrlbuido . ao · Tesouro Nac!oilal .e ra o.- aproveitamento· dos seus · recur..A t · à · di
- • do.: D . ·N. . I . C., sos . minerais·
e. o estabelecimento As
de
~vs o
spos1çao,
t
que·· o movimentara · pelo regime de indus rias · nas . suas margens. .
..
adiantamento, nos têrmos. da legisla- obras são, : .como · bem . assinala. a
ção em vigor. · · .
·
· · Mensagem; . indispensáveis ao inicio ·
·
·
·
da construção da .· usina • de Paulo
Art. 20. Os créditos ordinários~ es· . Afonso, mas, pelo seu interêsse ge•·
!Peclals· e' suplementares, abertos no· -ral não 'deveih'sobrec·ar:regar·as des-·"
exercício vigente até a data da pu- pc.Sas à couta do capital da., Compabllcação desta le1 e destinados -à !mi· nhia Hldro Elétrica. do São Francis. gração, são automàt!camente · ·trans- . co; cuja aplicação deve ficar. adstrita
feridos para o Departamento Nacio- ao empreendimento indust!lal objetl~
nnl de· Imigração e Coolnização. (D. · va'do pela emprêsa .. Constituem auN. I. C . >'
xíllo indispensável à sua realização,
Art .. 21. Todos os atos concernen· · inas se justificam, · também, pela sua
tes ao D. N .I. C. e assinados .pelo . utilidade. própria.· .Assim, o. hospital
Presidente da .República serão refe- já 'está inCluído entre •os programa·
rendados pelo Ministério da Justiça di]S para a :região do São Francisco
e Negócios Interiores, .quando depen· e que· ali. estão ·sendo · construídos
dentes da competência do Departa· trabalhos; trata-se,· tão somente; de
mento e ainda pelos titulares de ou- apressar o seu início.
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· . O hotel e o aeroporto de indiscutí- ·graduados. da Companhia Hidroelé·
vel · utilidade, durante a construÇão
trlca do São Francisco. Um hospital
a mais, no vale, na::cidade de Barra,
servirão, mais tarde,. para as corren·
tes . de turismo que se destinarem. ao
na Bahia, .é elemento adiciona! para .
. Parque Nacional, cuja construção ali a recuperação do hciinem na sua luta .
·est~, _multo acertà.damente, 'ni!SI ·cogicontra..as enfermidades.
·
taçoes de ·admiinstração federal:
. ·Opino · favoràvelmente ao_ Projeto
. O . projeto de lei é constitucional, de Lei em exame:
·Sala das Coniissões~- em··a de agôs~
.na sua iniciativa·é no seu-. conteúdo.·
•. As. despesas que .determina nlio .. po·
to de.1948 ....:.-:rsmal'.de'Góes,·Vicediam ter sido previstas no .Ol'çamenPresidente, .em• exercicio. .....:. 'ApÓlonto
to do corrente exercfcio; ·desde 'que Sales, Relator . .....:. Mathtas Ollflll.pio.
constitufda -definitivamente.'a: .com- .. - Andrade Ramos; com ,restrições,:
panhla já. no corrente. ano; ·a sua ne- · visto julgar:. exagerado algumas ver·
_cessidade .surgiria; :como s).ll'glu; com '!Jas .. Inclusive · de · -Cr$ 5:0QO.-OOO,OO·
o andamento dos seus trabalhos; A para. um-· hotel -na . região. de·>paulo
segurança com que êstes vêem sendo' Afonso. ~.·Alvaro_ Adolpho. .....: Santos·conduzldos, _e 'que ·-perDiitirá· o··Jnfcio. Ne11es, com .restrições- quanto à-ver-ba
das ·,obras, .. no.,. próximo~ -ano. , é,;. até para o. hohtel: ...:.., Vespàsiànó-Martins.
me_sm~ •. motivo- de•: louvor.• ~ Urge, :-pois,·. · - ·Rodolpho .Miranda •. :;.;.:,·. · Victorino •
: a •· real!zação ~:das ·.;preliminares.-.: e·:, .o ·Freire. '
" ··
· ·· · ·
,,·,
: crédlt o. •especial é :;o': meio vhábil pará
'· ·· PARECER · ·
.. ..
cas95 :.como o que · ocorre.: Nada há
·· · ·
·a _op_or.:.• ao-:,proj_e~ .. de.-;lei, :(lUanto _ .à. ,
· N.• .586 ..:.. U48 ·· - · ... • · · ·
·
· · · ··
- ·· · - · ·
. sua ·.cO%lstitucionalldade sua ·.rápida
apróvaçã1i'.pelo .senacto .• correspoixle . a
. Dá. Comtss/ío_"de cónstituição: e
um'â. _necesisdade ·.do . serviço ..público
Justiça,~· sllbre o. PT01eto· ·de .LeL
e -aos_<interêsses: da,.populilção :nor 7
,d~;:Çiimar~ ..n.•:-158, àe.•1848 •. '· · •..
destina: · . . ..: · . -' ., . ~ ' ·. ·
. . Relatôr:· sênaâor iteiu~1ui: i.tns:
Sala- das Comissões.~:em 19 -.de ~; .. ·' : ·. ·': ... -.. · - ,.; · :. -- · ·
, O Prejeto··n;a~158; :de'.'1948; :da. Oâ-·
lho' 'de :1948~ . - .Waldemar :Pedrosa,
Presidente; ·:em : exerclcio~ - A!/Tedo· · . ltlara dos· Deputados, ·aprova .o Pi'oto·
_Nauer. :Relator .•. L .:.:Augusto: Me!ra. · colo. para: a ·_dissoluçlio' do' '·Iilstlturo
..;...; •Olavo: Oliveira•. ~ :Alvaro Adolpho;
Internacio~al . · de:.- • :Ajrr!cultur& ' .. ae·
. ....;.:: Aloysto -de :o:.CarvalhO. ' -.:. Etelvtno . Róma -e- pará a trànsferência' de :suas
· · L!n's'. ....;.. ''Lucto:c cor.r~a. _....;::: .:Arthur: funções ·e. bens ·à•Orgalilzação::dfi-':AlF ·
Sci?J~O,~'!:pel~ c.~~~~~uci?_~alid~de .. _
W~~:~rF. e .\~KJ,~~t~a : ~a~. ~~ções: _•
Está· o -assunto 'suficientemente.: eS~
clarecido na exposição ·de •mótlvos· do
·sr,; Ministro -das Relações·.Exteriores.•·
:'--N.•-585• ;_1948 ·
-- -Pela.aprovação·do:projeto: , ·.. . . ·
Da comissão de FinanÇas, .sll· Slila::.das: .comissões;· ·19 ·.de · 'Jüiho
bre. o Projeto de :Lei da C4mara .de· 1948 ;' _;....; Walde1/tal'. Pedrosa, Presi·.
· n.• 174.·48 :.
:' .·
· . dente em. exerclcioi .:.. Etelvina ·Ltns, ·
. Relator. - Alfredo -Nrisser.· -.Olàvo
· : ·. · Relat~;:. s~. Apolonio sá'les.
·,

•

'

•

•..

r

•

.,,

•

'

•

· o presimte PrÓ.leto dé· Lei,:: de ri~
mero . 633-A, .·de' 1948 . origina-se numa ·

Oliveira. :....., jt!óys!ci'·de· ··carvc4ho; ;....
Arthur Sci.ntos: .:.. Alvaro .. A!Zolpho . ....;.. •
Lucio Corrêa.. ·:
-- · · ·
·'' ·

mensagem ..· "do, ,_Executivo. . visando
:PARECER -· .
.. ,
. nbertura. de um·. crédito· 'eã"pec!al de
. .... . . .
0
Cr$ . 16:000: ooo,oo .-.- '(dezesseL~ . milhões.
N. 58'7"...::. · 1948
- de cruzeiros)·· a diversos Ministério~;
. Da . comissão.. de Relacll~s .r.;:.c
. '. o destino ·dêste. crédito vem dev.i·
.
teriores, , s6bre .o .. Proje!o~ ,.dê. •. Lei
da mente esooo!ficado ·nos:· itens· .I II,
_da ,camara ·n_.•_.158;·:iZe l94B.
·
e :.m d.o a~tigo ·1.• ...•. ·_ ,_ < .· . .. ' . .
;· . ...-·
"' .-'
.
.
..
.
Não -fõra projeto do 'Executivo cu.la - · ·.. . ·Relator: "Senador. Pinto Aleixo.
parcimónia nos gastos 'é notór!a, nlio
.o presente projeto de lei teve/ orl·
· ousaria sonhar. neste. momento. com
· um ·hotel· de Cr$· 5;ooo.ooo,oo (cinco gem . na . Câmara dos Deputado.•, em .
milhões. de· cruzeiros).'.
· . . . . • conseg,üênc!a-'. üe. mensagem do ·Sr. .
.
Não se pode porém deixar de re, Presidente da República, acompanha·
.conhecer que um. grande· hotel dêste da de uma• exposição.· de · motivos· do
·preço concorrerá para ·maior . confor- Sr .. · Ministro das Relações .Exteriores
to ·dos :visitantes e dos funcionários· e de cõpia· autenticada elo protocolo
_
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assinado pelos representantes dos go. ·
vernos · das' nações . particioantes · da
Convenção de Roma. ·--. jupho· de

1905.

.

..
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N.• 588, !le 1948 ·

Da C~issdo de. Constttuição e.
, . 2. Objetlva, · ·atendendo · preceito
Justiça,
sõbre ~ Projetr~ _ de .De. .
constitucional, . aprovação·· do. prota·
creto
Legislativo·
n.• ·ta, de !948. ,
colo que reg~la a dissolução . do .Ins.
· tituto Internac!ónal. de.· Roma, ,e a
.Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
-transferência' de suas funções e bens
Encerra a Proposição n.• ' ia,· ·de
para a Organização de AlimentaÇão · 1948,.,o
Projeto de' Lei n.• ·106 A, do
~Agricultura, (!". A.. 0.), das·.Na·.
mesmo _,ano, ,da· Câmara, ·dos· Depu·,
ções Unidas. .
. ,. . · . · · ·
tndos que.· aprova .·o protocolo · ~ela·. . . ·
3. O ·Insiltuto · Internac.lonal d~
tive. a uma· emenda à Convenção .de:
Agricultura. foLcrlado. em. conseqüên·
Aviação Civil Internacional,-· conclui· .
.ela da Convenção de Roma, da-..qual
à a em · Chicago a 7 de . !lezembro ·· de ·
. . participou· o ·,-Brasil, com · o propósito
104.4.
.
'•
'
'
... :·;;
de "zelar .pelo ~esenvolvlmento e. deOrlg!noli·se de'Mensagem do Exmo: .
,-)2,
. fesa, sObre .todos· os aspectos, da pro·· Sr.·
Presidente ·da República, sob n.• '. ' '· •..
· duç~ ·ligrfcola, ,animal ·e vegetal dos
569, de 4. de novembro .de 1947, acompafses que part!clparam .de sua. o~-. panhada de. Exposição de ·Motivos do
ganlzação, . bem . como melhorar &a · Minis:ério das Relações .Exteriore-s· ao
.condiÇões :econOmlcas ·e sociais · dos
. · · .. ·
Conzresso N aclonal ;·. .
_.'
.respectivos agricultores". . ·.
·
. - '•,;:~~~:,
. . À emenda. em. 'referência que éons·
•· · Póstêdormente, ·· pela · .. carta · dll.:l · tltuhá. o !U'tlgo B·ll bis !la mesma: ConNações Unidas·-'-: 26 junho 1945, su~ venção, foi ap1·ovadi:~ co~ ·o ·voto fio.
·'i:rita · também · pela · ·Brasil. aquêle .. Brasll".
e consta do .texto· em·· cóp~a
· órgão .de~erla .o .em. tempo oportuno, autenticàda,_ ...aconipa.nhada :·~ ···ver- · ......-·.·-/·-·~
Ber Incorporado ao ·1\liVo .. sistema ln-..
. , ··
..ternaclonal· ..de cooperação · economrca são portuguesa. . . . .
..: ·. ·.:~
Dado.
ó.
r:m
a
.,que.
:visa
a,
emencla
·~.
_e soc~at · ' _ .
·.,.' · · ,. · · ;
.
·~·;..,,1çe !:1\~ :rHsposto:.. no artigo..66. ·
.. ,..
. ... :<.
. . 'A: .·.organ!zaoão de . Alliiieritaç!<> ',e Ic .G.t.~l
da constituição,· somos p~Ia· apro-;, J
Agricultura; .. entidade . subsidiária. da
Projeto.·
, .
- .:::..~
o ..N. ·u. tem· justamente :àquela fi-' vação-do
' "'··
Sala. das Coml$sões,. em .19 ·de. ·ju-.
·-··
· .nalldade, .•.raa&o,,.pa:que,. no.·. conven·.
de
1948.
.
Waldemar
.
Pedr.osa,
·
·
lho:
. ção , .de- Quebec,. realizada em .1941!,
foi recómendada a extinção, do .Ins- · Pre·· • .. , .. •:. exerhlcl.o · e : Relator~
Santos. "- Alfredo Nasser • .
. .. '.1
··' tltuto e .transferêncla:·de seus .bens -- Arthur
. --·.
EtelVina
.. Líns .. -· Alvaro Ad~lpho.
·para. a· F~ A;,:o.o:. ,. ·. .. ... ~
:_ A!tgusto.. Meira. - Olavo Oliveira •.
·. 4. ·o protocolo:: regula,- no. tempo·· """" . r.ucto corréa : - Aloysio .de Car. ·
·e no espaço: os '!letalhes para. a· pas: ·valho.
sagem.: de ·um para. ·outro estado, ·es·
... PARECER :.
tabelecendo:·condiçQe.s .para adesão. e
· ·
N.• 589 de 1948 · · ·
entra!la em vigor.
.. · · . . ·
,
: '
.
.
.:il: uni InstrumentO ·flrinado pelos ·
·• Da. ·Comi~são d11. Relações . E:!:te·
representantes. dos· · governos .. que parrlores, sôbre o. Projeto .ilt: Decreto ·
'.,._,
tlclpáram · da corivel1ção- de ·Roma:,
......
;
· Lei;isla.tivo _n.• 16, de 1948. · · · ·
,·,·,
'
.
'
mu~tcis. dêles .so.b reserva de-: ulterior
.Relator:· Sr..·.. 41.lvaro Maia.; · · ·
· ratificação.
:~ ,· ·. : ·: .
.
.
.- Está: de acOrdo. com as· praxes di· . - I. O• :Minlstr~ da.· Aeronáutica,· em .
plomátlcas . e ate!ldlr a · um alto ln-. . aviso !le .'13 de . agOsto de 1947. sou.
'.,.
terêsse nacional, e; porque não cllzeF,
citou, por Intermédio elo . Ministério
da humanidade; · ·
·
.das Relações .. Exteriores,: a · ratifica.~.
ll: ·o . último ·· ato para · efetlvação
ção- do . Protocolc ,relativo . a uma
'•.' ,,
...
de' um compr,omlsso solenemente con· · emenda à Convenção de. Aviação C!trafdo .. ··
·
vll ·. Internacional,. · conclulda · em
Somós; . pois, de parecer que · mere- . Chicago,· em 7 de dezembro de 1944;
Flrmou·se ·o Protocolo em Montreal,
ce a: ãprovaçil.o dli Senado Federal.
Sala das Comissões, em 13 de agOs- em Asesmbléla da. Organização de
to ·de .1048 .. - Alvaro Maia, Presi· Aviação .Civil Internacional ,a 27 de
maio de .1944, ·com o voto do Bra·
dente. - Pinto Alei.'l:o, Relator. s1l,. tlQS.•·n~flr. c ~rmstituir· O artigo 93
Alfredo N~ves; ...:. Flávio Guimarães.
· - Mathia.s Olymplo - Arthur Santos.
bis da .. mesma convenção.
•','

~-

'• j>

'

' .,

'~~.

'

;,_
~

~

\'

'

..

~ ..

'

'

;,

-124 "":"
II .. O Senhor .Ml.n!stro do·· Exte. rior, em Exposição de Motivo ao Se·
nhor ,Presidente da Repqblica, elucida que o fim da. emen'da é "excluir,
automàticamente, da Organização . de
Avicção Civil Internacional os Esta·.
dos não · admitidos a -partic!par· da.
ONU .... - .

:m, o

.

.

Martins. - ApoloniQ Sal118 .• - Ma·
thias Olympio. "- Durval
Cruz. ·
,,
.

PARECER

591; de 1948
'
Da Comissão· de Finanças sôbre
o. Projetó de Decreto Legislativo
n,o, 8, de 1948. ·
.,,

..

· N.0

Projeto de Lei n.O 106 A,
de 1948, que .aprova. o protocolo ati·
· Belator: Senadqr •Salgado. Finente a essa emenda, nas versões iri~~
. .
.
. '
glesa . e portuguesa, encaminhadas ..
· ao Senado Federal pelo Senhor . Pri- . O Tribunal de Cont~s negou regls- · ·
melro , Secretário da . Câmara · dos. tro à renovação do. contrato· celebra·
'.. Deputados,. consubstancia._ a altera· do:· com .Jorge Baily, pelo· Ministério
· ·ção ·. é. .Convenção de Aviação . Civil da Aeronáutica, em face do. Decreto
Internacional, . a. que deu assentimen" . n.o 22.469, de ;18.de janeiro. de 1947.
Decorrido . prazo · legaJ da decis!to
to o Govêrno Brasileiro. ·
.
. IV, Somos pela. sua aprovação.·. A .. sem ter sido. pedida reconsideração, ·
Comissão . de . Relações . Exteriores . encaminhou o .Tribunal .o ·processo ·à
aprovou êste ,parecer, na forma regi- Câmara dos. Deputados, para pronun~ . ,
_ciamento do .congresso nos 'têrmos ·do
mental. . . .· . .
·.·· .
.
art. 77, § 1.0 da constituição. A re·
.. ·Sala das 'Comissões, em .3 de agõsferida
Câmara aprovou um Projeto de
to de .1948 ..- Alvaro· Maia, Presiden· .
te. ·e . Relator. · - . Flávio Guimarães.'. Resolução, no sentido da. sustentação
do del!berado ... ouvida .a. . douta Co- Pint.o Alei:J:o, - Alfredo Neves. -~
missão de Constituição .·.e Justiça do
. Atthur. Santoo. ,;_· Mathtas Olympio ..
Senado, . opinou_ esta :pela. legalidade
. PARECER
da recusa, propondo sua' aceitação: .
.,
·
Dada como legal a recusa.' do regis·
N.0. .590, de 1948
--.,.
tro, pelo · pronunciamento do . órgão · •.
•_Da Comissão de Finança$ sôbril
competente do Senado, a· sua· . Comis. o Projeto n.0 109, de 1948.. .
.
são 'de Finanças .nada tem a objetar
à aprovação. pretendida da. decisão .
Belàtor:. senador Salgado Fi•
Sala das . Comissões, 22 · de julho de
lho.
.
1948.::.::.; Ivo d'Aquino,-Preilidente, ;:;·
Solicita o· sr;' Pxesidente da Repú· Salgado Filho, Relator: .:.... José Ame."
bl!ca · :em Mensagem dirigida a Câ- · rico. .._ Santos ·.Neves.·.:.... vespaslano.
mara· dos Deputados, a abertura de Martins. - Apolonio Sales. ·-·Ma• um crédito 1especial de um milhão de thias plympio~ .....; .DurvaZ. Cru;:.. .
· cruzeiros, para · que . possa · contratar
· técnicos selecionados, para leclonarem
na Escola Técnica <lo Exército -e se.
N.0 592, de 1Íl48
.. .
rem consultores .de nossos .Estabeleci·
.· D~ Comissão ile cónstituição' e
.
. .
mentos fabris. ·
. Justiça sôbre o Profeta de Lei aa
Justifica-se ó crédito pá:ra um em· CO.mara n.0 79, de .1948.
·
preendimento necessário o da obtenção · .de especialistas, e!Obora, se nos
Belator: Senaclor 'Ferretsa de'
depare mais·· prático,. e, talvez mais ·
.de Souza:
econOmic<i, a formação .de· técnicos·
. ' , I '
•.
O Decerto·lei n,0 · 3.311, de Ai de,
patrlcios nas escolas· estrangeiras mais
· adiantadas, tendo a reforçar· o saber, dezembro . de 1945, criou nos · p·ortos ·
o. ardor patriótico que ·fará com que organizados · explorados, · diretament.e
os> esforços ·dispendidos . sejam mais pela União, por :entidadeS autárquicao
eficientes e sempre ·ao serviço ·da PI\" ou-.por concess!onárlos, .-a. taxa ae .
tria.
. - ·
· emergência de;;pr$ 0;005,-por quilo de·
, . ,Isto pOsto, embora outra maneira mercadoria movimentada de ou para
de agir ·fOsse. mais aconselhável, .é de
navio ou embarcação auxiliar~ ·
·
parecer .a: Com!ssão. de Finanças que . A êsse tempo vigorava um acOrdo
seja aprovado o crédito por ser útil à com os govêrnos · dos Estados Unidos
·sua ·aplicação.
.. .
. da · :América. e do · Reino Unido da
. Sala das Comissões, 13 de julho de Grã-Bretanha, quanto à exportação
'948 .. ...,. Ivo d' Aquino, Presidente. para êsses pafses dos nossos excesso
:::r;.'[fado Filho, Relator. - José· Ame~ . de arroz. E êste a.cOrdo contém uma
, . . ..:.... Santos Neves, - vespasiano
cláusula, pela qual nos compromete-·
~

'

o··
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mos a . "não aumentar nem criar novos Impostos .ou taxas de exportação·
ou quaisquer outros encargos sôbre o
arroz ou o seu frete, quer sejam re.:dera!s, .quer · estaduais ou outros".
Atendendo a; êsse compromt~so; a C!l.- .
mara · dos Deputadós, .pr~vocada por
· mensagem· do Presidente .da. Repúbll· .
. ca, · acompanhada de projeto de lei,
votou o projeto ora em estudo, lsentaildo da referida taxa todrJ o arroz
adquirido 'pelas duas nações amigas.
:A simples éxposícão do 'caso rriós ·
tra a · perfeita confo'rmldade. do proJe.to com a Constituição 'e com o di·
relto em geral. Não se trata. de. lmpôsto de · exportação, ·senão .de .uma
remuneração ;de emergência .pelo serviço portuário. E como êste' 'é federal,
somente· .à· União é lfclto . legislar a
respeito. Logo, criada, que · foi, por
uma let·federal, somente por outra lei
federa~)Jode ser dispensada.
Depois, o 'que . o . govêrno pretende
resulta.: •de·. acôrdo .·Internacional 1:m
que fomos parte, invocando. o · clássico. 'D~a. S!fnt. Servanda, prlnclplo a
que ·o Bras!! jamais fugiu.
·· · "
· C.erto, . 'a . cláilsula do aéõrdo . vai
adiante, pois abrange mesmo o Impôs"
· to de exportação, cujo lançamento e
cobrança competem aos Estados. Mas, ·
êste ássunto·não'é objeto de discussão ..
.o projeto . deve, .assim, . ser aprovado:·
· ·- · ... · · · ·
Sala das Comissões, em 10 ·de juriho
de 1948. · -' · Atttlto Vivacqua, Presidente. __; Ferreira de- Souza, Relator. '

,

I
'•

A Comissão de Constituição e Justiça, · ouvida, manifesta-se pela sua
aprovação.·
·
·
· li: ·.também de parecer a Comissão
de ·Finanças que deve ser aceito · G
projeto, que percorreu os trâmites bu~ ·
rricráticos a· partir de 27 .de outubro
de 1945, mll.s que, para ressalva do·
Senado; deve. ser·. acentuado que só .
lhe .foi remet!do pela . Câmara dos.
Deputados em 28 de maio .de 1948.
'·
. Sala das. Comissões de. Fin1inças, 13
de julho,· de 1948. ,..,.. , Ivo· à'Aquino..
Presidente. - Salgado Filho, Relator. · .
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-José Americo. - Santos Neves.·- .
Vespasiano Martins. - Apolónio Sales . .:.... Mathias Olympio. - D.urvar
Cruz.
PARECER

N .O 594, de 1948
.,

. -:.:

-·..

.

Da Comissão >de Eàucaçllo. -e·
Cultura, s6bre o:· PrOjeto· àe I.ei
. n~o 53, de 1948. :.,
!Úlator - · Senador. Cfcero ili
Vasconcelos.
· ·· , ·
' ·

o

Projeto de Lei n.O ·53,. de ·1948,
vindo da Câmara .dos Deputados,
adota várias- med!das em comemoração às duas batalhas dos (luararapes,
cujo terceiro centenário decorre · em
1947 e 1948 •
Publicação de obras ·históricas, ··
conferências, peças de teatro . e fi!·
mes alusivos às efemerides, ·. emlssão
de selos : postais· com a :reprodução
lio Quadro de Vitor Meireles .- Ba- ·
· - Filinto MiLiler. - Vergnia'lid Wnntalha • dos Guararapes,- entendlmen·
derley. ·;....Etelvina Li11B.·- Wa!demar
tos .cóm . os governos dos Estados e
·. Pedrosa.·- Aloysio de Carvalho. dos Territórios, _no ·.intlito :de comu· · · · ·
•Arthur
·
,. .
. Santos.:·"-- Lucto. corr~a.
nicar · amplitude nacional '.às proje··
PARECER
tadas . comemorações, são. provldên..
elas que bem se justificam, dado .o
N.o ·593; de 1948 ..
extraordinário relêvo qJ!e a exxpulsiio
dos hola.ndezes .assume entre os fel-.
Da comissão de Finànças, s6bre
tos pátrios·, · principalmente· · como.
o Projeto n.O 79, de 1948..
'
fator de unidade nacional.
· ~ezator: Sen: Salgado' Fi!T1o.
Óomo parte Integrante· das come·
· ·EncâiriiriÍlou ; ô- sr ... Presidente. da morações, · figura· a abertura, por
República à Câmara dos Deputados parte do Govêrno . Federal, '·de uma
um expediente propunando pela 1se11· concorrência entre os· maestros brtt •
ção da taxa criada . pelo Decreto-lei , sllelros para a apresentação da parn.0 8.311, de 6 de dezembro de ·1945, · titura de uma ópera que. venha con·
para o arroz . adquirido pelos Govêr· sa:grar as. duas memoráveis ·batalhas,nos ·dos · Estados Unidos da Amerlca cabendo,, ao .. Mlnlstérlo da. Educação
do Norte e da Inglaterra, como exces- n·omear ·a. Comissão Julgadora. ·
sos da ·produção brasileira;
Em plenário desta Casa, foi apreÁ medida pretendida decorr!t\, aliás; sentada uma emenda que. restabele·
dos convenlos existentes entre esses ela o dispositivo · do projeto tnlclal .
p'afses e o nosso como acentua· a Men- qa Câmara dós Deputados, segundo
·sagem · do· Poder Executivo. ·
·
o qual a elaboração da ópera ficaria

.. /:1
'

;_

.::·~,~

'•.1:
.,",'

'•"

'

-126_-

.

a -cargo do maestro Eleazar de -Car·
PAIIEC!:I!
valho, com. quem o Govêrno firmaria ·
contrato;
'· N.• 596, de 1948
· Pronunciando-se · sõbre esta emenDa Comissão de Redação de
da, . a' -'douta Comissão . de Constitui-.
·Leis. ·· •
.çlto . e Justiça declara-se favorável
à concorrência, que conisdera como
Redação Jinlll dÓ l'rojeto .·de Let
· a norma que "mais ,,se abeira da boa
da Câmar11 n:o 51, de 1948. ·
regra .admin!stràtiva·:· e da legallda.·
de'', não. lhe -parecendo . procedentes
A COmissão apresenta em anexo a.' · ·
os argumentos das dificuldades . do redação final do Projeto de Lei da
julgamento- e de. seleção para .que· se Câmara ·dos· Deputados n.• .51, de
relegue a /ProVidência · por último . 1948, aprovado pelo senado. . . ·
adotada pela CA:mara dos Deputados;
·. Sala·. dâ Comissão.. de Rcd~çllo de
· Dada a. amplitude das -medidas Leis,. em .5 de agOsto de 1048. objetlvadas pelo · Projeto,·. o crédito Clodomlr. Car.aoso, Presidente:. ~ Au. de - quinhentos : mil cruzeiros · a· ser gu~to Me!ra, :Relator. · - Cícero de·
abert~ ·pelo Mlnistélio .·da Edúéar.lio_ · VIISconcezos. · .Ribeiro ·Gonçalves. ·
e Saude, ·fica. ,perfeitamente just1fl, · -· W:aldemar Pedrosa. . .
. .

ca~ocôntls~ão -de Ed~e,ç~ e Cultura,
· .nualiff.\ita-se pela aprova-oão do projeto, rejeitada a emenda. .· · · ·
Sr.Ia das· Comlss!ies. em 30· Íle. ju,
oho. de· 1948:- ·-· Flavio Gulmt~r/ies,
Presidente .. ·- ctcero ·.'de· •..v~~aconcelos, Relator. --:- Frctncl8co ..Gf1Uottt:

. WXO AO ~~EOER N.ó 596
· ~êtzaçao -ilntJl do l'rofeto dê. Lei
da Cc2martJ.'dot Deputados número_ 51, de ,1948.
.
'
. _ . n.....~. ·.,.aclonal.
· -·-- .decr.8.ta·.·.
0
0 00
· Art;.
superior· Tr!bunlü MI.·
lltar •tere.··quaarcf-.plópdo· .para. seu

D·- ••·

1.•: o

·PAIIJ:CEK ,,.,.,_,_·,.··

·. w.• 1595;. de 1848 . ,

·.de

.

. . .· . Da' C~iBsão ''Ft~ti71ÇQI, 'i6b~~
O projeto de Lei n.• 53, de .. 1948,
mero. 53, lie 1948. . · · - . · . •
· .Relt~tor: sen.cuior A~lontÓ s~~o ·

Je~~iefp

L~ -~ Ctlmárt~

.

~:=~o~~t,o~~~c~ -~-· s~~nte.
.I'~ Seêiretàiia; que compree!lde'i .
ii> seoão ·Jiuilc1Ai1a; . - . . , '
, õ) .aeçAo admlmatratlva. . : ' .
n ::.... serviÇoil Auxtllaríís; que ãbran~.

contabllldàcfe~,-.

cfe
nú· ge:,: serviç-o 'de
·•
.·.
vindo .· da ·. Câmara dos .· Sellhores
Deputados, v!sa. .&dotar medidas ·para
õ> .arqu!vo e protocolo; · •· ·
a ·condigna · comemoração do 3.o .cen· c) portaria· · . :: · .. •
tenário. das duas batalhas dos Guara· Art. -. 2,~ :,os •.cargos e funções 41\
rapes. . . ._. . ....
. ..
.
Secretaria · dos , Serviços .. AUXll1ares, .
O textG. do- projeto· de ·.lei. ·é: sufi~'- bem 'como os .respectivos _padr6e& de. ·
o1entemente·claro .. · :: . . . ...
· · · vencímentos;.serão os:.constantes da·
. _A . justificação ' das comemor~Ç6ea tabelá anexa.
.
- .
.
é sobeja, · brotando na·. alma · brasi· . · Ai-t .. a.•. No provirilento. dos referi-·
_leira justas demonstrações de' rego· dos cargos serão aproveitados os fun·
zljo pelo trans_curso 'de uma dlis'mais clonArlos .do ·.Supremo Tribunal 'MI·
gloriosas datas da. história. pAtrla.. , · - l!tar, pertencentes ao . quadro ·refor-•:.
Opino pela. a,provaçAO do :Projeto mado por. esta, .]e1, os quais ficarlio
l!e 1~1 tal como velo da ·câmara.. . ·· nos .próprios cargos .. que exerçam, ..-ou,.
:. ·A emenda oferecida. · no •Plenário se· êstes .. são extintos: ou ·.trausforma·
. toge, embora_ ·com · razões ·. respeita- · dos; .. em. outros: equivalentes. . .
veis,· mas : nao sUficientemente- forArt .. 4.0 No4 provimento dos ·cargos
· :tes, às normas_seguidas. na apllcaçlio da. carreira ·de:·oficial judlc!Arío; ora
. dos créditos. ·
criados, serlio· obrigatOriamente pre. . ·Sou pela sua rejeição.
feridos; respeitada a respectiva antl•
· · Sala. das Comissões, em 16 . de ju· guidade e-·- hierarqUia,_, os-· funciond·
-lho"· de 1948. - ·Ivo a•Aquino; Prcs1~ rios: pertencent«15 . ao:· quadro·· da: e!e:. ·
.rente. - Apolonio Sáles, Rela.tor. cretarla. do .. Supremo. Tribunal. ·l.Qlll-:
· ··- Alvaro Adolpho. -. José :.tmerico. . tar,: e que nessa Secretaria já. e.<;ta-St~ntos Neves. - VespiiSitJno Mar- . vam. em exercício quando passou a.
tiTU. - Math1as Ol11mpto. - Dur-. vigorar o Decreto-lei n.• 2.522, de. 23
val Cruz. ·
de agOsto 'de .1940, pelo qual .foram -

. .·

-·
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reorganlzadoo ·os qua.droo do Pessoal ANEXO N.0 1 AO PARECER n.0 597
OlvU do. M!nlstérlo da Guerra.
.
Redação . tina ldàs emendas do
.Art. 5.0 Os cargos de Dlretorl Oe·
. Snado iJ. proposição ãa. Câmara
ral, Dlretor do. Serviço de Contabl·
dos Deputados n.• 243~ de 1947.
·lldade, Secretário do Tribunal, Se·
cretárlo do !'residente e Secretário
Ao art: 1.0:
da. Procuradoria ,Geral .serão exerSubstitua-se por êste:
cldoo em comissão ~or livre nomea.Art. 1.• O Poder Executivo auxllla.·
. ção e demissão do_Presldente do Tr!·
bunal ·e, quanto. ao último, medlan.te . rá, na forma da presente lei, as com- '·
. · panh!as ou emprêsas;"'lnclu.sive .coopeproposta do. Procurador Geral.
r~~;tivas qu13 tenham por objeto a me. Parágrafo. único; Os cargos de Di·
retor Geral, . Dlretor do · Serviço · de canização da lavoura e de outras .ati·
·
Contabilidade e de Secretaria do Trl· vidades rurais.
bunal, enqliant.o ocupad.os Pelos atnais
·
·
·
titulares, serlio exercidos . em caráter , Ao .art. 6.•, altnea. a: ·
efetlvo. -: . .
... .
. .
.· Suprima-se as palavras finais ,... e
Art. 6.0 Os ocupantes dos cargos 4os Postos Agro-pecuános.
. ·
exercidos. em comlssllo serão escolh~Ao jJardgrajo t1nico do art. 6.•:
· dos dentre os funcionários •do nróprlo
Substitu·a-se. _por· êstes ·dois.. . _
.Quadro do Superior Tribunâr . MIlltar.
· . . ·
·
. - . I 1.• o Ministério da Agricultura
·Art, '1.• :s:· extinto· o carro de· sub· não poderá fornecer. máquinas· cujo
Secretárl!>,z Padrão. P, criado pelo ar- valor total seja .supêrlor ·à '10% Cse- '
tigo. 2.• Q(l Decreto-lei n,• 8.184, de tenta-·por cento) do ·cap!talrea!izado
19 i:le novembro . de 1945, e o seu' ti- da. entidade a que :fflr prestado o au·
tular será aproveitado· nos têrmos do xfllo. ·. ·, . ·· ·
•·. , · .. · · . ·
.
;·a.• Nenhuma.·da5··máqulnas·for,
· artigo-s.•.'
· Art. 8.0 .Dentro ·de. trinta d~as após necidas nos têrmos dêste àrtigo pode·
a promulgação desta lei, o Superior rá ser alienada, senão quand.o .fOr Jul-·
Trib~al. Militar·. provi.denciará quangada desnecessária ou Inadequada ao
to .à regulamentação dela, :·na qual serviço· da' entidade e houver, · para
estabelecerá os critérios para a Fid- Isso, . autoriZação ..do Ministério da
missão .e prómoçllo dos .'servidores· da Agricultura.
sua secertarla e · dos' Set.v1cos Aux!·
0
llàreli, deflnlrâ a competêncla de ca· r • '.Ao· íírt: ' 7. , n.• .I:
da órgAo · e flxarã ~ . respectiva loSuprima-se ...
tação.
..
·,
Aó.
art, .8.•:. ·
Art. 9.0 Esta lei entrará em vigor
Substitua-se
pe!CI 'seguinte: ··
na data da sua promulgaçlío; .revo0
Art. 8. .No caso de ·dlssoluÇão ou 11· ·
gadas ·as. disposições.·· em contrãrlo.
,_
. - .
. .
'
.
quidaç§.o de qualquer das companhias,
emprêsas' ou coopera.tiv.as a que se ·.re. .
::.:: • .::· ·, PA,~CzR . • · ' .
.
fére
o árt: .1.0 ·terãO· prererência, ·para
·. N.• 59'1, de-1948: · .
.
'
. ·, .
.
I
•
a aqulsiçlio. das máquinàs agr!colas
.Da oomlsslío de, Redaçlío de Leis.·
·compradas com as <Vantagens· c·oncedl·
das por ·esta lei, o Ministério da ..A$1·
1/.eclaçfio final '4tis . érnendas do
· Senado iJ. . Propostçflo n.• 243, de · cultura, as Secretar!as. estaduais de
agricultura .e Municipalidades da zona.
.1947. .
.. ,• ' .
.
onde a entidade .funcionar, e, final•
A comissão é de parecer qu'l s~ mente, as :cooperâ.tlvas, emprêsas ou
'!\prove• · a redaçAo fina! das' emenda~ companhias similares,. obsérvada esta
do Senado (anexo n.• l), à proposlçl\o ordem.
·
.
n.• 248, . de 1947; orlg!nârla da Cã·
ParáR'l.'afo
único.
O
preço
dessa
aqui.
mara dos•·Deputados.
siçã.O
nlio
será
superior
ao
que
foi
pago
· A parte· Canexo;n.• 2), a CO!J1lssão
· apresenta, a. titulo de sugestão, a .re· pelo· Mlnistér!o, deduzindo o .valor cordaçlci completa dêsse projeto de lei, respondente· à depreciação, .de acOrdo
com os câlculos técnicos .l'eferentes ao
.-lnclufdas as eméndas do ·Senado·.
tempo ·de funcionamento das máquiSala ·dll. Comissão de Redaçlío de nas.
·
·
Leis, ·em· 28 c:le julho de 1948. - CloAo ·art. o.•:
dtlmtr ·Cardtlso, Presidente. - Augusto
Suprima-se:
l'd'etr.a Relator; - Cfcero 4e VascnnM
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celo~:· -· Waldemar ·Pedrooa. -

betro Gonçalves.

~·t

Ao art. 10:

Onde está:

, .. ~·,I

:-· .•..
-:!~
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..

··,_.-

•·.
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-- 128a 1uros de 6%. _

diga-se:-

a 1uros de .4% ao ano.
Ao.art. 11:

. Suprima-se,
Ao art. 13:
Onde• está:
O Ministério da Agricultura.
diga-se:
·
O Poder &:cecuttvo,
• A diferentes. artigos

.

Ein todos os alj;igos em que há referênc!a a companhias e emprêsas,
companhias· e emprêsas; acrescentem·
.se. as palavras: e cooperativas •. . ·
N.o 597
ANEXO :N.o 2 AO p•"'.ECER
=-

RedáçãÓ Jinaz da ;P~op~sü;ão da
C/imara 'dos Deputados n.o_ 243, de
1947, 'incluidas·as emendas 'do
· : nado Federal. , · · :· . :
· ··
·
· O. 'Congresso Nacional' decreta:

se-

:Art. ·1.0 O Poder ·Executivo auxilia.rá, na·forma•da.•presente lei; lis com-·
panhias .ou emprêsas, inclusive cooperativas, que tenham· por objeto a me-..
canlzação da lavoura. e :de outras at~·
vidade~ rurais·. · ·
· ·
·
.· ··
· Art. ·2.0 Pàra fàzer .jús ·ao: auicíllo,
asa>entidades _a.. que alude. o artigo anterior deverão 'ter. uma aparelhagem·
completa de máquinas agrícolas, csto11ues de peças sobressalentes, oficlna. de consêrto ·e reparos, bem· ·como
um corpo técnico, constante· de enge.nheiros, .agrônomos e capatazes espe· cializados em trabalhos mecânicos àe
exploração rural, 'irrigação e combate
à erosão.
.· · · ·
.
.Art. s.o As .· referidas · ent!dades 0i-:
ganizarão núcleos de serviço, em ca·da. zona àgrl).rla., delimitada pelo Ministério da ·Agricu!ttira. .ott secretaria
estadua1• · · :. ·
·
-~· ·
Parágrafo. l,Íllico. - Nesses núcleos
deverão ser mantidos:
.
.
.
·
)
a ofi cina ··de conservaçao e :reparot~. máquinas em ·número suficiente para 0 per!eito desenvol'vimentCJo dos
trabalhos da. zona agrária;
·
'c) pessoal técnico· necessário·,
d) um serviço de venda. de adubos
e sementes selecionadas, em colabvra·.
· ção com o MinistériO: · da . Agricu!.
tura e a Secretaria estadual de agricultUra.
Art. 4.0 o serviço. técnico da. es~
peclalidade de cada companhia., emprêsa ou cooperativa, será· contratado,
quando solicitado. pelos agricu!tot·es,
na. base de · hectare trabalhado . C· de

acOrdo com tabelà de preços, organizada pelo Ministério da AgricUltura; .
Art. 5.0 .As mesmas entidades pode·
rão contratar com os. govêrnos estaduais e municipais, dos 't'errltórlos,
e · com particUlares, a· construção e
conservação de estradas de rodagem ·
· dentro ·da respectivas · zonas agrárias, desde que tenham. máquinas dls·
poníve!s · e não . prejudique êsse ·con·
trato os trabalhos das époças próprias
da lavoura.
·
· ·
·
Art. 6.0 O 'auxílio a es8a8 entidades
consistirá em: .
.
.a). 'fornecimento de maquinaria para pagamento a·longo prazo, com pre•
.juízo · dos serviços agrlcolas -a cargo
do .Ministério da Agricultura;.
b) lsençãci de direitos e .taxás adua•
neiras; . .
· · . · ·.
·
c) · Isenção de Impostos; .
.. )
d •- d ·r t ·
t·d
·"' re uç..., e re es nas es ra a~
de ferro 'd~ União.
.
§ 1.o 0 MiÍlls_tério da Agric·ultu· r~>
. n!ío poderá fornecer máquinas cujll
. valor total seja superior a. 70%. (setenta por . cento) do capital · realizado da entidade a que fOr prestado o
· auidllo. ·
·
·
,·
. § · 2.o Nenhumà das. mâquinas fot~
necidas · nos têrmos dêste artigo po•
derá ser alienada, senão quando fõr'
julgada. desnecessária. ou . inadequádn
• d
tid d
h
ao serv.ço a en a e e ouver, .para
Isso, autorização do Ministério da.
Agricultura. ·
·
·
· Art.- 7.0 Para.· atender- ao· dlspost<T
no artigo anterior; alínea ...'' a"~ o· Poder Executivo promoverá:' as:•operaçôeil
· de erédito necessárias; até· ~> limite
de· .Cr$' 100.000'.00o:oo;--parà- compra, .
por intermédio• do· Minlstér!o da. AgrlcUltura,.· da ·maquinaria referida na·
p esent 1·e1 ··· · · ·
· ·
r
e· ·
•
· Art. a.•. No caso. de c:Ussolilção ou·
liquidàção ãe · quaiquer das compa"
nhias,. emprêsas: ou· cooperativas, a;. que ,·
se refere· o·-llillt'. 1.0 , terão· preferência
para a aqu!SíÇão· das' máqUinas, agrl·
colas,, compradas com as vantagens
concedidas~;por esta; lei, _o- Ministêrio
da ·Agricultura.- as' secretarias; esta.-·
duais . de· agricUltura· e Municipallda•
des da. zona onde· a. entidade· funcio- ·
nar;, e,. finalmente:· as• cooperativas,
emprêsas oU: companhias silnilares, .
QbSeJ:Vada. estl!- ordem.
.
. ~t. 9;0 Qua.ndo a maquinaxia' e os
materia.!s· forem. fornecidos a. longo
_prazo da dívida vencerá.. o •juro de·4%,
garantida ·por penhor; na posse do
devedor.
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Parágrafo .único - Vencida a dívlda, a execução obedecerá, no que· tor
aplicável, ao processo expedldó de que
trata a Lei n.0 %2, de 3(} de agôsto de
1937 (arts. 22 e 30).
Art .. · 10. Os favores estender-se-ão,
aos sel'Vlços de· fomento econõm!co
das estradas de ferro 01·ganlzndr,s para o desenvolvimento da agricultura,
nas zonas da concessão.
.
.Art .. .1{ o Poder Execut· Ivo· l'egula,mentará . esta lei .. dentro de 120 dias,
contada.s . da data em que ela · fôr
. promulgada:
.
Ai't. _12;. Revogam'se as dÍspos:ções
em contrário.
.
.
o SR. PRESIDENTÉ _ Está finda
a leitúra do expediente.
Amiriclo qtie receberão emenciás pera.nte a Mesa, nas .dtias próximas sessões, os Projetes. de .Lei ,da. CâriJ.a.ra.
ns; 246; 247, 248, 249; .250, 251, 252, 253,
254;. 255 e 256, de .1948; .ctijos avulsos ·
já se acham dlstrlbuldos..
Nãó há. oradores .inscritos,
O.SR .... RmEmo... a.o.N.ç·AL·VE"'- <•>
-.Sr; Presidente, reunimo-nos ontem,
em sessão · secreta, para . conheclmento de mensagens presidenciais relativas. à escolha de representantes di- ·
plomátlcos, do' Brasil; no· estrangeiro.
Li. hoje; com. surprésa., no prestigio'so .matutln<> '.'Diário Carioca"; a no· tlcla.'de ·que .. eu·encamlnhara ài.Mésa
l!'equérlmento em·. que pedia. a: devolu"
çã<> .de: uma das mensagens do ,Serihor .
Presidente. da República. ao M!nistérlo das Relações Exteriores. .
dreió n~o" quebrarei' o sigilo, ·fazendo a: correça.o que. me· sinto' na· ,dever
de . propOr. ao.Jornallstâ,· de certo mal.
inf.ormâdo., Nen.hum reqúerimento; nàs
têrmos·. anunciados,· ofereci· ontem ao
Senadó; .e ..iambém no 'Diésmo· senti·do, nenhuma. solléltação . foi.felta por
qualquer ·dos Senadores presentes. ·
A noticia: reflete; assim; má infor. mação· originária., que·. me ápré5so em
corrigir' .em defesa do.· que ocorreu,.
· nesta casa; na· sessãó' de' ontem.
,
(Multá bem).
O .SR.· PRESIQENTE ..- Continua
a hora: dó expediente.
o SR. ,SALGADO FILHO ( 0 ) Sr. Presidente, acabamos de r.eceber
·- eu e meu·· Ilustre colega, senado~
pelo Rio Grande do SUl, Ernesto Dorneles, - telegrama do Presidente da
., ( 0 )

Não !ai revisto pelo orador.

Assembléia Legislativa do nosso Es-

. tado, nos segul!ltes têrmos.

-

"Legislativo rlograndcnse · sol!"
cita bons of!c!os V. F.x.• junto a
quem .de. direito, sentido ser permitida lmportâçã·o material agrário destinado. agricUltores naclo·
nals, independente. llc'ença prévia~ · ·
Pedido .estou transmitindo . Vossll.
Excelência foi. objetlvado requerimento apresentado à Mesa e aprovaqo pelo plenár!b .em .sessão ontem. saudações. cordiais .. ,.- .Edgar Lutz Schnetder; Presidente". · · '

o SR. PRESIDENTE - :baixios lntelro npôio à solicitação.
·
· Devo acrescentar qtie já 'tive oportunil:lade de entender-me com ·ii Senhor Ministro da Agr!c'ultilra rio sentjdo .de ser. a ImportaÇãO . feita pelo .
·próprio Estado, para ~acll!ta.r ó · de-.
semba.raço da maqUlnátla lndispensáv~! à lavoura da terra' rlograndense;
S: Ex.• prometeu todo à auxlllo; .acrescentando.
.Já fizera
grande . encà'menda.
.de que
máquinas
agrárias;
. ·.
. ·A· Assemb!élB.,Le@s!âtiva •. dó'.. ·meu
Estado pede a dispensa. da formalida- ·
·de na· licença: prévia; ·e .eu: me sinto
bein em ,apoiar . a: .solicitação, . porque
fui voto contrár!o na Comissão' de .FInanças e em plenário; ao projeto que,
restringindo .. as · nossa.s eXportações,
confere ao· Podcr·Executlvo . o arbitrlo
de . ·regular as encomenda.s, como·
também, as :saída.s . dos nossos produtos - o que tantos males tem ocasionado não .só à lavoura como à indús"
trla bra.s!lelra. .
.. . '
.
Assim; reitero o. pedido' formulado
ao honrado Sr. Ministro da Agrlcul-·
fura, no sentido de se. empenhar. tam~ ·
bém com· o· Sr. M!nlstro da Fazenda,
pará que sejam dispensadas de llcen'ça prévia as encomendas referentes (t ..
máquinas destinadas à lavoura· rio- ·
grandense . (Muito bem; multo bem} •
Comparecem mais os Senhores
. Senadores:
Francisco Gâllotti.
Joaquim Pires.·
Góes Monteiro.
Pereira.· Pinto .
:rsma.r de Góes.
João ·Vlllasbôas . ·
Arthur Santos.
· Alv(lro Aod 0lpho.
Victorino Freire.
Durva.l Cruz,
Mathias Olympio (11) •.
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Deixam de comparecer.. os se- . formular o Sr. Senador Alfredo Nenl'lores Senadores:
ves; pedindo · dispensa de publicação
·: Ferreira· de Souzà.
do Parecer· n. o. 596, que dá· redação
Adalberto Ribeiro.
final ao . Projeto ·de · Lei' da/ Câmara
. .. Novaes Fllho.
n.o 51, de· 1948. ·
· .·
os·· senhores Senad_ores que o apro·
· C!cero de Vasconcelos.
Walter Franco.
vam, queiram conservar-se ·sentados .
. ·Maynard Gomes.
. <Pausa) •.. ·
·
Aloyslo de' Carvalho.
· •Está aprovado, ..
·Pereira. Moacy.-. ·
Em discussão o· Pare~ er • n.o 596,
·Attlllo V!vacqua .. ·
<Pausa) , ; .
, ..
Ram!lton Nogueira...
Não· havendo quem 'peÇa a pala·
vra, ·declaro-a encerrada. ·
·
Sá Tlnoco.
·
· Bernardes
Marconde.S Filho.
Filho.
' o s Srs. ·que aprovam
o parecer,
Euc1ydes VIeira.
queiram ficar sentados. · (Pausa) , .
Pedro-· Ludovico.·
··
Estã·.·aprovado. '
,
·
-Filinto Müller,
O Projeto de Lei da Câmara n.0 51,
Getúlio Vargas.
de 1948; sobe. à sanção.·
..
Ernesto Dornelles:
Acha-se .. sObre a mesa uma outrCL.·
• Olavo·, O!lveira (19) ..
. ..
.
redaçáo ifinal, já publicada e·que vou
:. o\ SR.' APOLONIÓ .·.BALES ·(Pela ·· submeter ào plenário.
ordem) :."'- Sr. Presidente, requeiro
.: !!: sem 'debate aprovado, em. dls·
cussão' única, o seguinte
.seja dispensado. de publicação, para. o
fim. de' ser Imediatamente subm~!do
ao plenário,_ o. Parecer n. 0 · 597,· qu.,
PAIIECEII •
. oferece a. redação final das emendas
· -N.o 555_ ..,._1948 : .
do .Senado à .Proposição n.o, 243, de
Comissão de. Redação ~de Leis)
1947
· O SR .. PRESIDENTE -. Os "Sonho•
Redaç/lo /inal: deis emendas do
res Senadores ouviram: o, ~equerlmen·
SimadQ. ao .Projeto de Lei da. C{/.- '
. to do Sr, .Senador ApolOnlo Sales no
.mara 11.0 46, de 1948.
sentido de, ser dispensado· de publica·
.Á: comissão submete. ao senado a
ção . e.logo. em,segulda·submetldo ao redação. final·das emendas. ao 1'ro·
voto ·da Casa o. l'arecer n.o 597, ·lido
jeto .de .Lei da. Câmara do& . Depu, tndos .n.o 46, de 1946; .. (anexo n.0 ll.
no ·expediente da presente sessão;
Os Senhores que concedem a d!s- · . Do · projeto subsistiu Integralmente .
.
. .
pensa, queiram conservàr·se ·sentados. · apenas o art:. 6.0 •
<Pausa) . · · : · • ·
A titulo. de sugestão a Comissão . ~
. Está· concedida. .
.
.
.
·oferece ,também a. redação do projeto
· .·Em .discussão o:_parecer. · <Pausa).
como-,resultados. das emendas ,do Se-·
. Não .havendo :quem .pilça ·a: palavra,
nado: (anexo. n.o. 2l ••
.
declaro-a. encerrada.. . · . .. . . .· ·.Em virtude da supre8são' do artigo
:Os srs. qu_e aprQvam o.' Parecer nú2.0 , o proj!lto · qué constava .de :;e!s
final às
artigos, ficou reduzido. a cinco. c'-'·
'. ·mero. 5~7. que dá· redação
· 1
· ·Sala da Comissão. de Redação· de
d
f
I
emen as o erec
das .pe o Senado . à. ·Leis; 1 de julho .de .u4a. --·czodo·
0
Proposição n. 243, de 1947, queiram . mir ·c·ardos·o, .. Presidente. ;....., w. aZde·
, ficar sentados; <Pausa) .
'·
·
'
mar. Pedrosa; .· Relator. -:- .· Auou.rto
.Está aprovado.. .
- .
.. M etra. .-:- .Bibetro Gonçalves. :-: Ci~
i. ProposiçãO n,o 243,:de' 1947, volta cera. dt:.'Vascó'nceZos; ·
·
·
à Câmara. dos Deputados.
· · ·0
·
. o. SR; ALF'REDO 'NEVES. (Pe!~ · · (ANEXO N. 1 .AO PARECER)
ordem) - Venho também solicitar n.
Redaçllo jtna! ·dCIIl ·emendas dO
. V. Ex.•, 'Sr. Presidente, consulte o
- . .·Senado Federa! 'G0 Projeto de· Lei
.Senado se dispensa. de publicação o
· da .Câmara .dos_. Deputados nú·
. Parecer · n.0 596, Igualmente lido. no
mero 46, de 1948.
·
expediente, dando rednção final ao
EME:!iDA N.o 1
Projeto de Lei da Câmara n. 0 51, de
1948, a !lm de ser nesta sessão subNo art. 1.0: ·
metido à deliberação da Onsa. ·
substitua-se pelo seguinte:
O SR. PRESIDENTE- Vou pOr a
Art .•. , Fica o Poder Executivo au·
votos o requerimento que acaba. .de torizado a promover amplamente, pe-
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lo M!nlstérlo da . Educação c Saúde,
cm todo o território nacional, atl·a·
vés do Serviço Nacional da Tuber. cUlose, . a vacinação antl-tuberculosa
pelo B. c. o., nos casos pa1•a que
é Indicada.
,' . . .
Parágrafo único. O Mlnlstér!o pro·
- moverá a propaganda da vacina, mos·
trando a segurança e a vantagem da
sua aplicação.

em todo o território nacional, atra·
vés. do Serviço Nacional da Tuberculo·
se, a vacinação antl-tuberculosa pelo
B. c. o., nos casos pa~;a que é .ittdlcada. .
. ..
Parágrafo único · - o Ministério
promoverá a propaganda da ·vac!na,
mostrando a. segurança e vantagent
da sua aplicaçlio.
.
.
Art. 2:• o serviço Nacional· da 'ru·
berculose, com o fim de facilitar o 'de·
EMENDA N. 0 2
sempenho ' do seu encargo, •entender.Ao art. 2.0 : . ·
se-á com os. governos estaduais e muSuprlma-se.
nlclpals, as entidades autárquicas e
Subeme11!!n a emenrtn n.• 3
as organizações sanitárias,. beneflcen·
w
w
tes ou educativas, e deverá ter em
Ao art. 3.0:
vista, ·espec!almente, generalizar a
ap!lcação da vacina.
••
Substitua-se· pelo seguinte:
Art. · .... o Serviço Nacional da TuArt. 3.• o. Poder. Execlltlvo, .thmberculose; com o fim de- fac1lltar o · bém,. autorizado a contratar, pelo Ser. desem-oenho do seu ·encargo, entenviço Nacional da Tuberculose, com a
der~se:á com os ·gOII'emos estaduais e
Fundação Ataulfo de•·Palva, desta cámunicipais, as entidades ·áutárqulcas e . pita!; e com outras entidades que teas organizações sanitárias, ·beneflcien-· · nham os · mesmos fins ·ou Idênticas
tes ou 'educativas, ' e ' deverá ter cm ' possibilidades 'técnicas e clentlf!cas, a.
vista, ·· especialmente,. generalizar a . fabricação . e 0 ·.fornecimento da va.·
apllcaç!io da v.~clna.
·
clna. B, a. o., · com. a condição. de
Subemrmda à emenrta n.• 4
ser produzida sob o contrOle de· tév
nlcos especlalizãdos.
· · ·
0
Ao art. · -4· :
Art. · 4.• ·Para ·àcorier às despesas
· SubStitua-se pelo seguinte:
.com a. execução desta lei o Poder'
Executivo abrirá; um crédito especial
Art: . . . o ·Poder Executivo é tam·
de Cr$ 3.000.000,00 ·(três m!lhões de
bém autorlzailo à contratar, pelo serviÇo. Nacional da Tuberculose, com. a ' cruzeirO$) .
.
:Fundação Atáulfo de Paiva, desta aa.Art. 5.0 . Revogam-se iLs disposiçõeS
pita!, ·e com outras entidades que teem contrário.
nham os mesmos fins ou Idênticas
O. SR. PRESIDENTE -:'- O Projeto
possibilidades técnicas e cientificas, de Lei da Oâ.maTa n.0 46; de 1948,
a fabricaÇão _e o fornecimento da va-. volta à Casa de origem.·.
.
.continua a· hora· do expediente. clna B. C: o., com· a condição ·de
ser produzida sob o contrOle de téc•
(Pausa)·.
·
.
··
nicos · especializados. , ·
. ·
· Não querendo rria.ls nenhum Senhor
.. ·
• Senadór· u8a.r da pa_lavra, pa.ssa-se··à
..
····
·
• .EMMA 'N.O 5
ORDEM· DO DIA
'Ao ,art·, .5.0 :,, •
.
.
.
.
·

·

·Substitua-se pelo. sefulnte:
Art. . . .Para ócorrer' à8 despesas
com· a execução ~desta Lei, o Poder
Executivo abrirá inn crédito especial
de Cr$ .3.000.il00,00 (três milhões de
cruzelróS) •
ÀNEXO N.o 2 AO PARECER

·

·

fina~ rto substitutivo
que .resulta. dCI8 emenaas ·do Se'Redação

nado· oo Pr01eto de Let da Câmara ·dos Deputados n.• 46, rte 1948.

.

Discus$áo única !lo PrQieto m!•
mero 8, cte 1948,. qu~ altera·. cUs•
positivos do Regimento· Interno
do Senado. (Com Parecer núme•
ro 554 da Comissão Dlretcirá, sóbre o 'Pr01et;,o e emendCUJ de Ple·
nário, oferecendo· substitutivo) .
. .

I

Está· sõbre a mesa um requerlmen·
to que vai ser !!do.
"' lido e aprovado o segu·lnte
""

llEQUERIMENTO ·

N.o 101 - 1948
.
Art. 1.0 Fica. o Poder \Executivo auRequeremos seja ouvida a Comls·
·torlzado a promover amplamente pe- são de constltulç!i.o e Justiça eóbre.
lo Ministério da. EdJlcação e ' Saúde, o Projeto de Rssoluç!io n.O 8, visto

o Congresso Nacional decreta:
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'

trà.tar o mesmo de assuntos sObre os
quais deve opinar aquela Comissão.
Sala . das Sessões, 6 de agOsto de
. 1948, - ·waldemar Pedrosa. - Etez..·

20.000,00, na sub 41. Cr$ 15.000,00, e
na sub 42, Cr$ 5.000,00.
Art. 5.0 Esta lei entrará em vtgor
na-data de sua pwblicação, 'revogadas
vino Lins, - Luc:io corréa. - Augusto
as· d!spósições em contrário.
Melra. -Ivo d'Aquino.
O SR. ALFREDO NASSER (Pela
-·o SR. PRESIDENTE.- De con- ordem) - Requeiro a V. Ex.• con. formidade com a del!beração do Se- sulte a Casa se dispensa- de· interstinado, o Projeto de Resolução n.• 8, . elo o projeto · qU:e acaba· de ser \'O·
de 1948" vai à Comissão de Constitui- · tado, a fim de ser lncluldo. na Or"
ção e Justiça,
·
.
dem do dia Dia da sessão seguinte, em
li: sem debate ' aprovado, em · segunda discussão; ·
O SR. PRESIDENTE,- O Sr. Se1 • dis us ã 0 0 · gulnt
.
c s • se . e
·
nadar Alfredo· Nasser requer· dispensa
de intersticlo para o Projeto de Lei
PROJETO DE LEI DO SENADO
. do Senado, n.• . 25, de 1948, a fim .
de figurar na Ordem .do Dia. da próN.• 25, de 1948
xima sessão. · · ·
. O Congresso Naclonal decreta:
Os Senhores·. que aprovam o pedi·
do,
que!ram · conservar'se sentados.
, · · Art. 1.° Fica transformada cm es·
(Pausa>·..
'···
.tabelecimento feder.al 'de ensino superior ·a Faculdade .de Direito de
Está·. aprovado.
. Goiás, Incorporados ao · Patrimôn!o·
J;:. · sem . debate aprovado, · em
Nacional todos· os séus direitos, bens
'dl~cussão única o seguinte
·
·
· ·
.
móveis e l!nóveis.
.. PROJETO DE ' LEI DA CÂMARA
· Art'. 2.0 O estabeelclniento incor. parado, que passa a subordinar.;se aoN •0 144, de 1948
. :Ministério da Educação e Saúde ,obe·
decerá ao regulamento aprovado peO congresso Nacional decre~a:
lo Decreto n.• 23.609, de 20 de deArt; 1.• ·li: ·0 Poder EXecutivo autorlzado a abrir, .pelo Ministério da
zembro de 1933, com as modificações
Justiça e Negócios Interiores, o cré· .
posteriores, até exped!ção de regulamenta próprio pelo Poder Executivo.
dito especial de Cr$ 230.000,00 (du·
.Àrt. 3.0 Aos atuilis professOres ·cazentos e trint!( mil cruzeiros), para.
· ·tedrátlcos e· aos 'funcionários admi·
ocorrer ao pagamento· de grat!ficação
nlstratlvos serão exp~dldos decretos · . (pOr serviço extraordinário a pessoal
' de nomeação, ·assegurados, para to·
da Imprensa Nacional; devido no .exer·
. dos os efeitos legais, o tempo de ser- ciclo de 1947.
viço,. e ajustados os; vencimentos ás
Art. 2.• . Revogam-se
·disposições.
carreiras do serviço públlco federal. · . em contrário.
,, . . -Pará~rafo _ún!co, . P~!.!a· o ~just~~
o SR. PRESIDENTE - o Projeto
de Lei da Câmara, n.• 144, ·de 1948,
mento: a que se refere este. art1go f~cam criados, no Quadro _Perme.n~nte · sobe à sanção.
do Ministério. ·da Educaçao e · Saude,
· '
22 cargos .de professor ·catedrático.
. Está esgotada a ·matéria da, Or:M; 3 de oflclals,admlnlstratlvos J, I
dem do Dia. .
.
· .
e H; .1 ·de bibliotecário, I; 3 de esTem a palavra o Sr. Senad~r Fran·.
crlturárlos, -1 G e 2 E; 1 de· nrqu!cisco· Gallotti· :para. explicaçao. 1>es·
· vista, J; 1· de almoxarffe E é 4 de
soai.:
serventes E ··
.
o SR. :F'RANClSCO G.ALLOTI'I (*) · ·
Art.. 4,° Ficam abertos, na Verba
(Para e:I:Plicação pessoal) - Sr. Pre·
I enca:g~s ger~ls do :Mlnlst_érlo da
sldente, venho, 'POr alguns · Instantes,
Educaçao e Saude, conslgnal(ao I. os
ocupar a atenção do Senado a flm de
créditos de Cr$ _1.455.000,00; na Ver- solicitar de s. Ex.• o Sr. Ministro do
ba 2, consignaçao I, sub. 03, Cr$.···
Trabalho, Indústria. e Comércio, um.
4o;ooo,oo; na mesma Ver.ba, . conslg- exame humano e patriótico de alguns
nação I, sul;! 09. Cr$ 5.000,00; Idem,
aspectos da asslstêncla·soclal.
.
l1fl. sub 13, Cr$ ~0.000,00; na mesma·
Há oito ou dez dias recebi, em meu
scrltório um associado do Instituto
verba, conslgnaçao II, sub. 17, Cr$· . ,
20.000,00, na sub 19,- Cr$ 5.000,()0, na
e .
•
.
sub 28, Cr$ 240,00, na sub 35, Cr$ .. .
'(*) Não foi revisto· pelo orador;
2. 000,00, na sub 4D-02. Cr$ ....... .
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. dos Marlt!mos, que trazia como escrito,
na fronte: "Estou morrendo tuber- melo de resolver a situação, mesmo
' culoso". Levava seu escrúpulo ao pon- transgredindo o RegUlamento, Acon~
selhel-o a. , fazer-se de analfabeto,
to de não me estender a mão, apesar
para. não poder lê-lo e amparar êsse
de ser meu conterrâneo.
·
·
Depois de ouvi-lo, entendi-me com homem.
o Sr. Milton Santana, presidente daOntem, afinal, ·consegUi qúe o Ins·
quela autarquia e meu amigo nessoal
tltuto regularizasse o internamento ·
que responde)J.:
· •
· '
dêsse homem numa casa de saúde
apropr~ada. Quando; porém, me co. - se. o doente. precisa de Internação
muniquei com o estabeelclmento, de Já ·
para fins cirúrgicos, o .Instituto pode
recebê-lo; se, porém, não se trata de · me informaram qúe o.· médico-chefe
caso dessru ·hatureza, o Regulamento pedia estreptomlclna, ·remédio.. assen·
clal ao tratamento . .Voltei a falar com
impede que se interne. .
..
do Instituto, que _me diso
. Estas palavras do Sr. Milton Santa- se presidente
das
·
dificuldades
·em fornecer tal
na. foram também ouvidas pelo chefe remédio, que custa,,. creio,
o! tenta cru..
do corpo clin!co do Instituto a quem
zelros
a
grama.
:Vérberel
mais uma
pelo telefone, t!ve depois ensejo de vez .a desumanidade daquele
regUla·
interpelar:
.
menta ....., confesso .Ignorar se os dos
-:- Então. dout~r, nã~ há alternatioutros institutos são iguais, Insistindo
,.a :. o que l!ste hoinem .deve espe1·ar é
em que o enfêrmo.' precisava e- devia
a morte?
ter .assistência, .· porquanto era assoclai:!o. Depois .de entender-se .não. sei
Ao que ·s. s.• me respondeu:··
com. qtiem; !nformou~me que., autor!·
- De acOrdo com o Regulamento é
zara. a caila de saúde a fornecer o
o que tem a fazer.
remédio.'
·
Em seguida. .,proêurel c( Sr • Mlnis."
.Tra:iericio' o fato ao cónhec!Dierito dô,.;
.tro do Trabalho, expondo-lhe o caso
S, Ex.• prometeu-me ouvir o Presi- senado, Sr. Presidente; .tenho apenas ·
o Intuito de lançar um veemente apêdente. do Irlstituto dos ·Marítimos.
.
lo · ao Sr;. Min!stro . do ':('rabalho .e a
Dias apóS; errando êsse homem pelas
quem mais de direito; no sentido. de
~ruas do Rio. de J anelro, com a saúde
serem reformados; se preciso •. em,.24
sêriamente minada pela terrível, moos .regUlamentos dos Iilstltutos
horas,
léstia, padece em plena Praça. 15 de ·
de Prevldêrici!i, ·a fim de. que. sejam
~ovembro, de. impressionante hemopmais hUÍilanos iiom seus· assoclad.os e
t.se .e é levado . ao Pronto Socorro
lhes
dediquem uma parcela .do'. que arDai, como a .:ttaturez'a. do mal ·não
recadam, em vez de aplicarem suas
permitisse o internamento, é removido
disponibilidades ein .óbras suntuosas.
para um hospital de tuberculosos, do
que tive ciência;· pelo. telefône, porque
O Sr. Salgiido Fil/ta - Permite. Vos- .
o paciente citou o meu nome
sa EXelêncla; um aparte? (Assentimen· · Voltandõ li :entender"me com' o Pre- . to ao· orMtor) ....; v. Ex.• .tem razão .n:o
clamor contra o desamparo .em que se·
sidente do Instituto .. dos Marítimos,
encontram os associados dos Institureiterou .S. S. a informação de que
nada poderia fazer. Ponderei já ter tos qué têm· a Infelicidade de adoecer.
falado com o Sr. Ministro do Traba- . Nci entanto, êsse encargo cabe ao Es·
ta do. Pediria a atenção de V. Ex. •
lho,· fazendo-lhe sentir a· des'umanipara a organização dos .Institutos: ,são
dade da atitude do Instituto e· acresde .aposentador!á· e pensões e n!ío ·de
centando que viria para o Senado claassistência social.
mar contra êsse regulamento, tão duro
e Impiedoso, que não previa, sequer,
o SR. FRANCISCO GALLOTi:'Ia posslbl!1dade de evitar que um asso- Agradeço· o esclarecimento de V. Ex.•
c~ ado morresse na via pública, presa
Mas, se o regulamento do inst!tuto
de tão pavorosa· enfermidade.
prevê a assistência para casos cirúrgiO Sr. Lúcio Corrêa -·um caso dês- · cos - o que não é pensão nem aposen• tes está acima de qualquer Regula·
tadoria .- deve também prevê·la para.
menta,.
·
.
casos cllnicos.
O SR. FRANCiSCO GALLO'I'I']; O Sr. ioão Villasbôaa - Há tamV. Ex.• diz bem; multo agradeço o
bém o abono-doença concedido pelos
.seu aparte.
Institutos aos associados necessitados
·O Presidente do Instituto; 1L ~nova
de ampàro para tratamento de. saúde.
mter:gretação, prometeu procurar o Uma lei regula a maté~la.

·..
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· O SR. FRANCISCO GALLOT1.'IOs contribuintes dessas entidades em
momentos como · ês.se,- devem ser. amparados.
·
· •
·
Aqu! deixo o meu apêlo veemente ao
Sr. Ministro do Trabalho, a 'fim de
que os Institutos, com o maior carinho
·com ·O· maior CUidado e mesmo COnl
espírito de humanidade prestem · a
atenção devida .. aos infelizes que precisam. do seu auxilio. ·
.
. .
.. O Sr • Salgado Filho - v. Ex.• deve·
estender ·o apêlo ao Sr. 'Ministro. da
Educação 'e Saúde. Trata-se, ma!s, de
assistência · hospitalar que os previdênc! a social, em que pese· ar opinião
de -V. Ex.•. ~uanto ao-mais, estamos
de · inteiro ·· acõrdo: · é .!ndlspe!JSável
acudir a· essa situação. 'o. Instituto a
meu .ver i!lão tem, porém, tanta culpa .
como V. Ex.• lhe atribui. · ·
.•.o SR. FRANCISCO' GALLOorTI ~
A~endendo .à ponderação de S. Ex.•;
estendo meu apêlo a S. Ex.• 0 Senhor·
. Ministro da. Educação, para que, jun- · .
.tamente com o ,do Trabalho, coordenando esforços; dentro dos mais sãos
sentimentos de humanidade, resolvam
de vez. a situação a.flltlva dêsses !nfellzes.. <Muito bem; muito bent.

de ConstituiÇão e Justiça . e de Finanças).
2;• cUscussão· do Projeto de · Lei do ·
Senado n. • 25, de 1948, que transforma em estabelecimento federal de
ensino superior a' Faculdade. de Di·
re!to de Goiás.
·
· Levanta-se a sessão às 15 .hóras
e 45 minutos.
· ·

RECEBEM ~AS PERANTE A
MESA
Na sessão de 9 do corrente:
Projeto. de Lei da Câmara n~• 2i4,
de 1948, que·. reestrutura os cargos
. de· Tesoure!ro e · Ajudante de Tesoureiro .. do Serviço · Público Federal, e
dá outras providências; . .
.
'Pi'ojeto de Lei da Câmara n.• 245,
de. 1948, ·que, abre,- ao Congresso Nacional,, o .crédito suplementar de ....
Cr$ 2 .146. 916,00, ·para ocorrer a · des-.
pesas com· subsidio, .ajuda de custo,
pessoal e material;
Nas sessões
·9'e 10 dó cqrrente: · ·
Projeto de- Lei da Câmara-. n,• 246,. ·
de 1948, que dispõe sObre percentagens
devidas aos servidores das Coletorias
Federais, pela. arrecadação ·de renda
. Palmas>; . .
.·
das entidades autárquicas;
.. ,O SR. PRÉSIDENTE...;. Nada mau; ·. Projeto .de Lei da .Câmara n.• .247;
. · haJVendo que· tratar, vou· ·encerrar a de 1948, que abre ao Poder Judiciário'
· sessão; Designo . parti a · próxima, a 9 o crédito .especial de Cr$ 52 .800,00, pado corrente, .a segutnte
ra pagamento, em 1947, ·de vencimento
e ajuda de custo dos ·membros do
. ORDEM DO DIA
Tribunal Regional Eleitoral do EStado do :ceará;
· ·
·
· Discussão Úl'llca do Projeto
Lei
P.roJeto
de
·
Lei
da
câmara
ri.•
248,
da Câinara n.• 88, de 1948, que auto·
de
1948, que assegura. prerrogativas aos .
. rlza a abertura, pelo Ministério das
jornalistas profissionais;
· , , ··
, 'Relações Exteriores, do crédito espeProjeto de ·Lei da Câmara n.• 249,
cial de Cr$ 13.000,00, para pagamende 1948, que ret!fica o Decreto-lei nú- .
. to de contribuição ao Conselho Inmero 9. 548, de 5 ·de agOsto de 1946, que '
.. ternaclonal· do. Trigo ·.(Com Pareceres
alterou,
com reduÇão ,de despesa, o5
·.favoráveis, sob ns .. 441 e 557, respec-.
Quadros Permanente e Suplementar
· · tlvamente, das Comissões de constido :Ministério da ~ar~ha;
.
·
,tuiç!lo e Justiça e dé Finanças> ..
'...
.
0
Projeto · de Lei da Câmara .n, 250,
Discussão única do · Projeto de Lê!.
de 1948, que· autoriza a abertura, ao
da Câmara n.• 90, de ·1948, que dispõe sõbre gratificação de magistél'io' Pode.r Judiciário, do ·. crédito • especial
de Cr$ 71. 30{},0.0, para atender .ao pa(Com Pareceres 'favoráveis, sob '!oS.
gamento de gratificação de represen465, 545 e 546. respectivamente, das
tação a membros dos .Trlbu.nais EleiComissões de Constituição e Justiça,
tora!s do Paraná e de Pernambuco;
de Finanças e . de Educação e
Cultura>.
-:· Projeto de· Lei da Câmara n.O 251,
DiscU.ssão única do Projeto de Lei · de l948, que autoriza a ab.ertum, pelo
Ministério das Relações Exteriores, do
da Câmara n.•· 104, de .1948, que aucrédito especial de Cr$ 4_.700.000,00,
toriza a const1·ução da estação de
para·
ocorrer ao .pagamento de despe-·
passageiros- do aeropOrto · do Rec!fe
(Pareceres favoráveis, sob n.• 424 e sas de Pessoal, Material e serviços e
Encargos;
· 558, respectivamente das Comissões

de

de

\
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Projeto de Lei da Câmara 11.0 252,
de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Marinha, do crédito es·
pec!al de Cr$ 2. 369. 384,00; · para pagamento a Construtora Melo Cunha
S. A.;

~-

·

zentos. por dia,. enviados pelos .Es·
tados Unidos e pela Inglaterra para
.•
defesa do continente .afl'lcanó.
O Sr. Fernandes Tavora - .Por isso
mesmo foi cog!lominado de "trampol.!m ·da vitória". ·
: o Sr. Augusto Meira- O aeroporto
'de -Natal é a atalaia de. todos os. con- ·
tinentes. ·.
O SR. SALGADO' FILHO- O no·
bre conega Senador Fernandes Tavora, ao lembrar -O "trampolim da vitória", reforça a expressão do hón- '
. rado Senador pelo •·pará.

Projeto de r.;e! da Câmara n.0 253,
de 1948, qué. autoriza o Poder Exe·
cutivo a llibrlr, pelo Ministério da. Agricultura, o crédito especial de ., .......
Cr$ 7 .000.000,00, .para atender à.s des·
pesas com a manutenção das· Planta·
ções de Fordlândia e Belterra;. . ·
. Projeto de Lei da Câmara n.0 254,
de 1948, que. concede à. Santa Casa -de
Misericórdia de. Uberlândla, Minas
, SECRETARIA DO SENADO .
Gerais; o auxll!o de Cr$ l.OOO.OOO,OO.
·
·
FEDERAL
. ·
Projetó de Lei da Câmara n.0 255,
· ATO DO DIRETOR GERAL
de 1948, que ·cria, ·no Ministério da
Agricultura, :uma Inspetoria de Defesa PORTARIA N.0 20, 'DE 5. DE AGÕSTO DE 19·18
. '
.
Sanitária Animal,· e dá outras proviO
Sr.
·D!retor
Geral,
no
exercício de
dências;.
·
suas · atribuições, resolve designar · os
Projeto .de Lei da Câma.t:a n~ 256,
Srs. Flávio Amorim -Goulart de An·
de. 1948, que eleva · à categoria de
dradelsD!retor da Contabllidade, Mar·
Agência a Capatazla Fluvial do Rio · cos L bôa de Ollve!ra, Dlretor do ExParaná em Presidente Ep!tácio.
pediente· 'e Au1o de·· Sá;· -ntretor de
.Anais
e Documentos Parlamentares,
··-TRECHO DO DISCURSO PRONUN- para, em
comissão, sob: 1a presidência
• · CIADO PELO SR. SEN'ADORS~
do Sr. ·Vice-Diretor, Dr. Luiz Nabu·
. GAD OFILHO NA SESSAO DE 5 · co, procederem . ao; estudo . das recla·
.mações apresentadas pelos funcio· DE AGOSTO . DE 1948
nários desta Secretaria, .-sõbre a sua
· classificação' e contagem de tempo.
Q11E SE REPROD11Z POR TER SIDO P11BLICADO
; • éOM J:NCORREÇÕES .
.
A Comissão deverá. apresentar o seu
O SR. SALGADO FILHO''- Per· relatório com .parecer que será levado
à considerlllQão 'da ·comissão Diretoria.
feitamente. Foi. aquêle aeroporto que
deu a vitória .aos ingleses e americaSecretaria ·do Senado Federal, 5 ·de
nos na Afrlca, porque por ali pas- agôsto de 1948. - Júlio Barbosa, Di·
saram _os aviõe.s,_ em número de tr~- retor Geral. ·
\
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Sessão,
em
9 de-Agôsto
de 19-48
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PRESIDll:NCIA ; DOS : SENHORES .NmEU . RAMOS,

GEORGINO AVELINO, 1.0 SECRETARIO· E JOAO
.
·
SECRETARIO

PRESIDEN111E;
VILLASBOAS,- 2.0
·· .

O SR. 'EVANDRO VIANNA (ser. As 14,30 horas', comparecem os
.
vindo
de 2.0 Secretário) . procede à leiSrs . Senadores: .
tura· da ata da sessão anterior, que,
Alvaro · ·Maia.. ·
posta· em discussão, .·é sem . debate
.r
aprovada. ·
Waldemár 'Pedrosa.
·. severiano .Nunes.
O SR. 1.0 SUPLENTE (sérvindo de •.
Magalhães Barata;
1.• secret~ryo) lê ·o ·seguinte
·
-· ...: . ''
Augusto M:eira: :.~ ·
EXPEDIENTE .
Victorlno Freire:
.
· Pllri!o Pompéu:.
. IIIENBAGENB
José ,_Amerlco .':
,, N.•-139·.:.:.:,1948 ·
. Etelvino . Llns;
·' ·
Apolonlo Sales. .
Se!Íhores Membros do senado ,Fede•· ral: . . . ..,
. . . .. .
..
Clcero de Va5concelos.
· . De acOrdo com o preceito constituGóes" Monteiro. .. ·
cional, submeto à :Vossa aprovação : a
Plnto Aleixo. .··' ·
•'
·
.
seguinte nomeaÇão- que desejo fazer:
Pereira Moacyr.
O Senhor Osvaldo de Morais Cor·
Henriqué "de Nóvaes~
rela; Dlplom.ata. classe N, ·para. · exer-.
santos Neves'.
cer ·o cargo de Embaixador Extraordl~
Andrade Ramos.
. nário e Plenipotenciário junto .ao Go- ·
Alfredo Neves.
· vêrno :da República Dominicana,. e. o
de-Enviado Extraordinário· e· Ministro
Pereira Pinto.
: Plenipotenciário jtinto· âo Govêrno do
· Levlndo Coelho.
' .
Haiti; . ,. ·
· ·· ·. · · ·
·
Marcondes .Filho.
.
Rio
de
Janeiro,
em
20
de.
julho
.de
Pédro Ludovico.
1948. -'- EURICO G. Dtl'lRA.
. ·. ·
· Alfredo Niísser.
F!Unto Mü!ler;· '
. , A comissão . de. Relações Exteriores·. · . · · · ··
. ·
·João V11!as bôas .
'
'.
'.
.
Vespasilmo Martins. · ·
N.~ 140 .-..· 1948 ·.
:'Roberto Glasser. . . ·
. ·f,,
Senhores Membros do Senado Fe· '
Arthur Santos .. ·
• dera!:
··
·
Ivo d' Aquino, . . ·
Francisco Gallotti.'
, . De acOrdo .com 'o:· preceito constltu·
.Lucio Corrêa. · ·
clonai; submeto à ·Vossa aprovação a
Salgado Filho.
seguinte·.· nomeação que desejo faze:;.:
Olavo Oliveira.
.
o Senhor Gastão Parailhos do Rio
Rodolpho Miri!J!lda. (34) '.
Branco, .Diplomata, classe N, para
. .O. SR. 'PRESIDENTE - Acham-se
.ex\'rcer o ca.rgo· de Embaixador Extraord!~lo e Plenipotenciário junto
presentes 34 Senhores Senadores. Ha·
vendo número legal, ·está aberta a
. 1.
ao Govêrno .da. China.
sessão. Val-se :Proceder à leitura da
Rio de Janeiro, em 27· de julho de
'

.

.

. ata.~o

'

1948. - EURI\0 G. DUTJIA.
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N.o 141 -

PROJETO DE Í.EI DA CÂMARA
. I

N,0 . 259, ·de ,1948
Revoga.. Q artigQ 1.0 da

1948 '

Senhores Membros elo senndo Federo.l:
De acOrdo' éom o preceito constltuciõnal, submeto à Vossa aprovação a
seguinte nomeação que desejo ·fazer:
. ·
·
·
O Senhor Américo de Galvãci Bueno, Diplomata, classe M, ·para· exercer
o .cargo de Enviado. Extraordiná.rio e
Ministro Plenipotenciá.r!o junto ao Go·'
vêrno· da Austrá.lia. · · ·
·
.
. 'Rio de Janeiro, em 31 de julho de
· 1948. 7 'EúRico G, Dl1TIIA.
.
.
A ·Comissào · de. Relações Exte~

LCi nú-

mero 20, de lO de fevereiro de ·1947
que estabeleceu normas reguladoras para o concurso vestibular às
escolas iuperio~es do PafB.
·

o

congresso Nacional decreta: .
Artigo 1.0 Os. concursos de habilita. ção para a matricula Inicial nos estabeleclmentos de ens!no superior sob
:''
. a jurisdição do 'Ministério. da Educa·ção.. e Saúde versarão ·sObre as se- .
gulntes ·disciplinas:
..
...·.,
· · a) português, ffsica, quimica e. blologla, para os cursos de medicina. de
odontologia, de farmácia, de veteri-.
ná.ria,.de agronomia e de história na·tural ;__ , · · ·
·
·· · · ·.
·. rtores,
b) português,. ffsica, qufmica, matemá.tlca. e desenho;· para· os cur~os ..de
Offçlos:
.engenharia e todos os ramos; • .
Do Sr. Ministro d~· Fazenda (2),
c) português, ffslca,' qulmica e maagradecendo a . comunicação de havetemá.tlca, pàra · os ::.cursos química industdaJ., de ffslca e de quimica.
rem sido envladosà sanção os decretos
d) .j5cirtugúês, ffsi1la._ matemá.tica e
legislativos i · otitorizàrido o Poder
desenho, para os cursos· de arquitetura
Exec~t!vo a. aplicar, provisoriamente;
e: de matemática;
·
".:
o. Acõrdo Geral sôbre Tarifas Adua. e) português, .inatemá.tica, bistór!a
neiras e . Comércio, e reajustando a do .Brasil .e geografia econOmica, para
· Tarifa das Alfândegas; e autorizando
os cursos de ciências econõmlcas e dé
o Poder Executivo· a promover a enciências contábeis e .atuariais;
· ·campação ·da EStrada de Ferro .Dhéue
· /) pottuguês,"latim.e francês ou lna Conquista.··- Inteirado.
glês para os cursos de direito de pe.dagog!a, de filosofia de letras . clássi· Do Sr. Mhustrà das RelaçõeS Extecas e de letras neo-latinas;
g) português, história do Brasil, geo- '
.riores; agradecendo a i:emessa de um
grafia
·do Brasil e francês ou Inglês, ·
autógrafo do Decreto .Legislativo, pro-,
os·
cursos de geografia e história
:para
mulgado pelo Sr. P.residente. do se- ·
e··
ciências
sociais;
·
.. '
nado, pelo' qual é· aprovado o.· coi:ivê"
. h) .português, latim e inglês ou ale' nió· Culturál entre o Brasil e o Rc!no · mão, para ó curso de letras angloUnido- da Grã Bretanha e. Irlanda do germãnl.cas; ·
.
Norte,' - Inteirado. . · ·'
. i) · ·português, desenho geométrico,
.
'. '
' -J
.
,,
.'
desenho figurado e modelagem, para
os cursos de .pintura, escultura. e gra·Da .cãnlara 4os beputadas;
vura; . · · .. • · . .
· _.
0
Senhor l. . Secretário:
1> · português, história· da civlllzaçao, ··
Tenho a honra de. encaminhar a · história do Brasil e francês· ou ln- ·
:,
glês, para· o curso de jornalismo.
Vossa Excelência, para os devidos· !ins,
Artigo 2.0 E' vedada a Inclusão, em
o incluso autógrafo do Projeto de Lei
n.0 7.03, de 1948, que revoga o artigo banca examlnooora, de· professor ,que·
1.0 da Lei n.0 20, de 10 de fevereiro de ,haja leclonado candidato para o. con1947 que estabeleceu .normas regula.curso, sob pena de nul!dade de provas
dora's · para o concurso vestibular às em ,que Isso ocorrer. ·
escolas superiores do pafs. . ·. .
Artigo ã,o As .provas o julgamento
; ':Aproveito o ensejo para reiterar a do concurso serão .praticados .em dois ·
Vossa Excelênc!a os. protestos de mi·. tempos: no primell·o, as provas e o
julgamento de português e, no se- .
nha distinta consideração.
·
as das . outras matérias, se o
gundo,
· RIÓ, .em 6 'de agOsto de 1948.
0
candlda~o
fOr aprovado com, no mini·
Munhoz da Rocha., 1. Secretário.
\

'.,
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mo, grau cinco. o segundo julgamen2. Estabelece o projeto em aprêço
to será. feito pela média aritmética
o passe escolar gratuito nas linhas de
das .notas· atribuidas às provas escri~ bonde. exploradas pela Prefeitüra; que
tas· e orais, somada a elas a nota ao
são as de Campo Grande e da Dha do
português.- co~derando-se hab!litado
Governador.
·
.o candidato que· obtiver média· geral .. 3. :Vetei a parte final do ar.t!go. ·
Igual ou superior a cinco . e que não
primeiro · que estende .essa. . concessão
_ rtenha na apreciação .por matéria, grau . aos "estudante de todos. os graus de
lnferiór·a três.
·
ensino" .com· o objetivo .de, no reguArtigo 4.0 ' A clas!sf!Caçlló dos candi- lamento que me cabe. baixar, de acõrdàtos habilitados para o preenchi· do .com o paràgrafo único, restringir .
o favor .aos alunos :do. curso pr!már!o ·
menta das vagas .far-se-á de acôrdo
com a ordem decrescente ..das méd!as
e ·a outros que a experiência Indicar.
·g.lobais. ·finais, vedado· P arredonda4. A extensão obrigatória do passe·
menta.
··
· ·
·gratuito aos estudantes. de todos os
Arligo· ·5.0 Os prográmas ·para eis graus do ensino, compreendendo os
concursos a que se refere · esta lei · cursos secundários: e .superiores, àlém
compreenderão exclusivamente maté- . de quaisquer .outros, . mesmo . que não
· ria dos' do ciclo. colégiàl. :
·
sejam mantidos pela Prefeitura. além
de .gravar demasiadamente -os nossos
··Artigo' 6.0 ·o Ministro· da· Aeroná.ut.i~
· ca; 'da Guerra 'e da. Marinha, deve- serviçoá de carros elétrlcos, ·.·sempre
rão · expedir' instruções ·respectivas no
defic!tár!os, acarreta dlficuida.des · de
sentido de,· nas :'cond!ções de matrlidentificação e contrôle, · transformancula lnlcia.l,iàs. e.Scolas superiores inan- . do-se numa. -fonte ·de evasão de. renda
tidas por ,_seus. ministérios, ser exigi-. impossível de_ evitar. Ao passo que a
i:la; a prova eliminatória de portugu~s.
expedição ·dos passes, ·para. os estu· ' Artigo· 8. o Revogam-se· as dlspooições
dant~s . do curso primário poderá set: ·
. em contrário .. ·
· · ··
. feita .sem maiores embaraços,. com ·base em. documentação fornecida · pela .
'·
•·· A .!mprimlr.
··
secretaria Geral. de Educação, o mes- ·
mo acontecendo com os alunos de ou· 'seribór· '1. o secretário.
.. T·e·nh·o· ·a .. h.onra. de' encaminlmr · ·a··
tros .êUJ'SOS" institu!dos -pela própria
Prefeitura, se. fôr .o caso ·de alargar
.:vossa. .Exce!.êilcia,' em anexo, ·os res- aquela ~stribuiçli.Q. .
. .
tantes documentos .relativos .ao. Fro:
jeto de. Lei ·n.• 318-B, de. 1948, . que
' 5. 'Com·· o :veto ,parcià.l que apliquei
abre. crédito pará pagamento à Via- ao projeto em exame;. verá o Egrégio
Ção Férrea. do Rio .Grande do Sul.
Senado que ·êle se transformou numa
·. •,Ap.roveito a. oportunldade .par!l re· lei .de mais util e· fácil' execução, per.
i
mltindo. aue os objetivos do legislador
novar a. Vossa.,Excelênc a. os protestos . sejam .atingidos -sem .ônus. exagerado
~o meu mais alto aprêço.
·
para. 0 património municipal e pe~!
. · PJo; em · 6 de· agôsto' ·de 1948. tindo: .uma. justa e cr!terlosa.concessa.o
M:unh.o2 da .Rocha; 1.• Secretário.·
aos qu'e frequentam o ·ensino. públlco.
·· - ·
' · ·· · · · · ·
· Aproveito· o ensejo. para.. reiterar· a
A càin!Sslío de Finanças.
vossa. Excelêl)cla. as , expressões do
.·, ·
meu alto a.prêço. ·-:- Angelo Mendes
.VETo' :t:r.• 31, DE .1948
de Morai!S,. Prefeito do Distrito FeDo Sr. Pretei'to do Distrito· Federal
deral. · ·
·ao P;.oojeto n.• ·4 da· Câmara dos Ve·
··
·
readol·es, que estabelece passe .escolar
LEI N. 0 87,. DE ,5 DE.'AGÔSTO DE 1948
.. gratuito 'nas linhas de bonde. expio,·
Imtttut , 0 : Passe Escolar Graradas pela. Prefeitura. em. zonas· _que.
tuito nas linhas ·de carris de terra
especifica·
e:xplóradas :pela Pretettura do Dts.· Excelent!sslmo •Senhor ·Presidente:
tiito Feãe~ill. .~ ,\ · \ . · . .
Ten:ho a honra -de enviar a Vossa
. Faço saber que ·a câmara· dos VeExcelênc!a, nos têrmos · do _parágrafo . . readores ·decreta e . eu sanciono a. se3.o e para os fins. do parágrafo 4.• do · guinte lei: ·
artigo 14 da ·Lei Orgânica, o autógrafo. dovProjeto 11.•. 4 da· Cil.ma.ra dos . :Art. · 1.• Fica instituido, nas linhas
Veeradores. que. me foi encam:nhado
de carr!s de ferro (bonde) exploradas
em 23 .de julho próximo findo e ao
pela Prefeitura. do Distrito :Federal, o
qual neguei sanção, em parte.
~asse Escolar Gratúito. ·vetado~ ·

.•
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-139Parágrafo único. O ·Prefeito,· den·
ti'o de trinta · dias, baixará Instruções
regulando a distribuição. do Passe Es.
colar Gratúlto.
· Art. 2.• Revogam-se. as disposições
· cm contrário.
·
· Dlstr!to Federal, · 5 de agOsto de
1948. ;..._ Angelo Mend~ de 'Morais. ·

PAnECER
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N.O 599, de 1948
Da Comissão ele Constituição. e.c
.·Justiça, sóf,re o Projef'() ele Let da
...
Câmara· n.0 92, de .1948.
.Relator: Senador Ettilvi.no 'Lins.

Para melhor compreensão' . do :>ro·
jeto
de lei n.O 92, de .1948, vindo da
Sancionado • exceção · da parte
Câmara. dos. Deputados com o .nú·
final do art. 1.0 onde diz: "destl·
mero 113,' faz-se necessária uma ex·
nado ao etc. até o fim.
pi' cação preliminar..
.·
Art. 1P Fica lnstltu!do nas linhas . Instituiu a Lei n.O 284, de. ·28 ·de
de carris de ferro (bondes) . ·expiem- outubro de 1936, o _principio . geral.
das pela ·Prefeitura do Distrito :fo'e·
da formação · de carre11·as para os
: dera!, o Passe Escolar Gratúlto destifunclonárjos
civ.is federais.· . . .
.i
nado aos estudantes de .tcdos os graus
Como
conseqüência,
vieram·
os
de-.
. . .
.
de ensino. . .
cretos-lels ns. 1.514·-e. 4.023, de :16·8,
Párágrafo ún!co -'-' O Prefeito .. den • de 1939. e . 4·2-42, . respect-Ivamente.
tro. de trinta dias, banxará Instruções
Cl1ando, no Ministér!o da Agriculregulando a distribuição do Passe Es· . · tura, "cursos de aperfeiço::o.mento e
colar Grat!Uto; · ·
·
•
. especialização indispensáveis. aõ. 1n· ·
Art.. 2.0 Revogam-se as disposiçoes • :;:resso nas .. carreiras especlalizadas,
. em contrário .
· Integrantes do. Quadro· único do refe·
·São ·lidos e vão a .imprimir os
r!do Mlnlstér!o". <V••. art. 1.0 do De· · segui~tes pareceres: ·
·
creto-lei n:• 1.514, citado) . .
' ·
A êiises cursos ' ficaram também
·. ·: PARECER. .'·
· obrigados ·os agrônomos e os · veten~
: ,N.ó. 598, de 1948
rários a•1e ,na data· da · publicação
âa
Lei ú.• 284, já eram funcionários.
Da Comissão ele ·Cons:itttição c· Alg-uns. ao que se depreende dos avul·
. Justiça sóbre o oficio ·a-50 - de
sos da · Câmara · dos Deputados, fi·
.. 1948;
.
zeram os· cursos criados; · outros, a
êles · não se submeteram .
. · · .ReÍator:·. Senador. Lueio. Corrêa.
Da[ o art~go 1~0 .. do proj,!lto, em
6 Instituto 'da Ordem dos Advo- · virtude
do qual ficam com direito · ao
gados do Brasil oficiou ao· Senado
Ingresso
na carreira especializada, a
Federal, soltc!ta.ndo a revogação. da
despeito
de
·não possu!rem os cursos
Lei n.O . 273, de 6 · de maio de 1948,
respectivos,
os' agrônomos e veterináanexando parecer prolatado õôbre ·o
rios
nomeados
antes da . Let· citada eassunto; ·_.:.. ·
. · .. · ·
que
éstejam,
atualmente,
· na: classe
• 2. A constitucionalidade ou legal!· · flnal da. carreira geral.
.
·
dade -daqueía· lei foi reconhecida pe·
Não há inconven!ente: nisso. .
las Comissões· de Constltu!ção e Justiça ··da Câmara dos Deputados e· ~o
· Espalhados r pelo interior ..do :pais,
Senad_o· ·Federal, 'tejldo ·sido conflr·
em sessõe~ especializadas, .ais ser· .
mada pe)a sanção do· Sr. Presidente · vidores adquiriram, por certo, · em
da Repúbllca. . · . .
·
· longos à.nos . de experiência,,· os co.
A
Comissão
de
Constituição
e Jus. '
nhecimentos que os cursos ;proprltiça da Câmara dos Deputados ouclaram e dos · quais a rigor, deveviu · antes .de elaborar seu parecer,
riam ter. sido dispensados .pela lei
· ..a Corregedol'ia Ge,J:al da 'Justiça, q~e
que os Instituiu, eis ·que já. eram, en- .
se. pronunciOU. favoràvelmente ao .piO•
tão funcionários.
jeto.
- ·
.
·
Por outro lado, não. serão prejur
A comissão deliberou arquivar a redlcados
·os que conclulram os cursos
presentação. ·
· e os que nêles estejam matriculaSala das Com!ssões, em 5 de agõsdos, nos-. têrmos da ressalva expres·
to de 1948 .. - Waldemar ~edrosa,_ sa do § 1.0 do art. 1.0 do pl'bjeto:
. :Presidente, em exerciclo. - IALcto Cor"Os servidores beneficiados por
rêa, Relator. - Arthur Santos., esta lei só <terlio· Ingresso na car·
. Vergniaud wanderley. Fil.nto
relra. especial~zada de agrônomo,
MiLller. - Etelvina Lins.
PROJETO VEl:ADO
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veterinário· .ou médico-veterinário, · Conforme. verifica-se .de ;~;uas cláu.depols de nomeados os que é811.- sulas e da exposição ,de1motivos anexa
·cluh'am os cursos especiallzados e à Mensagem Presidencial, foram rés·- . os que, ntstes cursos, estejam ma- guardados reciprocamente os direitos
trlculados . até a sanção da ,pr,e~ e interesses das altas partes .contra·
. tantes .. Está assim o documento em
sente Lei!~.
Pelo · art. 2.•· do projeto, não ln- · condições de merecer. também a hocluídos, lguamente, nas . mesmas clr- mologaÇiio .do Senado.
.
· cunstânclas do art. 1;0 , os agrôno.Sala das Comissões," em. 8 de julho
mos,: e veterinários·.· que tenham fel- · de 1.948. -. Waldemar Pedrosa, Pre- ·
to cursos · de. especialização em ·pais · sldente, em exercício. -.' Arthur San-estrangeiro. Para êsãe fim,. deverá um , tos, Relator . ...;, Augusto Metra. dos Conselhos Técnicos da Unlversl- . Aloyslo de Carvalho. - z;:errelra de
dade Rural, -conforme, o ·caso, confe- sou~a. -- · Etelvino Llns. - · Luclo·
' rir. ·uma nota ao . Interessado à. vista Corr~a. · ·
·
.. dos seus títulos de aproveitamento
PARECER
· , nos cursos realizados. e de outras
provas de capacidade técnlca·proN,O 60i- 1948
flsslonal; .por: essa. nota, os funcionários : possuidores . de cursos ,em pais
Da Comlnsão de RelaÇões Exteestrangeiro são equiparados, para
..
riores,
sôllre o Projeto de. Decre·efeito .de vantagens na carreira, aos ·
to
Legislativo
n;0 13, ·de 194~.
portadores de . certificados. de hablll·.
taçlio, fornecidos pelos cursos de
.Relator: Sen. Alvaro Maia. · :. ·
Aperfeiçoamento e Especlal!zação · da
1. Opina· pela homologação do ProUniversidade Rural (parágrafos 1.0 · e
jeto· n.O• 13, de '1948, da: Câmara .dos
2.0 do art. · 2.0 ~ •
·
·
Deputados; .. trata-se· do Acôrdo .... entre
. ' :-. . NadaO opõe pelas· razõeS - expostos,
a Comissão de .constituição c. Jus- Transportes ··Aéreos, firmado a 14. de ·
novembro de 1947, entre o Brasil e a
.tiça; · à aprovação do projeto.
As. 1Jases de acôrdo c das
Suécia,
Quanto à emenda do Sr; Senador explicações
anexas estabelecem ·.as caLúcio · Corrêa, . dando nova . redação racteriticas .para melhor Intercâmbio.·.
aos.§§· 4.0 .e 5.0 .do art. 4.0 .. do Dec:eentre as Partes contratantes; ·abran- .
. to-lei n.• 5.114; ·de 18-12-42, não nos gendo tarifas, uso de" combustíveis,
·parece ela pertinente à matéria; 'do
óleos lubrificantes, ·utll1zação de aero"
· projeto, cóm efeito, altera disposições portos.
·
.
dos ·Decretos ns. UY14, de 16-8-39,
As
novas
rotas,
por
.aviões
dos
dois
e 4.083, de 4-2-42, ·.quanto a. emen.'da 5e refere a outro . decretó, de nú- palses, atingem· á Afrlca, Natal,. Reei·
fe, POrto Alegre, Rio de Janeiro; ln~
· . mero.-5.114, de 1~·12~1942.
tenslflcam, o. "tráfego entre- o pais
SaJa .das ComisSÕeS, · em. ·5 de. agôs- , de .origem e os pafses de~ destino;. asto de ·1948. · .,...-··..Waldemar Pedrosa, . sim como_ entre as .. reg!oes lnterme·
diárias~·. Teremos, assim, .rotas braPresidente em exercício .. .....; , Etelvina
sileiras com destino . ao território .
Llns, Relator. - Arthur ·santos. vergníaud ·wanderley, - Fl!into Mt/.1suéco e através dêsse território, rotâs suécas com.· d~tino ao território
Zer. - Lucio Corr~a• .vencido quanto
à· emenda. · .
. .
'
'
brasileiro e através do.· nosso terri-(Quadro I e n - A -'- B do
tór!o,
PARECER·..•
ane~o· ao AcOrdo> .
.i ;
N.0 600 -.1Í148
. n A Mensagem. do Senhor: Presi'
dente . da República; :de · 17 de .feve·
Da Comissão de ConstitÚição ·e
relró, · : encamlnhoü "à Câmara do")
.Tustiça, sôllre o 1J1'01eto de DecreDeputados
cópia auten,t!Qada da ver·
0
to Legislativo n. 13; de 1948.
são portuguesa do Acôrdo, sôbre o
qual se expressa, ·.· em · Exposição de
. .Relator: Senador Arlhur Santos.·
·Motivos. o senhor· Ministro das Re. Nada. há a· opôr ao. Projeto n.• 13 lações Exteriores:. · ·.
"- destina-se assegurar comu~
de 1948 da. Câmara dos .Deputados que
nlcações aéreas entre os dois paiaprovou o acôrdo sôbre transportes
• ses, tendo em vista· a lmportàn·
néreos entre · o Bras!! e a Suécia, ·
:· · ···•ado a 14 de novembro de 1~47, ·
cia cada vez mais relevante :da
~.v~ação comercial e sua. lndlscutl! :· :~'o de Ja;n.elro ..

..
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vel contribUição para melhor
aproximação entre as Ilações".
Sala das Comissões, em 20 de julho, de 1948. - Alvaro. Mata,. Presidente e Relator. - Mathtas Olympto·.
- Arthur Santos. rães. - Pinto Aleixo.

Flavio Guima-

·PARECER ..

N.• 602 - 1948
· ·'Da Comissão de Viação e O!Jras
· Públicas, s6bre o Projeto de Decreto Legislativo n.• 13, de 1948.
Relator: .Senddor Erimsto· Dornelles:

O Projeto n.• 13, de 1948, da Cil.-

Trata-se de gratificação ·por tempo
de serviço e, como se ·ver!f!ca da documentação que acompanha a Mensagem, o prime!ro daqueles . p·rofessôres completou dols decênios, o~ sejam 7. 300 dias de efetlvo exerc!clo
a 27 de junho de 1946, e o último um
decênio a 8 de janeiro do mesmo ano.
Pela. aprovação do projeto. ,
Sala das Comissões, em 12 de julho
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presi.,
dente em exercício: ..:.. Ete!vlno Ltns,
Relator. - Fererira de .Souza. - Alt-

gusto Meira. - Aloysto de CarvalhO.
- Lucto Correa . ...:. Arthur. santos.
PARECER,,,

. N, 60'\ ...:.. 1948
,·;
mara dos Deputados, resUltou de Mensagem do Sr. ·Presidente . da Repúl)a Comissão de Finanças, sôbre
bl!ca, na qual submeteu. S: Ex.• à
o Projeto de Lei àa Climara, nú~
· aprovação do Congresso Nacion!l.l, . o
mero 124, de. 1948.:
;
AcOrdo sObre transportes aéreos entre
· Relator: Senador Apolonio. Sa~
o Brasil. e a Suécia, firmado aos 14 ·
·
les;
·
.
:
dias de· novembro último.
:l!'.sse AcOrdo, tendo em vista sua
O Prejeto de L~l n.• 124; de 1948, .
finalidade, especifica .direitos que se
·
resUlta
de mensagem do Sr. Pre- ·
concedem reciprocamente às' partes
sldente . da . República, ·autorizando a
- contratantes, e representa; como se lil
em suas 'considerações preliminares, · abertura de um crédito de Cr$ •.. ; ..
44.980,00, para pagamento de gratifium passo para chegar.-se a: convênio
cação de magistério dos professõres
mais amplo· que v.enha a reger tOdas
Aluisio Palmeiro de Escobar e Antõ- ·
as nações em niátérla, de transportes
·
nio Rodrigues Duarte éla S!lva. .
·
aéreos internacionais.
O projeto de lei trata cie gratifica- ·
Dadas as . posslb!lldades sempre
ção .por tempo de serviço devidamencrescentes de aviação comercial, pate contado. ·. ·
. :rece-nos plenamente justificada a Iniciativa governamental. · Sou pela. aprovação. ·
Nessas condições, somos pela apro- - · Sala das Comissões, em 16 de julho
vação do Projeto. . ·
de 1948. - Ivo d' Aquino, Presidente.
Sala das Comissões, em 4 de agOsto
Apolonio Sales; Relator. ..:.. Alvaro
de 1948.- ..,... Henrique de NO'Vaes, PreAdolpho,
.:..,.. Jósé . Amertco. - Santos
sidente .. - · Ernesto Dornelles, Rei!!.Neves.
vcspastano Martins. - ·
. tor .. - Francisco·. Gallottt. -· Ribeiro Jltath.tas Olympio.
- Alfredo Neves.
Gonçalves. · . .

·,
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. O SR; PRESIDENTE- Está finda

a leitura ·do. exped!ente.
· Comunico .aos Srs. Senadores que
receberão emendas· perante a . Mesa,
Da. Com!~slio de Constttutçao · e
Justiça, s6bre o Projeto de Lei' nas duas próximas· sessões, os projetas de. Lei da Câmara., números . 257 e
. da Cflmara n.• 124,' · de .1948.
258, ·cte ·1948, cujos avulso~ já foram
'senador
Etolvino . Lins.
.·
.
dlstribuldos.
. Relator:
'
.
palavra
o
Sr.
Senador
An-'
Tem
a
O Projeto de Lei n.• 124, de 1948,
. vindo da Câma~a · dos Deputados· e . drade Ramos, orador Inscrito .
resUltante de Mensagem do Sr. PreO SR. ANDRADE RAMOS - Sr.
sidente da República, autoriza . a
Presidente, atravessamos um dos moabertura, pelo · Ministério da Agr!culmentos. mais .difíceis da nossa economia, dlis nossas finanças e, por isso
tura, . do crédito especial de Cr$ ....
mesmo, da nossa vida politica e adml44.980,00 para pagamento de gratifi. ._· ·
n!trat!va.
cação de magistério .aos professOres
padrão M, ·Aluisio Palmeiro de EscoDir-se·á que esta situação já se vem
bar e AntOnio Rodrigues Duarte da
repetindo, constantemente, parecendo
·não avançarmos, apesar das !negávels
Silva.
N.0 603 ;_

~948
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-.142contribuições de· tantos setores. Mas,
:toste meu estado de alnr~e. ·e~ ·reque fazer se agudamente sentimos es- lação à 'Inflação,. é constante dada o.
sa moléstia grave, que é o· estado lnproposta de elevação dos õrÇamentos
.flatório, ameaçando crescer; cada dia de 1949, que me trouxe a maior ânsia
·maill estendendo suas raizes, tomando- no · r':~Ped!âr esta·. grave ·e premente
as de mais difícil :est!rpação e com.·
questao·. do· aumento· ·dos salários·· e
· .·
··
vencimentos, qqe está dando· no cobate?
.
Precisamos_ o estudo que ora se faz,
mércio, na indústria, amanhã na agddo orçamento da despesa na. com~ssão
cultt!ra também, lugar a ,justas recla. de. Finanças da Câmara., para. o exermaçoes, · porque o movimento inflatóclc!o .de·1949 .. Vemos .as dificuldades 'e l'io estende-se, não . escolhe, rião re·
tropeços ·que surgem para. resolver , para, em seus efeitos, esta. ou aquela
esta questão, tão ligada ao orçamento
classe; vai atingindo ·a tOdas e cada
e à Inflação, que é o movimento na- uma tem que procurar sua defesa .
. tural · do aumento,· ·o reajustamento
Não tendo tido oportunidade de· c>..s~
dos vencimentos salários, quer para
tar com. o e!Dinente Chefe da Nação a
fOrças militares,. quer para os funcio·
quem me prendem .laços do maior resnár~os ;civis; quer para o comércio à
peito .e o desejo ardente de a.ux!liar,
industria, a lavoura; enfilll para· todos ·de cooperar naquilo que a minha pauaqueles que vivem de vencimentos, de ca :saúde pode dar, aqui, estou, na ti1.salários, no .seu labutar ·cotidiano.
buna do Senado, abusando da bonda..'Não se .pode negar· a Influência da.·
de. com. que sou ouvido e da coopera- ·
.nosá' dêSte estado lnflatórlo> se exa- ção que tantas· veze8 recebo .. : . · .
minarmos,: como o. faremos daqui a
o Sr. Pllnto.Pompeu:....:.: Não IIIPO~
pouco,· os algarismos dos nossos orça- do. · ouvimoS ·v. Ex.• com. multa
·
mentes, ·O seu crescimento, sempre . .atenção.
constante na despesa, e· a· rece.!ta for· · ·
· · · ·
· '· · · ·
·.çada. ·pela despesa, · ver!f!c11remos
.··o SR .. ANDRADE'RAMOS -· ...
deficits·.sobre ·deticlts; .e temos, assim,
para 'dizer o ·que pretendla•Jevar ~no
. o direito. e ·o 'dever .de nos alarmar
conheclmen~o ·do'cem!nen:te Sr. Presl·
em. face::do• orçamento. de 1!*9; que
denJe :Eurico nutra, que não .··desco·
alcança a cifra de 17,& bilhões de cru- · ·nece • as dificuldades ·.do momento,
zeiros, ·para. a despesa. A procupilção · porque é o pr!me!ro atingido por. elas,
que~ fOrça.'i!los assalta, levou·nos no
o ·maior. responsável e certamente o
dla,4 .dêste mês ..,- e guardamos a. data mais ·desejoso de dltri!nul-las e evitá·.
·
· com facill4ade porque é. i!lesse dia- que las·
os. c.nrt:óllcos ~estejam, com. especial . Pretendia di:aer a S. EX.•: .:. :. .Sealegria, a data do patriarca São Donhor · Presidente, sei, que, V. Ex.• não
·mingas; o Mestre dos Pregadclres· pode, como . Roosevelt,' dispor, num
'quando nos · retira.va.mos da. comissão momentó dêstes, do' ·trust ·'de cérll'ln'Os,
de Finanças, às 16 horas, pr>Jcuramos que ó ·Presidente dos Estados Unidos
· · visitar. o emii!le.nte Sr. Presidente da •. costumava ·reunir. nestas ocasiões. :tle
_República; . para. Jevar-llie um idéia,' reunla,os homens. julgados os mals.ca·
· uma lembrança' sObre· êste estado ge.
pazes de'malor. responsabil!dade e que
, r.al de .dificuldades ,que, comó'bem dislhe· Iam levar seus· cons.elhos e 'os dis·
·se um articulista. do "Jornal'do cocutiam, .de forma a encontrar as me~
mércio", em três artigos seguidos, é lhores soluções.· Não tem'os Isso, ',1qui,
uma profunda preocupação de,S. Ex.•.
mas lembraria a. V. Ex.• .que ·reunisse
··
·
·
- não numa dessas tertúlias para ·
, Pràcur9:ira, dizia.. entender~me com
discussões longas e 'Vagas ,..... mas res. Ex.•, para. cooperar . no ·sentido de unisse em tOrno. de · V. Elt.", · jlmta·
.procurar melhoras :e- remédios· par:~ . mente .com o Exino. sr:· MJrilstro da
ta:!.· situação, Infelizmente,· achava-se · Fazenda·:· e. o Sr. Presidente do Banco
em palácio o ilustre Sr. Prefeito, em
do 'Brasil, as; Comissões' de,Finanças
conferência longa, e ,não me .era licito
da Câmara e do Senado Federal. · ·
esperar multo tempo, visto que, .desde
:tostes.- na: real!dade; não ·são o trust
há muitos anos ine habituei a Jr oudtf cérebros de 'Roosevelt. lndlscutlvel·
·vir, no dia. 4 de agOsto, à tard, o pa,. · mente constll uem um grupo .de estu·
neglrico dêste grande .apóStolo do bem· . diosos ·dos· nossos problemas econOm!·
e do E;vangelho - São Dom!pgos. Ascos, f!naneeires e monetários, .repre..
sim,.. tive .de deixar o palácio para Ir. sentantes que são da. vontade do povo
à. Igreja do Leme, abrindo mão da
do 13rasll em. todos. ·os seus Estados,
oportunidade de conversar' com o em!· · ciosos todos do cumprimento do seu
. nente Chefe da Nação.
·
·
dever e .cheios de patriotismo. se

e

·,
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em seguida, mostra, com. mlnúclas,
todos êles _não são os grandes técnicos
como os algarismos env!ados à Câma- .
que desejariam, são,· entreta.nto,· hora dos Deputados e!tão coolcados cm
mens de valor, que se têm revelado
bases em geral Incorre tas.
:na sua dedicação e devotamento, co-'
mo provam os detalhados e proventos
'DIZ S. Ex.•:
relatórios. dos orçamentos de· · cada
"Mandei organizar um .quadro
ano, de cada Ministério· e os Anais da
demonstrativo,
pelo qual se po• ·
Cã.mara e .do Senado. En:flm, nessas
derá
ver
que,
se
o Cklvêrno tivesse
·
Comissões há. homens que, se não lhes
·
11rado
uma
conclusão
verdadeira,
quisermos reconhecer especial compeuma·
proposta
de
teria
apresentado
tência, · ou . conhecimentos profundos
orçamento
com
um
deficit
·
de
na matéria, haveremos de considerar ·
dois
e
meios
,
_
bilhões
de
mais
de
homens de boa vontade, entre os quais
cruzeiros, cifra que se elevará. posdeseja coloca.T-se o orador que ora
s!ve!mente
a três e rt.elos bilhões,
ocupa .a tribuna.
quando co);lcedldo o aumento de
.o ·sr. ·Salgado Filho .:.. v. Ex.n é
· vencimentos aos servidores r,lvls e
mestl·e no assunto. .
·
D11lltares. lt que êle. não se .deu ào
O SR. ANDRADE RAMOS _:. Absotr_abalho de recorrer a nenhum
l1Jtamente. Deus me livre dessa resdos métodos conhecidos, para deponsabllldade e pretensão, meu- dis,terminação
das regras- e estima···
tlnto colega. · .
· ·
·
tlvas da receita. o·. Departamento
O Sr. Salgado Filho ;_ Entretanto,
Administrativo do Serviço PúbCco
V. Ex.n é considerado. e t!do. como tal.
não tomou nem a média ·do triê·
O SR. ANDRADE RAMOS - Esta:
nlo; nein a miê_dia. da blênlo, nen1
va eu com ess9.8 -Idéias, que foram, por
o total arrecadado no último ano; .
mas apenas cifras arbitrárias; sem
assim dizer, mais ativadas ao ler ontem., o · ·ma~lco · relatório, excelenqualquer elemento real de con·
fronte: é. como. surgiu a proposta.
te estudo . produzido ·na. -· Comlssãó ele
orçamentária equlllbrada, ou· meFinanças da· OKniara dos Deputados,
. pelo nobre -relator do orçamento· do .
lhor, como· se d!sslmulou :o deficit. ·
Minlstério da Fazenda,· o Deputado ·
E S: Ex.•. cita os algarls~os
Fernando Nóbrega, certamente, todo
prob~tórios
das suas asserções .. Tam·
o Senado já. o leu; se não o fez, rebém
o
venerando
"Jornal do Comér·
comendo . que o leia;
elo", do dia 3 de agOsto, num ·camen-' .
O Sr. Pedro Ludiwico- De fato, o tárlo sObre a . ordem financeira, eco- .
relatório é interessantlsslmo; diz bem
nOmlca·e social; dizia o seu· articulista,
da sltuaçlio do país,
homem·. probo, estudioso dos nossos
O SR. '.AlQ)RADE. RAMOS - Sua problemas econOm!cos e Que ocupa
Excelência, em· ·longo· trabalho, qqe
brilhante .e ·merecida posição· nR ad·
t~cupa cêrca ·de cinco colunas do .Tor.·ministração pública:
, ·
na! -.do · Comércio,. acentua· com do"Para sanear a moeda é preciso,
cumentos e · algarismos aquelas me~
antes
de tudo, restaurar a ordem
mas --premissas ·dêste nos$o· discurso; de
orçamentál'la,
opondo . rosistênclas · ·
que o orçamento de' lll49 como foi
oportunas
·e
eficazes
ao abuso do
enviado ao Poãer Leglslativó,- não pode
crédito.
e não deve ser aprovado, e' multo menos emendado, para ser acrescido.
... N~ ··:s;~ii:. b~~· ·~~b~~~~·· ~· ·~~·~ ·
. Pouco vou alUJdlr, pois receio .preisso representa: -os preços em alta ·
. judicar o . que. S. Ex.• d!z: más ·há.
as remunerações · a
lninteTrupta.,
p"ntos que. convém sejam focalizados.
trepidarem em torno dos preços, o
S. Ex.• começa, ·com grande nabedinheiro a valer !ntrlnsecamente
·dol'la,. emitindo a opinião que há. 15
vez menos. SObre êsse tre;
cada
dias aqui também expus, Isto é, de que .
mendo fundo de Instabilidade flu·
é chegado o momento de fazermos potua a vida do pais' ..
_l!tica econOmlca, financeira e monetária, tomando :vor exemplo o quaS. Ex.n refere-se, noutro trecho à
trlênio de · Campos Sales: sacrifíc!o, inflação:·
· ·
·
'
redução de despesas e aumento da :c"O inflacionismo . provoca a decelta, na medida do passive!.
~orgnnlznção em _todos os senti·
· O nobre e Ilustre Deputndo . Ftw·
dos. Destrói a resistência das elas·
nando Nóbrega Invoca as palavras do
ses médias, fundamento demográ·
grande Presidente e, assim, a pol!tlca
fico e econOm!co na coletlvirlade:
do seu mlnlstro Joaquim Murtlnho; e,
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fundamento . demográfico, porque se tratava somente 1do aumento de
nelas se apoia o , crescimento. da· vencimento da. magistratura, a quem
população; fundamento econôml- · rendi as melhores .homenagei\S . no
co, porque no volume da renda na~ · meu voto em separado, manifestando.
clona! a· grande parcela se acha . o. meu respel~ ao terceiro poder: es'
representada pelos salários, orde- tabelecldo pela. Constituição, ·às suas
· nados, .vencimentos. e tôdas as oualtas funções, a quem •devemos cercar
· tras formas de remuneração".
·de todo. o Prestigio e de· tudo a·· que
·tem direito. EntretantQ,. o aumento
Poderia continuar· a citar outros arde vencimentos, -altos proventos contlgos, outros editoriais da nossa im- substanciados.· no Projeto n.o 44, tinha
prensíi,· todos no mesmo sentido, te• como maior mal a . determ!nação, .de
· merosos da Inflação. rece!osos. 'de .auuma série. natural de pedidos de reamento ·de despesa; da maior desvalojustamentos :de todas : as classes, tanirizaçãô do poder aquisitivo, : cuidado- . to mais que era preciso reconhecer que.
sos com o. orçámento futuro e, ao mes-. o estado tnflatórlo, elevando constanmo tempo, recebendo,. · com natural temente 0 custo· da ·.vida; ·já nos. coloreação, ·as classes produtoras; ·as aucou no ·coeficiente-. 320, de média,. em
meritos de Impostos.
. . ·· · ·
. relação ao ano de 1939. •.. ·· .. · · ·.
.
ora, Ó ãejiClt orçàmentárlo SÓ pode . ·. 0 sr:~·Pllnio, Pom,peÚ - . Permite .
ser combatido por três meios: õperá- v . Ex." um· aparte?·
ções de crédito lnterno·ou·externo. As
, .O .SR. ANDRADE .RAMOS.- com
operações· de· crédlto·:externo'- aintodo. o, prazer ... ·.:.
· '· : .
. dá· há' poucos dias aqui ·me refer! a
•elas :-:.··acredito que podemos e: deve- · O' Sr. P.lf1iio Pompeu -:Já pensou
· mos·· faz~las • 'em. larga escala; · mas;
V. Ex.";-no ·funcionalismo' dos .pequesó para :obras reprodutivas. Não pode- nos ·:Estados,.· sem recursos .• para promos, entretanto; pensar em operações .. · porcionar·.·o· ·mesmo .. aumento? Ficade crédito extemo pára· cobrir àefic!ts. · rão : cm, situação . de :des!gualdade os
o nosso crédito· •interno ·está, !nfe- füncionários .estaduais ..' · . · ·
lizm'ente, .bastante··sofrido .. Basta;. vêrr. : ó SR. ·ANDRADE' RAMOS• - o
a situação das nossas apólices .gerais exelllplo·de· v.·.Ex." é ·.dÉLtodo perüa.O portador, de· mil cruz~lros, ao .Juro · te · ·
• d
·
de 5%,··que hoje estão :cotadas a ·cêrca nen .e ·nossa, preocupaçao eve .•er
. grande em relação.às·!inanças dosEsde'.Cr$ ·630,oo: · é ·as obr!gaÇ~es de· 7%,
t11.dos e dos mun!cfplos, . que n~o po. multo abaixo do par;;·
·
derão ·deixar de sofrer a mais profunÔut~a for~a de corrigir o deficit ~ da repercurssão em virtude do procedi~
essa; felizmente, o eminente chefe. da
merito ·que· .tivermos. em 'relação à poNação a repele e estão com êle tôdas
lft!ca federaL de . aumento de venci·
as. fOrças, vivas· e honestas "'""': é a
mentos 'e·. proventos·,,· ·. . · ·. .
emissão de papel moeda.
· ·o·· Sr; •Plínio Pompeu·- o custo da ,
· Finaimente, o terceiro. melo que nos · vida alimentará· fantàstlcamenté i·resta é: aquele ·de que,·neste·momento,. :; O sR'; ANDRADE RAMOS:..... Vosteremos. de'.lançar. mão: procúrar a
sa ·Excelêiicla:·tem ·tÔda' ·a ·ràzão:' os
verdade dos · orçamentos, · el!minando · Estados ; sofrerão. fortes de.Siqullibrios
nai! despesas tudo aquilo .·que fôr pos-. · nos ·seus orçamentos. ·
· · . · ·'
sr·; .Presidente,· apresentei ao: sena· sfvel, · procurando na receita·; sem onvos Impostos, · obter ·arrecadação· mais
d0
30 d · j
Ir dê t
p
• em.
·.ef!cie'nte· ..e· seu.cr.escl- . jeto
· elimitava
ane .0 ·os ..8vencimentos,.
e. ano,. ro-.
exata. e . maio.
~ .
em oue
os· salár!ÕS, ·os proventos;· àquilo que
mento pela animação da produçao e
das transações nacionais.
,
.
estlvessem·receb~ndo em.31 d~ janeiro
· sr:. .Presidente, quando, na Co!h!s- . e. também. juros;, dividendos; etc .. :@:li~
são 'de Finanças, se discutiu o. Proje- St' projeto .constava de·clnco artigos ·e.
· .. to n.o 44, que tratava do aumento dos ·· dava .diversas· prov!dênclas de emer. .vencimentos da magistratura; em. v!r- · gêncla e'de· circunstâncias.' · ·
tude· de dispositivo constltuclomtl, ·:.:Acredito· que podemos. encontrar. caaspecto sob .o qual a Comissão de Fim!nho na floresta ·selvagem da !nflananças o examinou - dei voto em se- çiio, trazendo· êste projeto à. discussão,
parado, em que conclula.pelo cumprinão para aprová-lo ta!·qual.o .apremente do dispositivo constituciollal;
sentei, . porque a · evolução da nossa
mas. claramente esta;belecendo que não IV'ida . financeira, .nestes últimos sete
podíamos fazê-lo' sem .que t!vessemos , meses, ·nos aconselha a emendas, a
preparado, no tempo e no espaço, as que · tere! oportunidade de me referir
·condições para poder cumpri-lo. Não no ·fim desta exposição, e que, co~
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a colaboração do Senado, a!nda podem
ser. modificadas e · melhoradas. Por
enquanto, são Idéias; e é em .tórno elas
· Idéias que podemos concretizar os fa•.
tos e as ações; ,
·
. O Sr. Pedro Ludovico· ..:_ Pm'illte
V; Ex.• um aparte? (Assentimento do
orador) - Dlzla-.se e· repetia-se que
a··inflação era o· !ater preponderante
da carestia da vida. · Entretanto, no
período de deflação em que estamos,
·principalmente do créd!to, essa cares·
tia cada vez mais se Intensifica. Como
explicar .o .fenómeno?·
· ·.
'
O SR. ANDRADE RAMOS - Responderei ràpida~ente ao .. aparte de
V. Ex.•, para não me afastar m)lito
da concatenação do meu discurso, que
é um ·poUco longo e minha pouca ~aú
de não admite se estenda. A repercussão do . aumento dos i!)reços está. em
· razão da nossa circulação monetária;
em razão .das pertur-bações·. que temos
tido ~la .linte!"Venção -Inadequada do
Estado em: certas , explorações lndus.trials; em -razão da desconfiança, dos
Ancldentes. politicas, · do .não cresci-<
menta proporcional da .produção.·
,.0 Sr.- Pedroso Ludovico - Muito
~bem. ~
.
...
O SI!- ..·ANDRADE RAMOS - ...
em ·razao ainda dt~- md. dlstrlbu!ção do
Cl'lédlto .que .tantas vêzes não se pode
fazer como se desej&, mesmo ·p'or falta
de Informações e estatísticas, porque
· essa intervenção do Estado com os
seus tabelalrientoi;, ·tantas· vêzes-facllita preços . que poderiam· ·ser reduzidos e, _maiS vêzes, facilita· preços que
poderiam ser reduzidos e, mais .vezes
ainda, d!mlnui a. produção e alimenta
o_-me~caào negro onde. os -preços ainda
-sao maiores. . · · ·
. . ·.· .
.
.
· Sr • Pres!dénte, falava eu do :neu
· voto em 11eparado ao Projeto. número
44, quando, me deu o. prazer do ~eu·
aparte o nobre Senador 'de_,_Golás. .
· A Comissão de F!nançâs, há. .pouco,
estudando o· substitutivo- do eminente
colega Senador ·Alfredo Neves, . teve
· oportunidade de reconhecer, ela própria, por diversos dos seus membros,
a_!mposslbllldade da aceitação do refe. rido projeto com a· extensão que se lhe
dera,tanto mais que provocaria conseqüências em todos os setores e maior·
aumento de despesa. ·
·
·
O Sr.. Alfredo Neve$.- A-Mensagem
do 011V'êrno, nos· aumentos que pro- .
punha, calculava em cêrcà de dez milhões de cruzeiros as despesas deçorrelites da ·elevação dos vencimentos
dos magistrados; entretanto; o Proje'

...

to n.0 44 as acresce .para mais de tl'ill~
ta e dois ·milhões.
O SR. ANDRADE RAMOS -Vossa Excelência diz bem .. ·. A Comissão
de Finanças considerou o substttut!vo
de V. Ex.•. com aquela lndependên-.
ela e aquê!e •justp desejo de acertar
que lhe são peculiares, sem desaire
para os que modificaram suas opiniões ·
e· sem de leve ferir o !lustre relator e
. meu nobre alrilgo, Senador Mathlas
Olymplo. Eu, que subscrevi o voto em
separado, . me senti bem, na oportu~
n!dade; em apo!ar o substitutivo, porque, lnegàvelmente, melhorava o pro- ·
jeto, _dlmlnu!a os ónus -para· o exausto Tesouro. Fí·lo, contudo,· sem prejuízo das Idéias externadas no referido voto em separado . ·. ·
· Sr. Presidente, aduzirei; pois, algu. mas · considerações. de ordem • técni- .
ca, complementares· a êste voto em separado; na _Comissão l:le .Finanças, liO"" •.
bre o projeto n.0. 44, .de 1948, o qual '
v!rtí .em breve a plend.rlo, para exame
e discussão dos. nobres Senadores, cuja
. ·responsabllldade -não é, menor· qlie .a
do Poder Executivo, ao enviar a- Mensagem relativa_ ao aumento de proventos da Magistratura e · do Ministério
Público.
.
. .
· Néste voto em separado, que já anda
a! em avulso,. opine!, com . clareza e
precisão, que não estava a ~situação
económica, flmmcelra e moiletárla .
com capacidade de arcar com êstes
aumentos e ·muito mais que Isso, e que, · '
adotado · êsse critério, .teríamos também de aprovar novos.· e vultosos
. compromissos e créditos para atender
ao . aumento de vencimentos de todos
·. os servidores civis e mllltares, aos lnat!vos :, e· aos pensionistas,, pois a; tanto .
seríamos obrigados ,para_ cumprir· dls· ·
posição constitucional, como.- mais do.
que Isso,_ um sentimento de justiça e
de eqilldade para tOdas . as . classes de
servidores públicos e particulares; · ·
Chamaria,. pois,_ a atenção do. Senado para o crescimento sem medld!L do ·
· grande al!mentador da espiral da· ln~
flação, constituído pelos -sucessivos .e
. vultosos orçamentos de despesa, ex!·
glndo a ·arrecadação de receitas cada
ano ma!ores,_à,custa·de aumentos dos·
Impostos existentes ·e da criação . de
outro .novos, aba~ando e debllltando
a fundo a estrutura económica da Na·
ção e a formação de reservas tão .Imprescindíveis. a um pais .novo como o
nosso. Desanimando a lnlc!atlv!L privada, perturba à renovação dos bens
de· produção.
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. se examinarmos. ràpldamente a si- já foi l!quidada ~ Em 'todo caso; Se·
tuaçáo' orçamentária de 8 anos para· nhor ·Presidente, não podemos expe·
cá, encontraremos a espiral da infla· r!mentar segurança com êste saldo;
çáo e os ãeficits. ·
ao contrário, devemos recear que, na
·
1940
R
it
c
$
realldade, seja mais um ãeficf.t, na
Em
: ece a, r · · · · · · · · · · · · formá daquêl~ que acabo de menclo4.035.460.000,00; Despesa, Cr$ .. .. ..
ar
-4. 6Z9; 000.000.00; deficit, Cr$ .. .. . .. . n · 593.176.000,00; Em 1941: Receita, Cr$
· Assim, pois, não é. demasia ·l1os
4.045.555.000,00; Despesa, Cr$ . :. .. .
a,larmamos com a manutenção dêsse
4.839.635.000,00; deficit, crs· ...... ;..
estado de inf!ação;-não será demasia,.
794.080.000,00; Em 1942: Receita, Cr$' também, nos ·preocuparmos na busca
4.376,580.080,00; Despesa, Cr$'......
de medidas para nos.contrapormos ao
5. 748.013.000,00; ãeficit, Cr$ .. .. . .. .
crescimento dêsses "deflclts".
. _
1.371.433_;ooo,oo; Em 1943: .-, .. ;: .·....
o Sr. Alfredr> Neves - Está se fa•.
5.442.642.000 de cruzeiros de Receita;
zendo justamente .o contrário: ·quan·
Despesa, 5. 944. 009. OQO de cruzeh·os ;· do· se busca o ·equ!llbrlo orçamentá·
deficit) 501.363.000 de cruzeiros;· Em
rio. é que se cogita de um uamento
1944: Receitas, 7. 366.199,000 de cruae vencimentos, que 'lmJlortará ·em
zeiros; Despesa, 7.450.662.000 de cru· -despesa anual superior a 2 bilhões
zelros; deficit. 84.463.000 de cruzeiros,
de cruzeiros I .
. · ··
o· menor,· a.llás, dêstes últimos anos;:
. o SR. ANDRADE RAMOS - o
Em 1946: Receita, 11.569,576. 000 de ·ilustre relator da Receita, o nolire
Deputado · _Fernandes Nóbrega, dá
cruze!ros; Despesa; 14.202.544.000 de
cruzeiros;· deficit, 2.632.968.000 de cru- muitos· e Importantes algàrlsmos no
zelfo's; · Em 1947, algarismos oficiais:
seu · excêlente trabalho. na ·matéria
a que· V. Ex.a acaba ·de'referlr, e no.
Recelta,l3.863.466.000 de cruzeiros;
·Despesa, 13.393.228.000 de cruzeiros.
mesmo senLido do que aca.bou .de maQuanto -à diferença existente entre a
nlfestar. · :
Receitá e a Despesa,. o· honrado· Se·
o sr. -Alfredo Neves ...:.. Não tive
nhOr J:>re.sldente . da; Re,públ!ca, de
tunid. d d 1 · ê
t b !h ·
_acôrdo com as informações do Senhor
opor
a e e er sse .ra a o.
Min!stro da .Fazepda, mencionou, na
O SR. ANDRADE RAMOS ----: Ora,
sua Mensagem,- um saldo de .. , , , .. ;
Sr. Pi-es! dente,- estamos executando
.440.238.000. de ·_cruzeiros.. . _para 1948 -um orçamento,· em que a
· ·
· ·
Receita foi orçada elll 14.597.000.000
·Ora, Sr. PreSidente; se formos apu~ de cruzeiros e a Despesa fixada P.m
rar contas que não foram·_pagas e des"
14.596.000.000 de cruzeiros. Quer
p~as cu] a liquidação ou . aplicação
dizer: êlise ·Orçamento prevê. um salamda não está feita,_ veremos que,·ln- do de 1-.000.000 de eruzelros, reduzi·
. fellzmente, êste ·saldo parece não. exls·
dlsslmos em face das cifras, mas da·
tlr. . · · ·
.
·riamos graças ao .senhor se, realmen· De fato,- há uma .divida .. flutuante, ·.. te, pudéssemos contar com êsse saldo.
há uma divida •de letras de . exporta- .Os contínuos c grandes créditos .que
ção de cêrca de 500.000.000 de c:uzet- ·temos votado - alguns abertos, ouros. Há ainda; Sr. Presidente,- a divi- 'tros por abrir - são suficientes para
da dos Inst!tlitos e Caixas de Aposen- · eliminar certamente. essa esperança·
ora, na · consideração. dos .elemen- t~doria e Pensões, que atinge, no mi- ·
lllmo, a 1. 200,000.000 de cruzeiros.
tos estatistlcos dêste quadro, o que
Há outro5sim; um fato que, pensa·
vemos em relação à ·aece!ta . arreca· ,
mos, entrou .no Orçamento de 1947 e . dada. é que ela se mantém em cresci· ·
mento de ano para ano; numa .b~se
cuja explicação e ,llquidação somente
o ilustre Sr. Ministro da Fazenda, po- percentual ·de 119%, havendo. relaçoes
exc·epclonais, .como. entre ,1931 e 1932,
derá proporcionar-nos. ll: que das nossas reservas de ouro fino, existentes
em que as .receitas foram respectiva·
-.
no exterior, foram caucionadas 71 817
mente <em .milhares de écruzelrodsll
quilos ao Federal Reserve Bank ·em 1.752.665 e 1.750.790, isto . uma· •
garantia de ad!antamentos· feitoS por mlnulção; ·~as foi. êste .r:_xerclclo nfeaquêle estabelecimento de crédito no
ta do pela revolução de Sao Paulo. ·
. valor de 80 milhões de dólares ou seja
. De 1942 a 1946 começamos um re1•
g!me lnflatórlo, como se pode ver.
cêrca de 1.500.000,000 de cruzeiros'
Essa operação não estava, liquidada ficar pelos algar!smos. dp cre~cimen.em 31 de dezembro de 1947 e só poto do papel moeda em clrculaçao que,
deria ser detalhada pelo Ilustre se- dentro em pouco, mencionarei.
sr. Presidente, organize! um pe~
nhor Ministro da Fazenda, -expllcando S. Ex.a como foi apliCAda _liiU se
queno mapa - com dados extrai\

.

'~

-·147dos do. relatório .anual do Banque de
panhla Siderúrgica Nacional e o não
Relement.s · Internatlonaux que pequeno
número de Estradas de Fermostra a nossa posição em · relação
ro, Infelizmente com grandes "de·
a diversos pafses em matéria de clr· /icits" . .
culação monetária. O índice em juSr. Presidente, tôdas essas rápl·
nho de 1939 era de 100. Nossa clr·
das cons!derações. sObre um panora.·
culação monetária em dezembro de
1946 ~a de 20 bilhões e quinhentos ma financeiro tão carregado de preságlos, e ainda . mais· a questão pomllliões - a mesma que temos hoje.
litica e econOmica do Estado de São ·
li: longo ler êste mapa, mas posso
Paulo.
que tanto afeta. a -Naçiid, tudo
mencionar· que o Bra,sll, com um índeve .levar a· refletir como é ex· .
dice ·de 427, tem logo abaixo o. Ohlle, nos
tremamente perigoso alimentar · o
·com 410; a· Argentina. com 360; a
Cl'esclmento dêsse monstro que é a
Austrla, com 333; a Bélgica, com 333 · Inflação
e com ela a alta dos ·preços,
· a Costa Rica, com 260; a Dlnamarcá
que
mais
agravaremos, Interna c ex·
com 366;. a Espanha, com 168; os
ternamente, com- a depreciação fatal
Estados Unidos, com .. 411: a Guate- · da
, ·
·
nossa moeda.
mala, com 376; a Holanda, com 263
Tomemos antes os exemplos · de
e a Inglaterra, com 285. E assim
dois países amigos . que, juntos, pro·
süéesslvamente. Há · outros .países
cura:m
liderar o mundo· dentro de·
na· coluna ao lado, com o índice aci~
pr!ric!plos são da democracia e da .
ma do Brasil; Austrália, com 437;
ordem econOmlca; · vejamos como luBolív!a, com 658; Bulgária, co.m ...
2.600; OolOmbia, com 433; Eglto,·com taram e lutam dentro do mesmo ideal
661;· ·Equador,· com 562; Fin111ttdla, contra a inflação, contra os orçamentos crescentes, contra a 1esvalo·
coni 829;· França, com 598; Grécia
rização da moeda; os mesmos · temas
com~,6.816; tndla, com 669; Iraque:
com. 895 e Irã, com 768. E assim su- que aqui tenho· defendido e procura· .
cessivamente, como a Rumânla, (•om do atingir com meus . modestos pro· ·
..
.
.
15.815.
.
.
.
.
. ,Jetos.
O que vemos, pois, é a nossa posi;
Os ·Estados Unidos que chegaram
ção Intermédia, por assim dizer. em a ter um orçamento · de guerra de
matéria de·· circulação monetária:
101 bilhões de dólares, cheios de
Mas, lnfelizmente,- todos os pafses que proSI]Jeridade, credores do mundo intêm um índice maior do que o nosso teiro, de 1945 para cá foram reduzili.são países que sofreram com a guer- do suas. des:pesas ·orçamentárias e .as·
ra, ou que estão. dominados pela po- ·sim para o exerciclo fiscal a encerlitica. econOmlca da Rl)ssla.
rar-se em 30 de junho de 1948, o orO Sr. Plinto Pompeu - E de pro· çamento do · legislativo se processa
sObre uma receita. liquida de 46,5
dução muito maior; talvez. ·
bilhões
de dólares e uma despesa de
O SR. ANDRADE RAMOS - Jus·
tamente,. nós .não temos essa ajuda 37,7 ·bilhões de· dólares, e um: saldo·
da produção, ·como merecet•iamos e ·de 8,8 -bilhões de dólares.
;~O Sr. Alfredo Neves - Se tlves·
que atenuaria o. excesso. de meios de
pagamento;
,. ·
·
· semos um superavit Igual ao :ios Es·
sr; Presidente, ·qual é a· Nação que tactos Unidos, poderlamos melhorar
pode suportar, .sem graves sacrifícios os vencimentos do funcionalismo.
-o SR. ANDRADE RAMOS- Com
, na sua estrutura econômica e monetárla, tais pedidos de crescentes que fOrça de vontade e de . programR.
recursos para as 'despesas públicas e, os Estados . Unidos conseguiram descer seu orçamento, em três anos, de
ainda assim, fechando-se cada exercício com "deflcits .. ', como o de 1945, 100 , b!lhões de dólares . para 37.7 e·
obtendo. valiosos saldos de exerc!clo
de ·or$ 997.821.000,00, .o de 1946, de
Or$ 2.632.868.000,PO e o de 1947, com até de oito bilhões de dólares.
E dentro dêsses saldos se atendeu
um. saldo Interrogativo e sObre o ·cJual·
acabei de fazer rápida análise. Além a auxilias para o exterior no valor
disso, Sr. Presidente, é preciso .1on· de 2 bilhões de dólares e no primeiro
siderar que. o Tesouro tem compro· trimestre de ·1948 o Tesouro Americamlssos e que. constantemente, esta a no esteve aplicando 4· bilhões de dó·
acudir também às vultosa.~ despesas lares na · amortização da divida pú·
das sociedades de economia mista de bllca e todos sabemos que houve uma
grande reduçã.o de impostos, estimaque faz parte o erário público; como
a Fábrica Nacional de Motores, a
da em cêrca de 4,8 b!lhões de dó·
companhia Vale !lo Rio Doce, o Bon· lares e ~ue o orçamento fiscal para
co· de Crédito da Borracha, a Com- o exercício a terminar em 1949 con-
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-1.48. tlnua feito com . multa prudência · de
amortização da divldi pública, pelo
sorte a .ter um superavit capaz de menos de 2,6 bilhões . de· dólares.
. E apesar de tõdas. essas· p'rovidÍln- ·
poder atender, · francamente, a amortlzàção. da dívida pública e ao pla' · elas e da fidelidade !;a. essa doutrina;
-no Marshall, no exterior. Vejamos
Executivo ··e cLegislativo' não ·se eso orçamento do Executivo, pat•a o · quecem, ,constantemente, · de assinaexercício fiscal a terminar em 30- de . lar os males. da inflaÇão, e fazem pu. junho de ·1949: Receita 44,5 bilhões · bllcações o!lc!a!s, focalizando .como a
de dólares; Despesa 39,7 ·de dólares, ·:a inflação prejudica,• também, .o· es. superavit 4,8 bilhões de . dólares, Or·
p!rlto de economia do povo ·e até a
sua morai,
'
çamento do Legislativo melhora a siíuàção: Receita 47,3 bilhões de dó- .· Ainda agora, o "Fortune", unia
lares, Despesa 37,:1 !SUperavit 10,1 · '" · das ·melhores e ·mais -Interessantes re-'
·· o SR;.. PRESIDENTE (Fa2enão visfas dos Estados Unidos,. dedicou
·soar os tímpanos) -.Peço ·licença ao
algumas . dezenas de pâglnas ··e ·. foto. nobre orador para: ponderar'lhe cjue · .grafias; a fim de mostrar -os males
, está finda a·hora do expediente. __ . da Inflação·.. Uma: delas· representa
· o SR:· .ALFREDÓ NEVES <Pela uma mulher; andando ·_numa corda .
ordem) --Requeiro a. V ... Ex.3 , Sr . . ·•bamba, a. distribuir notas,·tendo em·
Presidente consulte .o plenário.'sôbre &lalxo ·milmeras. pessoas em estado do
-se consente. na prorrogação do expe·
mi'léria, enquanto alguns :afortunados
diente por. meia. hora, a..flm de que
·da.nsam· .com. ·senhoras-_que·ostentam.
o · Si'. :Senador Andrade . Ramos. tion•
CUlltOsOS .. ~lares, . _. . . . . : ' : /'
· clúa seu. discurso. .
..
·· se. ,não me engano, é o ·~Fortune"
. ·, O SR. PRESIDENTE -.OS Srs;
douiês de.mal()., ·· ·.:
.
. .._,que ..concedem .a. prorrogação ..do.. ex~. ... " s r.·.... •p res'ld ent e,..
. f a'1ei'.. -no . exemp
1o
pedlente, :por trinta m!nutos, sollcl- . da Grã ·Bre.tanha •. Ela bem:merece
tadil. pelo Sr. Senador Alfr·edo .. ~eves,
a· menção. ·vejamos: rà.pldamente- o··
queiram conservar-se sentados.-,. que . acontece na Grã Bretanha:. com
· <~ausa> .- •·• · ·• · :· · · · · . . ·
sua economia -devastada pelas· -c!r. EStá concedida,. .
cunsJâncias :'que · todos. : i:onhec·emos,
,.
· Coritlnua. com: a palavra. 0 · Senhor lutando ·,para;: conservar, . ainda .. que
·Senador, Andrade Ramos. .
oficialmente·.- até bem pouco .tem"
·_- o. •·.s:R •.. .AND.·RÂDE .RAMOS :-_Sr_. po
e agora-' o faz· com· segilrança:c-- ·
a -paridade da. J.lbra ·-com:o dólar ·na
· Presldimte; agradeço .. ao· Senado e ao razão de 4,2 dólares por l!bra~ Apesar"
· meu .nobre amigo; ·,Senador Alfredo
1 d d
· • · d dlfl uld
. Nevei! .. a··gentUeza.· de sua 1nterv_enç!ío.
de che a. e epressoes, .: e
c a·
des
politicas
e.
de·_:ter
'perdido ouas-.
i
Por. mim, gostaria de ..já ter• term ·
antigas colõnlas:, do oriente, pretende .
nado, m·as, infelizmente;. devo . ainda.
ld d
·
j
té
abordar- aJguiis pontos : de. real lnte·. :que . sua , par a e · ~gora · se a :a
·
d
N
"
·
·
.melhor.
·
·
..
.
.
-.
.
.
·
......
.
r êsse a aç..o; . .: - · ..: · · ... ·: , ·
A orli.·:"Bretiulha.:fêz a despesa.· pú·
-~ o .. sr. Alfredo Neves :.::.. . o assunJo blica baixar· de 2.411'. milhões de .es·
. que V. Ex.• estâ versando é da. matar
terllnos ·em 1946 para· 2.115 milhões
· .· magnitude, .li: prec!so•· chamar a.· de esterlinos em· 1947.; isto é;·~redu· ·
· atenção do senado, para essas, cifras,
ção de 286 milhõeS. de .libr_as na.' des.. a fim de que.· passamos examlnat:. com .pesa.-.. O' orçamento·· proposto· para
'llia.is cuidado, ·os .orçamentoS .em es- .1949 prevê .um saldo de· '1oo. m!l_ libras
tudo. . . , . ·
. .:.
. ,.
esterlinas. ·
. .. .
.
O SR. ANDRADE RAMOS - Mul.· .Ailida em' 21 de maio ..llltlmo; des·
to · obrigado a V.. .' Ex,• pelo. valloso · mentindo os :rumores. de desvaloriza·
.
ção da libra, . o Min!stro · Sir . Staford
apOia. .
.'
.. o . Poder Le.glslatlvo
· dos·.. Estadci's
CriRB afirmava . que ,o· ·Govêmo . Brl·
·
d
tA 1
tD.n1co - estava decidido . a. · conservar
u.!
Unidos, ·c os estu os- .orçamen ..r os
atual titUlo de .câmbio entre o do~
0
são multo .exatos, pela sua Congreslar
e a libra e acrescentava que,_ em
stonaz Commtttee on. tne . Legislativa
relação· 80 plano Marshall, 'não acel. Buaget · (Comissão Mista . de Orça· ta.va a. desvalorização das , moedas
· menta Legislatlyo · do Congresso) · se·. como melo de aju.s.tamento · econõmlgulu o caminho . de baixar a despesa
B !tA i
1
até 37,2 b!lhões'.de dólares para obter
co e. que o Govêrno · .r "!} co cons -.
derava. que desvalorizar.· a l!bra ester·
·um superavit de 10,1 bUMes de dó·
lares, determinando logo,. que duranUna causaria. sérios prejuizos à. GTã.
te 0 exerciclo fiscal a começar em
Bretanha na sua posição . econõmica
1;• de julho,·· se procedesse a uma neste momento e que lhe seria. mais·
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custoso que manter o atual tipo de n.0 7, de 30 de janeiro de 1948, é a
câmbio. baixa do custo da vida, e ·assim .nesta
• Estas teorias e práticas, clássicas hora e nesta encruzilhada encontrae sã.s. que estou rà.pidamente referindo l'emos o caminho justo e .neCessário,
aplicadas nos dois paises lideres da procedendo conforme êstes · dois pai-'
nossa "civllização e democracia são ses amigos, Esta.dos Unidos · e Oráas que almejo sejam agora seguidas Bretanha, de cUja· obra anti·inflacloem nossa pátria; pois ela bem o me- nista e · honestidade orçamentária resumidamente vos falamos.
rece pelos~ seus recursos e tradições.
A . aplicação -dessas normas de po- ·
Sr. Pres!dente; vou mandar à Mesa
l!tica. económica e financeira, deter· · um requerimento no sentido de o .
.minaram· nesses paises, em relação ao nosso projeto n.0 7, de 30 de janeiro
custo de ylda, os indices seguintes,
de 1948, seja posto ·em. ordem do dia,
sendo 100 em 1939: Estados Unidos . para ser discutido e sofrer emendas .
.em 1948, . 147; · Ckã ·Bretanha, .em
Reconheço, Sr. Presidente, não ser
1948, 129.
I
possível,. nesta alturà' do nosso esta;- .
Infelizmente, os preços nos Esta· do inflatório, . neste clima em que todos ·Unidos Já .. modif!caram êsse. co· dos temos de atender .ao crescimeneficiente .. Dai compreende~se a 1·azão to do custo da vida, limitar. simplesjlOr que o Presldérite · Truinan acaba
mente, ·como propus; os vencimentos,
de convocar extraordinà.riamente o salários ou proventos vigorantes em
Congresso· para,. pedir inelos de com- 31' de jahe!ro, com a. exceção que' fiz,
bater. essa. iriflação. E os dois parti· ·dos de menos·-de mil. cruzeiros.' COn.dos ...:;, Democrático. e Republicano ·- cordo . em .que devemos tomar outras
·deram · êsses meios, embora .·por for· providências.
:mas distintas. cEstou mais inclinado
. Ao .começar êst13 discUrso,. disse ao
às · normas do Partido Republicano .
senado que havia ·desejado. lembrar·
ao Chefe ·da. Naçáó;. que não. dispõe
c~~ a::u!~~~~~ Pst~· ~oJt~~:,r·
do trust de cérebros i com que contacombatido· a inflação, de· sorte que ·va
Roosevelt, que convocasse· M.· .co~
. apresenta, em relação a 1939; . o · co· missões
de Finanças. \da · Câmara: dos
eficiente de 129, apenas; l!: o maior Deputados
e do Senado;.. para dis>COeficiente de aumento de custo de
cutirmos
·com
homens· como o ,gra;n-.
vida, . wpós a trágica conflagração de· .
de
relator.
do
.orÇamento da Fazen-.
·. 1939;·.·.
.
..
da, .o . Deputado · .Fernando Nóbrega,
Assim pois, . Srs: seriadores; não
e outros, .que os há., aqui .e lá - exserá · aumentando desproporc!onal- cetuando·se, natqr_almente, · . o.. oramente as ·despesas públicas em rela- dor que apenas tem boa. vontade .
ção ao crescimento da. renda nacio· . para discutirmos, repito,_ o: melo · de
na!, ·nem. crescendo . a qúantldadc de contornarmos ·essa :posi9ao, ~t~nden
· dinheiro des.valorlzado, ··nem forçan·
do como possível às sol.citaçoes, mas
do maior .baixa do poder ·aquisitivo
não seguindo o caminho de um Orçainterno ·e .externo· ·do· cruzeiro, que lnen<o de ·dezessete e meio .. bilhões
-obteremos melhor padrão de vida ou de cruzeiros. que o honrado . relator
a baixa. dos .. preços_ •das. ,ut!lidades. · da· Receita, na Câmara dos. DepuNem ··tal· será .consegu!do com mais
tado.~. aifirma que irá, no mínimo, a.
impostos ou ·novos ·encargos e emis·
dezenove e melo bilhões, talvez mes· .sões de .moeda .fiduciária; .tudo isso. mo a vinte bilhões ; ·São algarismos
degrada' o trabalho . nacional; . s. pro- que se · afastam por tal .fomla dos
. :dução e eleva os'.preços. · .. . ·
nossos Orçamentos anteriores, que
· TUdo isso seria fácil de tàzer e não nenhum de· nós poderá. pensar· se
constltuii'la nem providências ·econô- torne realidade, em que haja dettciixl
.micas OU monetárias, .,no ' S';ntldo ~e cobertos por devastadoras em!ssões •
restauração dos .valores e d.mlnuiçao
Dizia eu, Sr. Preslden~e, que o pro· .
do custo de vida. Seria, enfim, po·
jeto .terá de sofrer emendas. Natu··
. lítica de. fácil execução, de expedi· ralmente, não ·é esta a oportunidade
entes especulativos . e o dia de ama- de ,mandar à. Mesa as emerrdas, pornhã seda cada· .vez mais Incerto, di- que êle. não está em .discussão . O c:;ue
.flcll e confuso. ·
desejo, e sempre desejei, no Senado,
.AsSim, pois, o que peço .e aconselho · desde os · meus prlmiros discursos,
,com · a doutriná que defendo é uma !oi levantar os assuntos de lnterêsse
naélona.l, para em tOrno .dêlCS' colher
parada, é unia llrilitação de despesas
opiniões, . e estudos que façam surgir
, em um sentido universal, é o estudo
a verdade, em bem dêsse .mesmo in· -e a dlscuss!ío antes do meu projeto
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terêsse . nacional, ,em bem do .povo ·'
que· aqui· representamos, em bem do
Bras!l que todo~ amamos. · · .. · · ·
Assim· desde· agora; la.nço .no tape·
te da discussão· algumas emendas. :s:.
p:JSSivel que .alguns amigos do Senado,·
.mais avisados que.·eu, digam que, po·
lltlcamente, .é um êrro. Paciência.
Por mim, julgo ser uma·necess!dade.
.AB emendas ao projeto n.• 7, que·
apresentei, quando estiverem e1;11 dls·
cuasão e sujeitas naturalmente a melhoria e :à cooperação. dos meus cole. · gas, .que tanto tenho solicitado,· serão ·
neste sentido:
· ' ·.. ·
· ·~ ·
"Acrescente-se, .. onde. convier:
Artigo . . . ..: Ao ser sancionado a
presente lei, vigorarão. para todos
,bens .de consumo, .e utilidades os ·
preços correntes 'em '30 de. dezem·
. bro de 1947, e 6 meses depois de ·
sua. promulgação, todos os preços
. que não tenham. automàticamente .
• . . oJJ:)a.ixado: para menos de '5% em .
· · relação"aos níveis de· 30. de dezem·
··· ·· bro de .1947, sofrerão ·. tal reduçãó
em· virtude desta .d!sposição ·le-
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nistérlos da Guerra,'. da ·Marinha,
da Aeronáutica e .. da· Justiça; de
·1948 ... "
. ... . . .
. .
· · Esta emenda é par~ · ,atender àS
fôrças ·militares que, realmente; ·têm ·
dlre!to .a reclamar sõbre a .questão· do
custo de vida; Não devemos esque.cer que essas fôrças ·militares têm des" ·
p~sas multo pesadas· com fardamentos ..
" ..·. . os reSpectivos titulares dns
.Pastas ficam · autorizados a fazer
as reduções · e· transposições nt?- .
cessárlas de sorte a manda! pa • ..
· gar .de uma só· vez, aos· oficiais de
.. tôdas as patentes e aos .serventes,
· uma·: ajuda ·de fardamento pro·
porcional .à... despesa .total. que .ca. da úm .·POSSa 'ter. no .período de.
.. um ·ano,' organizando para isso a
· respectiva tabela e. as fôlhas. cor·
· respondentes. .
· ·
.
"Art ,' Todos os . empregados e
·~·: operár!os,. que, ·labutando na .pe- .
· cuárla; ·na'. lavoura, na indústria,
nos transportes, .. no .. comércio,
. . além · dós :·seus provento~. contra·
..tados .têm direito cada .ano.de .uma
.. · gal".- ... ·... ':._....... . .· .·. ; : .... _: ..
· particiiJação .• •ao · pro rata e. na
· proporçãO· dos mesmos proventos,
· .O Senado .recorda-se que sempre ·
: pensei; ao apresentar · meu .. projeto,·
sõbre.. os·; lucros apurados, ·.depois·· ·
qtie ·êle • era, por si . mesmo, um prode pagos: .os .juros e· dividendos es·.
jeto de .deflação, que baixaria os pre·
;. tipulados na· forma. do. art .. 2,"
ços ;: Vou· além, desêjo. tornar ·a·. ba.i·
desta lel e .suas le~as, . . .
..
xa• dos· preços o Imperativo vl~ado nos
'Art., Nos' d!terentes ministérios
· efeitos que r.revejo no mesmo.·· ·· •
e repartições .· c!vls, nas · autarq~as ... -... , .
. .. .
··E, assim; ·sucessivamente, continuarão os rebaixas de: 5% nas mesmas . li: ·.a· questão d!tlcll: 'do· funcionalls-·condições, cada fim de· semestre. até . mo .público; essa ·grave questão, essa
·terem ·atingido· nível inferior, ao me· · melindrosa questão, .que merece tOda
nos de· 25% em relação aos preços
atenção· ·· · ·' :" · ..· ·. · ··: · · ·
vigorantes em. 30 .de dezembro de
.. . . " .'. . poderá o oovêrno c~riceder
l947. Paralelamente o. Govêrno fará.
·licenças especlals•,,.pelo .:prazo .. de·
o conveniente ·para resguardar e me~ ·
-três anos,. requeridas. d~ntro .de
lhorar a receita da Nação, regulando
. ·.seis meses da .promulgaçao· desta
o crédito e a produção. . · ·
· · lei, atê a-quarta·parte. d.os funci~
' O sr. Alfredo :·'Nev'és ·- V .. Ex.•,
.nárlos em cada categoria.
.
· acha que por medidas legislativas se
· pode baixar . O· preço ·.das .u~llidades; ·
- . Taiduné!cinários, em gOzo dessa
quando. a. mão de obra aumenta?. · ·.
licença especial' que não .Pode .ser
Interrompida sob nenhum pretex·
. e SR. ANDRADE RAMOS- ·V.·
·· to, recebjlrão · sbmente · 50% · ~os.
· Ex.~ sabe que,. •. neste . projeto, limito
· · seus · vencimentos. : ·
·
· universalmente os proventos aos rece·
bidos em 30 de ·janeiro de 1940 . Por~ ·
. . A 'parte dos~ vencimentos, .Isto
tanto; a mão de obra não pode aumené,. os 50%. que deixàrem de re'tar. li: o art. 1.0 do projeto. Não d.e·
. ceber os licenciados,· •serão· escrl~
sejavá ·tornar obrigatór!a · essa baixa;
turadcis cómo r,eceita .especial des·
pense!. que · o projeto a determinaria; ·
tlnada, exclusivamente, 70% .a ser·
mas, · enrfim :por · graus sucessliv'os de
· dlstrlbulda como gratificação es~
. 5%, não tenho 'receio de a n.c,onse~
pecial ao pro rata e na proporç~o
lhar.
a· todos os funcionários que ~s~ao
em. atlvldade; e os 30% restantes .
"Art. · Dentro. das . verbas de
ao
pro rata e na proporção, pam •
pessoal. e out;ras de material vi·
todos os !nativos e pensionistas
garantes nos orçamentos dos mi·
'
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que percebam até Cr$ -2.500,00
pram seus deveres · unidos e .com . o '·
ménsals. ·
mais elevado senilo moral. . <Muito
bem; muito bem; PalmM. O orador
Parágrafo único - "Os funclo·
é. cumprimentado) , .
.1 nárlos em gOzo dessa licença es·
. peclal por três anos poderão exer.Jl: lido, .apoiado e sem ·debate
cer livremente qualquer at!vidade
aprovado .o seguinte · .
· particular no ~ pafs ou no mete·.
· r!or, apenas dando ciência ao GoREQUEluMENTO
vêrno...
·
· ·
N.• .102, de 1948
São sugestões .que . aqui 'lanço para
· Requeremos que nosso projeto;· n.•
7, de 3() de janei~o de 1948, seja posto
~~~P;:!~~r~l~~~:top~s~\ : à~~Ús~~~ em
dtdem ·do dia. na forma do regipara estudo ou rejeição. ·
mento.
a fim de sofrer discussão e reSei beni que os próblemas que es·
ceber ·emendas.
'
tau agitando, a:s Idéias que estou lan·
9 de. agOsto·
· Sala. das .Sessões,
· çando darão lugar a grandes contra-•· de 1948. - Andrade Ramos.
·
verslas. Todo o meu objetlvo · é c1ue .
o SR. SALGADO Fn.Ho - ·sr.
nessas controvérs!as, nessas· discussões
Presiq,ente, devemo-nos congratular
. possam ser aperfeiçoados ê..9ses. meios
ou surjam outros que se julguem me- com o Ilustre Sr. M!nistro· da Aeronáutica pela coiisol!Uiora. ·noticia. "que
lhàres, mas àemprê- ·dentro da tese
nos dá, em entrevista, de ·que não
fundamental que aqui lancei e para
pretende abandonar o Aeroporto de ·
a qual peço a· atenção do eminente
Natal.
·
·
. Sr',. Presidente ,da' ·República, elos liNo· aeroporto, como sabem V> Ex;a
deres e de· :todos .os responsáveis;_· é
Sr, Presidente,, e. todo o Senado, exer~
que não pbdemos·:votar. com consctencitam-se. atlvldadesi::de vários gêne·
cta .. e. segurança .um. orçamento ·superos - m!lltar, comercial, turística e
.rlor wr .verbas que ci Poder ·Legislativo. aprovou para o ano de .1948. o. desportiva. · porque, aeroporto sign!fi· ' · qÜe ·peÇo· é· que· o ano de 1949 seja· ca. o lugar .onde aterra. me. decolam.
ca. o lugar onde ·aterram e· decolam
de reconstrúção e observação e que
mento, a saber: pista., rádio,' aparêdentro dos . limites .. dêsse orçamento
lhos de contrOle .do · võo, enfim todo
as Comissões da Câmara; .em primeia· material de 'infra-estrutura de que
ro .lugar, e depo!s .·do Senado, possam
se. utlllzam ·OS aeroplanos;
· ·
transpOr as · verbas; · alterá•las, . modi~
ficl!,-las, · diminui-las .numas rubricas _. o Ministro : .Armando. :Trompowaky
e .aumentá-las noutras, porém, que,. · faz várias divagações, Inclusive de .or· . ·
dem estratégica. Não · as discutimos,
dentro dos quatorze e melo . milhões
de cruzeiros para ·a •receita e na mesporque · somente . focalizamos o abanma proporção para ·a. despesa,. seja.. dono do· aeroporto. de Natal; o. resto
mantido o orçamento, ·de sorte. a ter·· vai por conta ·d~ S. Ex.• a. quem vomos esperanças ·de ·uma· lei de. meios
to grande apreço sem me esquecer .
equilibrados,. : sem '·ilusões . e sem rede que foi .chefe do Estado Maior. da ·
celo.dea~:;:' :represente uma falsidade · Aeronáutica ao tempo em que ocupei
e um.
ento para êsse estado m- . a pasta.; Também não deixo de re· flatórlo, que é o que faz o cuRto da
conhecer qualidades no atual chefe
vida subir cada. dia. •. lt inútil .darmos
do Estado Maior, brilhante oficial; a.·
. mals . dinheiro ·desvalorizado. lt abquem tributo a. devida consideração .
.solutàmente . iiilprotfcuo criar ·. mais . . Entretanto - repito' - nada. disso
reclU'sos por melo de emissões Inflaestá em discussão. O que . abordamos
. tórlas. As em!ssões não fazem senão' aqui foi o abandono do aeroporto . de
deteriorar o . pouco . que .temos e pre·
Natal. Não era. de estranhar que r;ha·
judica.r aquilo ·que· poderemos ·Obter mássemos à at~ção ·de s. Ex.• e do.
para .o futuro. Na.. história .da •nossa
honrado. Sr. Presidente. da Repl1bl!ca
vida. econOmica., financeira e monetápara. o. caso, porque; em estado áe
. ria, nunca se apresentou uma. hora
abandono, se acham diversos ca.m;pos
semél.h.ante à · que estamos vivendo,' de pouso ·'do Brasil.. conforme_,tive
susceptível' tanto .de poderosas e benoportunidade de declarar sem. sof.rer
ifazej as correções e progressos como
contestação.
. . . . ·
· · de faltas, injustiças e · êrros de conO titular da Aeronáutica, em entre·
. seqUências funestas.
vista, afirma que não ocorrerá a trans· ·
· E esta hora' s!n,gular exige,. com uma ferência da Base de Parnamerim, .c!ass!flcando de inver!dica a noticia do
voz imper!osa, que os poderes harmonicos e .independentes da Nação :;um· seu fechamento.
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Baseei-me em telegramas do R!o
do para. fins militares, civiS e comtlr•.
Grande do Norte, ;publicados .dos jorciais ._ Dada. a escassez de recursos finais. ~te noticiário, que. o Major Bri· nanceiros, não·podemos dispor de: ae·.
· gadeiro Trompowsky qualifica de. ln- l'oportos especlal!Zados. . ·.
.
vericllco foi ·confirmado pelo ilustre
o
s
·
A
·
· ·
dlretor 'da Aeronáutica Civ!l, yelho
r· ·. ugusto Meira - Nem há
· pioneiro da Aviação Civil no Brasil e .. motivo para a· d!ferenclação. . .
companheiro do eminente Ministro rm . · O ·SR, SALGADO FILHO ;_: Nem
organização de programas .tendentes a
hã motivo para a.. diferenciàção - diz ·
regularizar as atlvldades_ aéreas antes
V· Ex.• multo bem - principalmente
da criação do M!nistérlo,. pessoa., por- em se levando em. conta a, tão proo!a·
tanto ,autorizada, merecedora de tOda
mada escassez· de recursos. Países far· .
confiança. suas palavras 'estão publitos em numerário, como. os· Estados ·
cadas em "0 Jornal" de 5 do corrente,
Unidos e a. Inglaterra, ma:ntém aéro- ·
sob. a .epigrafe - "Vai ser abandona.·
portos .mistos .. Por que, então, espedo o AeropOrto ·de Parnamerlm":
· ciallzar os nossos aeroportos para fins
militare:~, quando · são lndispensáve!s
"0 ·govêmo não .pode arcar com . aos meiqs de .transporte civil e ta.m- .
as despesas de dois aeroportos lli- bém comercial? .
.
·
·
ternacionais tão próximos, como os
o.'sr. ·Augusto' Meira ~ A.vida. na
de Natal e .Recl!te~· • · · · ·
· · paz ~é· mais importante •
o SR.· SALGADO FILHO -A .vida
. :Seria a noticia. slmpreS boato? . .
· · ·'Responde o Diietor .. da Aeronáutica ·na paz é malá iDiportante - diz bem
• · C!vil, a quem ''me v_enho referindo. .
V. Ex." ...,.. sobretudo entre nós, -cUjas
''Não se trata. de boato., porque condições estão ,a exlg!r transportes·
a. verda._de é que os serv!ÇOB . das para :as nossas necessidades.
. grandes companhias estralll!eiras
· o Sr.. Francisco Gallottt· · _;_ Não
de aviação lócallzadas,. há. alguns
convém· V. Ex.• dada a. proximidade
.. anos, .em . Parnamerlm, iam ser ·,-de Natal e ·Riidfe, em. que seja. pre~.
transferidos: para Recife. Os tra- feri'l!el a existência. de um. só aero·
bàlhos respectivos, . estão · sendo porto, :uni bom. aeroporto civil e co--- ·
orientados . pessoalmente pelo MI- mercial, do-· que arcarmos· com as ·des..... nl$ÇI. Ar~ndo Tr~powsky; e · pesas de_· dois? _
__ · . · .
da ,resoluçao. Já foram_ :notificadas
O Sr,. Augusto Metra- Seria pre... as. companhias:. interessadas •. .A ferlvel, então, sua localização em .. Na.·
_., .. medida. é para melhor atender aos tal, porque esta cidade ~é ma!!! impor·
.., v!ajantes; yisto· Recife .dispor. de · . tante para. fills D!illtares; . ., .... · .. · •
. Não é poss!v:el · que 0 Rio · Grande .
, melhores acomodações para. . rece·
:bâ·los e também, prtncipalmen~e, . do. Norte, ·,que a,tendeu .às exigências
por não poder o. Govêmo, no mo·
da guerra/não goze dos--benefícios em
. · ·
mento, arcar com as despesas .que t · · . d
dois aeropol'tos internacionais tão
empp e. paz. . · ·
...
·próximos um do· outro; necessitan" ·
o .sr. ·Franctsco_.Gallottl - Não en: ..
do· ambos dos serviços 'de ·Alf!lnde- tro ·nessa questão. Parece-me, entre ·
ga,. Saúde; etc. •. ,
. tanto,. n!lo haver ,necessidade de .dois
-- · ·
·· .
aeroportos · distantes entre si meia
.·.Assim, . Sr. • Presidente,.·· parece-me· hora de :vOo. · · · ·
·
.
11ão ter sido boato. . ... . . .
·
. 0 SR. SALGADO FILHO..:. um •
o Sf'. !ranciaco Gallotti -: Fermi· pouco
mais .. Mesmõ,que fosse só mela
te V. ·Ex: um aparte? ·
.
hora;-.não seria, posslve!presc!ndlr do
. O SR •. SALGADO FILHO.- Com aeroportoide Natal. Nada nos -::ustou, ,
·todo o prazer.·
.
temos. apeiias.·que conservá-lo.:
·,
- o Sr. Francisco~GaUotti - Segundo
o· Sr .Franciàco. Gallottt __;_ Pelo que.
ell:tendl, o AeropOrto C!vl,l--de Parna-, depreendl~da leitura ;,que;.,V ..' Ex.•· fez;
liUI'inl é que deiXaria de_ existir, sendo . vai ser· conservado para·.f!ns militares.
-leya,do para Recife; _mas, quanto ao
-SALGADO Fn.HO- Se nos.
0 SR
a~ropOrto base-na,val. _de PamamU:lm,
falta•
capacldàde para. .mantê-lo·· com
o próprio Diretor da. . Aero~utlca. ·C!- objetivos comerciais, . ·.como conservá·
vil não falou na suspensão dos seus lo ara fins· mUltares? Por que essa
.llervlços.
.
vol8pia de ;ostentação, de. r!queza.,
O
SR
..
SALGADO
FILHO
.
...,-.
Sequando
não podemos realizá-la? Não
1
. :nhor Presidente, esta. parte é dlferen- é possivel- abandonarmos qualquer ae·
. te. Estamos foca.l!zando o abandono roporto, sobretudo o do Estado do Rio .
<lo ·AeropOrto de. Parnamirlm, utiliza· Grande do' Norte, multo .mais necessl-

.
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tàdo de meios de· transporte que Per· os portos. Não se p~de prejudicar · Ó
nambuco ou outro qualQuer Estado do .de Natal, com violação frontal da
Brasil. 'Por que êSse menosprezo à
Constituição. Não é possível abandoná.·lo em favor de Pernambuco, ..
capltal do Rio Grande do Norte ... · ·
O Sr. Augusto Metra.·-:.Multo bem.
o Sr, Ivo tt'Aqui1io ~ Não haverá
· o ·SR. SALGADO FILHO ~· .. • abandono. Além disso, prejudica-se o
cuja produção tanto contribui para .a . põrto de Natal, de grande lmportân·
economia nacional? Por que. privá-la ela, em favor do de ,Recife. . . . .
do seu aeropOrto? Só porque Recife ·
O S1·. Ivo tt• Aquino. - Pela expllé capital de um Estado .com ma!or . caçã 0 do ·sr. Ministro da Aviação ha·
produção?
··
verá apenas. diferenciação. Para· a na··
Não! ·Não é possível meus Ilustres vegação aérea internacional, ficará. o
colegas. . . . . . : . .
· ..
aeroporto de Recife; quanto· ao de
· O . Sr • . Francisco Gallotti -'- .o Se- . Natal continuará a servir a outros·
nhor Ministro da Aeronáutica, em fins,
·'
sua. entrevista., ·não ·reafirmou que,
o Sr. Augusto Metra - o que de·
como: base, continuará o .aeroporto de _ vlamos fazer era. preparar outros aeParnamlrim?
· reportas.
·
·
·
O SR. SALGADO FILHO - Che.·
O SR. SALGADO·FILHO- Ó meu·
gare! lá.
·.
.
.
· ·.
· prezado' colega, Senador Ivo d' Aquino,
· · •. Não é possível, Sr. · Presidente, se · disse o que compreendeu da leitura. do ·
· . menospreze um Estado da. União, prl~ · esclarecimento prestado pelo Sr; MI·
vando·o deis transportes aéreos. npe- · nistro da. Aeronáutica.
:, · ·
nas sob· a· alegação ....,. como diz na
·.O ·Sr • ..rvo -d'Aquino
Perfeitasua entrevista o Ilustre D!retor. da Ae- . mente. . · . . · . · .. , · ;.
ronáutica Civil -:- de que 'nos faltam
. o SR. SALGADO FILHO _ sr .
. .II! elos .P!!-ra ~conservar. dois aeroportos Presidente;< nós, bacharé!s em direito, ·
tao proxunos-um•do outro. ·
· · tinhamos a fama de dizer coisas para
Não;- Sr; Presidente, não se .pode ·· que fossem dadas diversas interpreta·
alegar ·a. proximidade dos dois· aero· ções. Os militares, entretanto,· com o
p·ortos, porQue·· servem a Estados· di- curso do· Estado Maior,· com a capa·.
·· · ferentes. · Além disso, não possui o . cidade admirável de sintese, de preci. Distrito' l''ederal quatro aeroportos?. são que·êste curso lhes ministra,. dePor que · a. capital do Rio Grande do .vem .dizer as cols~ taxativas e clara'
Norte. niio= pode .ao menos possu:r um mente, ·para que nao possam dar mopara fim. comercial?
· · . . ·tlvo a lnterpretaçõe.S dúbias, como nca·
·o sr. Francisco Gallotti - Os qúa- ba de revelar' o meu ·nustre ·e .prezado
·- tro .. da Capital Federal talvez já se· amigo, Senador Ivo d'Aquino, em face
·:
da exposição do Ilustre Sr. Ministro
jam Insuficientes·; · .
· ·
da Aeronãutica. ·
O SR. ·sALGADO FILHO....,. Graças · . s.· Ex.a exertou o seu pensamento.
a Deus, ..ainda satisfazem· .. .
A mim, porém, me parece. que· o . sr •
. ·O .Sr. Augusto Meira - A Constl- Diretor da Aeronáutica Civil, disse ela·
tulção: prolbe .a, diferenciação entre ramente que nos falta capacidade ·
os :portos •. Determina Igual.. trata· para manter dois aeroportos; Dai a·
mento.. . ,__ . . ., ·
·
preferência para o Rec!fe, porque posO sr. Ivo tt• Aq.uino ·- D\í .licença sul melhores· condições PRl'a os passa-·
o nobre orador para ·um aparte? <As· · geiros. Não sei que condições s~o es. sentimento do. orador> - Parece-me · sas, Sr. Presldent.e. Tanto o de Natal
que 0 sr. M!Iiistro da Aeronáutica diz como o de Recife possuem ótlma esta. em · seus·, esclarecimentos, · que . será çáo de passageiros. As circunstâncias
mantido .o aeroporto de Parnamerlm. . são .Idênticas.
.
Não será, portanto, abandonado._- Es·.
DepoiS de dizer ·que não há :razão
clarece, ainda, aquele titular que a para alarma, porque a base tle Parna·
navegação aérea. -internacional se utl- mirim continuará, acrescenta, no !!m
llzará do aeroporto de Recife ,reser· · da sua entrevista - dizem que . na
cauda está o veneno . :. dito em latim
vando o de Natal para fins militares.
seria mais interesSante, mas tive T!!·
Naturalmente, a nayegação aérea na.c!onal. será .feita através dêste aero- ceio .de ferir ouvidos do nosso eml·
porto.
nente. Vlce-Presidente __ ó seguinte:
· O· Sr .. · Augusto Metra - li: Jncons· ·
"0 Mln!stérlo admite, com
tltuclonal. A Carta Magna estabelece
maior estudo, a possibilidade de,
Igualdade de tratamento para todos
em dado. momento, retirar, em ca·
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ráter ·provisório, de Natal, a aviatável e Inconteste que ó aeropOrto de
. ção ·comercial de transporte. No Parnamlrlm foi éonstrúfdo durante .a
· te-se, Isso nada·tem com a base".
última. guerra, ria. qual fomos. ·~n
Quer dizer qué, em dado momer{to, volvidos. . Mais .. de trezentos . av!ões
0 sr.· Ministro da Aviação admite a : de guerra por ali · pasasvam dlàrlaposslbllldade.de ret!rar da base de Na- · mente. A navegação comercial permar
i - ·
nece~ intacta sem que tivesse ha vita · a· .av açao .comercial. ·
do o menor dessarrlilnjo, o .menor acl·
E acrescenta:
·dente ou obstáculo. · .
: ~·Em face atlida dos ..bons. i3re·o· Sr.· Georgincr Avelino - · Mu!to
. celtos da. arte .da guerra, seria dé bem· · . ,
· · lnterêsse' que esta fosse planejada
O SR. SALGADO Fn.HO - Témos,
em t~mpo .. a fim de evitar. impro- portanto; o exemplo da necessidade da .
visaçoes, prejufzos e desi1Stres.
construção ~d aeroporto·· de Natal du. Se. a situação. intérnacioilal su- rante a guerra, utilizado pela Aviagerir ao .Govêrno a transfer.êncla ção Militar e Comercial"·
·
aludida ·ela se;fará, sem tropeços, .: O Sr. Georgina Avelino - Não se
graças à ,prev!são .anterior".
compreende a. tr!Ulsferêncla para· ReQu~r diz~r. como ·acentuei...' · .
clfe .. ·
· · · ·.. · · · · · ·
.
·
·
·
O Sr•. Augusto Meira --"-E' sabido
· .·
·.· . ci S~. -.AuU.ústó Jl!eira :..... Permlia-me que· a ação mlll~ar não dispensa o' ·
V. Ex.a. Se entrás&emos em gu1lrra, o
auxillo comerc!al. Pelo· contrário;' é
·Recife ficaria intacto.~ O Inimigo não imprescindível ·o auxilio do .comércio ·
atacaria esta cidade; tudo recairili sô- ·para êxito· completo. Não é admiSsivel
. bre Natal. Em caso de guerra, o Re- . ·que; por. interêssec<~e. companhias es'c!fe,-cer.tamente; seria perseguido pela . trange!ras ·.fique o Brasil· na: eterna
,;;aa.importânc!a. Natal·enfreiitaria o . atitude de subserviências.- de. tudo
inlmlgo·pcr.~onde·êsse viesse .. Na. últk ceder, situação revoltante .e prejudi"
.ma .guerra, .muita· gente. delxou.Natal ·cial .aos próprios ·br!os, da· Nação ... O
com.. recelo;de •ataque·à· cldade•. logo ' abandono. do ·aeropOr.to de Natàl·im-.
que ·.os a~mães se apoderassem de
porta em verda,deira ..traição ~ao progresso do ·pais.
Daka.r. Nao se node: prejudica·r ..um
Estado em favor. de··outro: ·O Rio . o sR. SALGADO FU..HO- Será.
Grande do Norte.·fol sempre het•óico,
que 0 ·Rio Grande do Norte tem menos
através da .nossa :história, desde a ln-· · necessidade de transporte do que: Pernambuco? Evidentemente, não,
vasãà. holandeza. Não há motivo, por·
tanto, para .a atitude do M!nistro da
o SR. PRESIDENTE ,.<Fazendo soar ·
t\viação . Os · homens que dirigem os
os tímpanos) ....:. Peço licença . para
· destinos do ·Brasil multas . vêzes criam ponderar ao nobre orador q\le está fins!t.uações complicadas, .levados por moda. a. prororgação da hpra do Expedlt!vos desccnhec!dos do pais. A ação
ente.
·
.
·
· •
. mil!tar. não dispensa ·o .auxilio comer- - . · o SR: GEORGINO·: AVELINO ela!. Antes o exige. ,Foram, os Estados · (Pela ...ordem> ·-Requeiro a v. Ex.a,
Unidos que .descobr.ram a i~po~tân·
Sr;E•res!dente; ·consulte o. Senado sO- ··
ela insuperável :de Natal e nao duv!'bre se •concede uma prorrogação de
daram fazer d~êndios .. enormes.
30 minutos, a fim de que o nobre Se. O. SR. SALGADO FILHO __; Sr.
nadôr Stilga.do·Filho termine. Ruas conPres!dente'· longe de· mim querer re·
s!der~.
·
..
solver problemas _do· Estado Maior.
o SR. PRESIDENTE -.InfellzmenDesej'?, entretantó, .focalizar· assunto
te não posso submeter o_ Requer!men- ··
.que .meu racloclnio ·pêde· atingir, e to. de v. EX.• à dellberaçao do Senado,
emlt'r minha opinião, Graças a Deus,
visto como a prorrogaQão de expediensempre e._gl em . função das · minhas te só pode ser par. mela hora e· esta já
·idéias·.
· · . .., · ·
· ~·
: .
foi concedida,. a pedido ·do Senador
··o Sr. Auu.usto Melra''.:... V. Ex.• está· Alfredo·'Neves, em favor' do S'enador
prestando ao pals·inestimável,servlço.
Andrade .Ramos .....
ó sR.. SALGADO FILHO...:.. Diz 0
·A hora do. expediente qué é lmprorilustre Ministro. que se houver .neces- rogável, já,~stá eJÇce!fida de um quarsldade, será transferido o .aeroporto;
to de hora. · .
.
. mas,. os jornais asseveram que a or- . O ·sR .. SALGADO FILHO -· Aca·.
dem já foi dada. Nlío quero, nem por
tendo· a delibera.ção de V. Ex.a, Senhor
sombra pOr em dúvida a palavra do Presidente, peço que me inscreva pa.Min~stro. Entretanto,· é fato incontesra; falar em explicação ·pessoal.
.
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Comparecem mais os Srs. se. Art. 2.0 O plano consta das se" ·
nadores:
,
gulntes obras:
a> melhoramentos na rodovia Anã~
Clodom!r .Cardoso.
polls·Uruaçu; .
.
.
Joaquim Pires.
b). prolongamento dessa rodovia até .
Ferreira de· Souza .
·Tocant!na, ou ·suas proximidades,· s~
. Aloysio de· Carvalho.
guindo o traçado, se possível, o divisor
Mathias Olympio.
de águas · dos rios .Tocantins e AraDurval Cruz.
. .
·
.
· · .
guaia; .
Alvaro Adolpho. ·
c) · melhorámento · das condições de
Georgina Avelino.
navegabllldade. do rio Tocantins, no
Isniar de Góes.
trecho compreendido entre Tocantfnia
. Evandro V1anna _.(10).
e Tocantinópolls;
. ' Deixam de comparecer os . sed). construção de uma rodovia . que
nhores Senadores:
.
·
ligue Toca.ntlnópolls à term!nal da Es:trada de Ferro Tocantins, em Jatobá,.
· Ribeiro· Gonçalves.
cruze o · rio Araguaia, nas. imediações
· Fernandes Tavora.
·. de Araguatins, e passe por Marabá ;• ..
. -Adalberto Ribeiro,_
e) melhoramentos na Estrada. de.
Vergniaud Wanderley.
Fer1'o Tocantins; ·
.
Novaes Filho.
. f> melhoramento .das condições de
W~ter Franco,
do rio Tocantins,' entre
navegabllldade
Maynard Gomes. .
Alcobaça, ponto Inicial da Es~ rada de
. Attlllo Vivacqua·.
Ferro Tocantins, e a c!dade · de.· ·Be.H11m!lton Nogueira.
lém;.
' ·
·:
Sá Tlnoco. .
g) construção .• nos trechos· nevagáMello Vianna.
veis do rio Tocantins, mencionados· nos
· Bernardes Filho;
Itens c c f, · das obras d~ acostagem
Euclydes · Vieira.
necessárias à meh'1or operação do .tt•á·
, Dario .Cardoso.
fego
fluvial.
.
.. . . ·
F'lávi o Guimarães .
Art. 3.0 . Para 0 custeio das obras
Getulio Vlirgas.
serão consignadas, no o~:Çamern!o. feErnesto Dorii"elles (17) •
deral ou no Plano de Valor!zaçao, da
Ama?.ônia, verbas slllficientes, de acõr· ·
·.. li: sem debate apro·1ado em· cilsde> com e> programa estabelecido .pelo
. cussão
única,
o
seguinte
'
.
MiniStérie>·. da Viação e. Obras .. Públ!.-.
• .PARECER ,
cas.
. · ·.
. · · · · ·· •
. Parágrafo único ::.,... No ano cor1·ente, ·
N.• 556, de 1948
far-se-ão os estudos das obras n)ltorlzadas e. construir-se·á o prolongamen· . · (Da · ComissãO. de . Redação de Lei~)
to da rodovia Anápolls·Uruaçu, de que
. '
t:ata a letra b do artigo anterior, corRedação ·final do Pro1eto d.e Lei
rendo· as despesas. por. conta. da Impor- .. ·
•
da Câmara n.• 57, de .1948.
.
tll.ncia global de· Cr$ 20.000.000,00
· • À comissão ~presenta, em' anexo, a (vinte' milhões de cruzeiros), constanredação final do 'Projeto de Leida Câ~ te do orçamentá -vigente, Ministér!o -da
mara dos Deputados n.• 57, de .1948 ..
Viação e· Obras Públicas, . Verba · 4, '
.. Sala da Com!ssão de Redação ·. de
Consignação VII,. Subconsignação yni,
.. 'Leis, em 28 de julho de 1948. - czon.o .1. e de outros recursos que venham
domir Cardoso, Presidente; ""' Walqea ser · atribuídos ao mesmo fim, e . se
mar Pedrosa, . R~lator. Augusto . distribuirão ao Departamento Nacio· ·
.Meira. - .ctcero:de· .Vasconcelos. -'
nal de Estradas de ·Rodagem.. . .
,.. .
Ribeiro Gonçalves·. ·
·
Art. 4.0 .Revogam-se as disposições .
em contrário. .
. ..
· . · , .
ANEXO AO.PARECER
O SR. PRESIDENIE -. O Pt·ojeto
" Redação final do Pro1eto de Lei
de Lei da ·Câmara n.O 57, de 1958; .so· da Cdmara dos Deputados ·n.O 57, . be à sanção.
·
·
de· 1948, inclufda ·a emenda do
Esgotada li. prórrogação da hora de .
Senado.
expediente, pas.sa~e à ·
O Congresso. Nacional decreta:
'
ORDEM DO DIA
Art.; 1,0 1!: o Pod.er Executivo nuSão· sem debate aprovados, •.m
torlzado a dar pronta execução-ao pladiscussão. ún!ca, os seguintes prono. de ligação rodo-ferro-fluvial Anlipolls-Belém.
. jetos:

..

·.
-156

~

'

O SR. PRESIDENTE
. Os . tr.ês
Projetes de Lef da Câmara que acaN • 88, de 1948
bam de ser votados, ns. 88, 90 e 104,
sobem à'. sanção.
. O Congresso Naclorn'al .decreta:
•
"
1
.
2.• dlscussãc. do 'Projeto de. Lei.
Art. 1.ó lt o Poder . Executivo audo Senado ill.0 25; de .1948, que ·
torizado a abrir pelo . Ministério das.
transforma em estabelecimento fe~
Relações Exteriores: o crédito especial
dera!-de -ensino superior ·a Facul·
· de Cr$ 13. ooo;oo <treze mil· cruzeiros> , .
dade de Direito de Goiás. · · · . · · ·
correspondente a US$ 1.000,00 ao
·câmbio de Cr$. 13,00, por dólar, para
<Pausa> •.'·· .,
· · :· .:·
atender a'o pagamento de. ·contribUi· Não havendo ·quem·· peçá ' a. p_alação . do. Brasil ao Conselho. Interna·
vra, .declaro encerrada a discussão.
clonaJ. do '· Trigo, . com . sede em
Wash!ngton; referente · ao · ano fiscal · Eitá sõbre à mesa uma Emenda que
de. 1946-47, terminado, e~ ·30 de julho
vai ser !Ida.
· · ·
·
de 1947. ·, • . · .. · · · . , .
·lt llda e. apoiada .a seguinte
Art, .. 2.0 Revogam-se as Cllspos!ções
' .
. '
em contrário; ·
·
EIIIEIIDA
. . .
'
., .
• • .. PTOJETO 'DE LEI D~ CÂ~RA
Ao Projeto de Lei ~.o 25; de :1948 .
. I
~
0
· . ' ·~N. ·90, àe 194.8
Ao art. l.0 :
.
,
..
..
.
'o Congi'esso'Naclonal decreta:
Ficam, transformados eni .estabelecimentos . federais de · ensino .superlol" ·
Art. 1~~ o"reg!me de. graÚflcaÇão de. a Faculdade de D!reito de Goiás e. a
· magistério estabelecido · nos Decretos- .Un!wersidade de. Minai! aerals, inleis ns·: 2, 895, -de 21 de -dezembro de.· corporados· ao patrlmônio · nacional
,1940 (alterado pelos de. ns; 4.667, de . todos os seus. dlrcito.s,--.bens. móveis, •
8 de· setembro de 1942, e 6.. 660, de 5 de
imóvéis e. titules e . se regerão· pela
j.ulho de.1944), e 8.315, de 7 ·de de"
fed,eraJ.. de ·ensino ·supe:rlor. ·
legislação
· zembro de · 1945; · é · extensivo . aos
· ocupantes . efetlvos dos· seguintes .car~
·.Ao art .. 3.0 : gos,· do Quadro· Suplementar do· .Mi- ·· ·· O provimento das cátedraS s1Ltará
_nlstérlo da· Educação e Saúde;
mediante ·concurso de :provas ·e· de ti-.
. · . à) . Proféssor, · padião J ..do. Servlçr.
tulos, na forma de, lei em v!gor· <Cons- ·
.·Nacional· de DoenÇas Mentals, do De- tituição Federal, art .. 168·. n.0 VBI> .
partámento Nacional de Saúde;
.
§ 1.0 Aos professOres. que, na dab) Professor, padrãó J; da Escola . ta. desta .lei, estiverem regendo cadei. Técnica .'Na:c!onal, da D!retoria do En- ras há. mais de ano, ·sem haver pres· .
sino · ;rndustrlaL ·
tado .concurso; .fica assegurada ·pr,efc-·
.. Ai-.t.. 2.0 ·ESta lei entrará em ·vigor . rêncla na Investidura éfetiva, após ha- ·
·
· na: data da sua publlcação. .
.. bllltação .em exame de. 'provas e títulos.
Al-t\- 3.0 .:Revogam-se ás. disposiÇões ... ·.· § 2.0 ·Aos.funclonários admlnlstratl- .
vos . serlo' exped!dos · titiuliis de noem contrário.
· .• . ·
meação, I!Ssegurand~e-lhes para. efei. . ' PTO.:iETO 'DE LEI DA cA.;,u~ .
tos. legais o tempo de. serviço (Cons..
:. '
·tltulção
Federru, art,. 102) , reajusta0
N. .104, de. 1948
dos· seus venclníentos. ·pelos quadros
o COngresso Nacional- decreta:
·dos · estabelecimentos· congéneres nos ·
Estados: ·
·
'
Art. 1~o. lt. o P~d~r Ex~cutivo auto~
rizado a.' empregàr'. na .·construção· da
suJrima-se ()'parágrafo .llillco. do
0
. .
estação de .passageiros no. aeroporto .
.àrt': 3. .do Projeto,\' ' .·... .
de Recite, além da dotação-'própria
· às verbas constantes das. cons!gno,ções ·
destinadas, na· le!.orçamentária ·vigen. Ficam abertos na Verba I Encargos
te. aos campos · de. pouso ·e . às ~sta- ·Gerais do Ministério da Educação e
. ções· de passageiros de dlv~rsos aero- Saúde consignaÇão 1, os .créditos ne-· ·
portos ·do Interior do. Estado de., Per- . cessários rio cliStelo dos. serviços constantes desta lei, e autorizado o· Go. nambuco <Verba 4. Consignação. VI.
Dotações Diversas, letras c, m, n, o, p, , vêrno a fazer. op~rações de · crédito.
q, r e .s do orçamento do Ministério
· · ~ · .Justificação ·
ria Aeronputlca> •
,
A Universidade de Minas · Gerais,
· ~t .. 2.0 Revogam-se as disposições
equiparada à Universidade do Brac:~: r ontrário ..
PROJETO· DE LEI DA CÂMARA
0
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sll, foi fundada pela lei mineil;a nú- vra categórica, por parte do Senhor ·
mero.1195, de 10 de setembro .de 1925; · Ministro, como gostaria. de .vêr.
· ar.t. 9.0 , e pela lei n.• 926, de 24 de
Diz S. Ex.a:
setembro de 1926 .e_~! n.• 956, de 7
de setembro. de 1927;- com um patri··
"Ainda sObre o assunto, vale es. mõnio em apóllces .de 24.000 (vinte e.
clarecer que· tornar ..bases !nati· quatro m!l . apólices) no valor nomivas - não me refiro à de Natal
nal de mil çruzeiros êada uma. Tem
- é politica aconselhada cm. togrande .e valioso património em imódos os pafses".
. · . ·
veis e largo perfodo · de vida próspera,
com os . melhores. serviços à cultura . · Óra. Sr. Presidente, o ' Ilustre MI~
brasileira. Todos seus· professOres' !o- nlstro da ·Aeronáutica patrocinou, no
ram escolhidos.· por . concurso e re- · · exercício passado, a· :transferência de ·
gorgita de alunos. lll justo, pois, que • uma Escola para Natal, a !im de' manter ali as illlltalações, pela. escassez :
seja .elevada ao mesmo nivel da congénere ·do· Rio Gxande do Sul. O en-' de verba. S. Ex.• .vem agora confir· sino na Universidade de Minas Ge- mar ..:.. na sua vontade de passar o
aeroporto· para'Rec!fe· -·a falta da. ra!s tem crédito· espalhado pelo Bra, sil e atrái grande · número de brasi- . quela vet•ba. para a manutenção .do
de Natal, o que me .pareceu um. mal,
leiros de vários . Estados;
como ainda me parece, porque, quais- .
Sala das Sessões, em 9. ·de ngõsto- quer. gue sejam as·: circunstâncias· -de
de .1948. - Mello Vianna. - Levindo
previsoes de guerr11s; não podemos vêr
Coelho. •
um aeroporto nas ·, condições do de
Natal, sem. uina fõrça aérea af- cirO SR; PJ;'I.ESIDENTE ..,- O ProJeto
cunscrita
e sem a sua manutenção
de Lei .do Senado n;• 25, de 1948, volpara
.
a
.
navegação
ta às Comissoos competentes, a fim de · tudo aconselha. · . comercial, ..como·
·opinarem· sObre ·a 'emenda que lhe. foi.
Como ·.disse bem ·o Senador Au· oferecida~ ·
·
·
gusto Meir!l, representante do Es.tado
'Está esgotada matéria da ,Qrdem do Pará, nao é possivel prevaleça essa
doDia. ·.,
··
·
designaldade de tratamento entre Es.
tados,
não só em face da .ConstituiTem a palavra o Sr. Senador- Salção,
mas,
principalmente, do bom s~
gado .Filho para explicaÇão pessoal.
so. Por que. presclnd!r· da· navegaçao
•O SR. SALGADO .FILHO' (•) -· aérea . internacional pelo o aeropor- .
to ·de Natal em favor do de .Recife?
<Eara explicação ·pessoal) - · Senhor
Presidente;., por . notável coincidência, .Quais os motivos que o· aconselham? ·
· V .. Ex.a acaba de anunciar, e o Sena-· .Não nos respondam dogmàticamente.
entes pensantes; com faculda1 . do. aprovou, o. projeto ·vindo . da Câ- somos
de opinativa, com .o direito de ser
mara .dos Deputados que autoriza a
ouvidos. porque somos · o ··Poder Leconstrução da estação de pasasgei:ros
do 'aeroporto do Recife·. O fato revela . gisla~ Ivo ·e. temos que ser respeitados.
quec essa .cidade .não está· em melho· ·Não nos digam sõmente: é.mais conre.S condições, no que respeita ao nbri-· vemente, sem declarar a razão· dessa.
· · .
go de. Jlassagelros, ,do que a capital conven"êncla.
o· aeroporto de Natal é indlspensá·.
do Rio Grande .do Norte, tanto .assim
se ·pede, · em projeto,· a· sua .constru~ v'el à. navegação aérea: Se não o fôr,
que o diga o Ilustre Ministro da ·Aeroção ... AI~ ás; confirma-se. o que. tenho
·dito:· não é melhor a sit.uação do aero-·. náutica, com a autoridade. que todos
·pOrto de Recite do que c:le NataJ, e· lhe reconhecemos. Não fique amuado
se .algum devia ser preferido ·para a. com estas considerações, que brotam
. aeronavegação _internacional, por se · de meu espírito patriótico·.•..
achar ; mais próximo do. •continente
O Sr. Georglnó Avelino Muito
que defronta o nosso, seria, (precisa- ·bem,'
. mente, o situado na faixa de Natal
o: SR. SALGADO FILHO- .. , e
aue ·penetra no oéeano. no sentido da
Afr!ca; · ·
.
. · ·. ".C li do conhecimento que tenho da causa
sôbre a qual me estou pronunciando.
. Volto, porém, ao aparte do. IluStre
Infelismente em nosso pais, os co'
:c0Iega, ·Senador.. Ivo d'Aquinn. · Se7 mentários, .em' regra, . geram da s.m·
gundo parece a S .. Ex.a, o Sr. Mi- patia ou da antipatia pela personali·
n!stro não vai abandonar o aeroporto.
dade ou pelo órgão focalizado. Assim
. Não enco.ntro,' entretanto, uma paladeve causar espanto quando um cidadão ..:.. desllliteressado ;no conceito
pessoal, e com interêsse. excluslvamen~
<''), Não foi revisto pelo orádor.
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. te· patriótico .- emite opini~s que
.companhia" inglesa de . aviação
. possam desagradar a êste ou a.qUêle.
"B. · S. -A .. A." já anunc!oil a
Sou dos que não se preocupam os efei·
transferência de sua base de
· tos do que declàram em rela;ção a
pouso. para . Recife, marcando-a
personalidades ·os órgãos administra· para o dia 13 próximo. A B. S.
· A... A. fretou duas composições
tivos, uma vez re!letlndo-ldlélas e opl·
para .transportar todo o seu ma' ' 'nlões concenélosas .
.
.
terial para a capital : pernambu·
Observa· 'O ilustre . Ministro da Aecana, · anunciando . a venda de
ronáutica, a respeito •do aeroporto Q.e
seus ·Imóveis aqui adquiridos, ln·
· Natal, .que está estudando os meios
., ·clusive o· "CJub Hípico", destl·
. de prover - · como ·se diz em linguar
,. nado · a acomodar· os seus passa. gem militar - à·. transferência, acon·. gelros.
· ·
selhável em caso de guerra.
Não ,nos· encontramos em guerra, : . . A Compa:nhia. holandesa ." x.
. L. M.,' trài)Sferlr·se~á de . Par·
Sr. Presidente,: nem temos motivos .
. na:mirlm para. Recife; no dia 20 .
. que ,nos ·façam· prever .qualquer. guer·
dês te mês, sendo: que · as restan·
· ra, no ·pais ou ·mesmo· no continente
. tes companhias, inclusive a F.
' aconselhando . a ·transferência.· Acen.'A. 'M, A., da Argentina, deverão
.tue se; por outro lado, que essa• base
.segu(-la por todo' o mê,s · de ·se·
já·"servia. a fins militares num mo·
tembro.
mento grave para a vida mundial .. se
-a medida. é necessária, a.· transferên·
. A popUlaÇão e ·o comércio desta
· ela agora.· desejada. deve ser ·estudada
.Capital' estão aalrmados, •não se·.
.. . Mas; nem por isso cessem, desde logo, .
compreendendo · os motivos · ,que
.as atividades · do aeroporto. comercial .. · . . determinaram ·• .o ·abandono do
. de ·Natal, de vêz que a ·cidade não
·mais importante aeroporto·. do
.. possúe outro aeroporto,.ao contrár!o. do~·
.
pais. As classes .conservadoras es-·.
· que ocorre com Fortaleza., . onde cxls·.
.
tão
se mov.tmentando desesperada·
tem "três,. um dêles considerado !na- .
mente
:no sentido de se conseguir
tlvo, e .por fim abandono,. em :virtude
·uma
contra-ordem
.•. do Ministro
de defeitos técnicos·, · .
·. Armando TrompOW!iky, . ev!tando·
o Sr:. Francisco ' Gallottl ..,. o Rio
se·. assim os · enormes · prejuizos
Grande do Norte só tem um aeropor· ·
que a. medida causará à cidade"·.
to? O ·de. Montagem não está· fun· Sr.· .Presidente, 'longe de mim pOr
cionando?...
·
·
em
a palavra honrada do Se·
. o .sR;. SALGADO FILHO - o de nhordúvida.
Ministro~ da .Aeronáut!ca; ·entre·
.Montagem .não . t!Jm · capacidade para tanto, · acabo· de ,ler telegrama con~
grandes .aviões;· só o de NataL. Não · vincente, · dizendo qúe' ·várias comé possivel que seja retirado êsse.,aero·
panhias comerciais ·estão .transferin·
por.to da ·navegaçllo aérea.. interna. O)l do
seus escritórios de Natal para Re·
internacional. ·
· ·.
· · . 1 ·.clfe. _. . · , · . . . · ·
· ··
sr Presidente a. nota do digno .M.· Acredito nas· declaraç'ões :do .Sr. MI~
nistro da. Aeronàuttca não. é· clara; . nlstro . Armando Trompowsky e sou
· não ·é precisa., ·nem esclarecedora. Diz . até .levado a admitir .que haja certo
' apenas que eu não tinha razão . tlm
exagero ·no •· telegrama·. · Na v.erdade,
discordar da transferência . daquela
porém,
'"despacho que acabei· de ler·
. base militar, quando. me referi.-' como . traduz osituação
àlarmante não só ,
ainda. hojiL·me refiro - a· aeropor· . para· o .comérc!ó ·. como
para· a. popu· .
.tos que, em .todo· o Brasil, estã.o senlação
da
•capital
do
Rio
Grande do
. do abandonados. Não ·posso ,r,anfor·
Norte.
·
.
·
. mar-me ·aconteça·; .o· mesmo. com à. da·
-Não· estou. fazendo ·critica·. destrui· · cidade de' Natal; enquanto sua· ma· ...dora
.nem mesmo seja uma
nutenção · exige cuidado . cotldla.no, critica;e, ·talvez
estou
apenas relatando faconstante, permanen.te, como é do cotos. para os quais ·peço a atenção do
.. nhec!mento geral ·e. a. técnica acon.·
ilustre •·Ministro da Aeronáutica, $em
·.selha-. .
. · ·
qualquer .titulo de combatê-lo ou
· . Diz o honrado Sr. Ministro da Aero·
magoá-lo;·.
mas, ao contrário, com es- ,
náutica. não haver, no particular, na· ·plrlto ãe cooperação,·
Não ' creio que
da decidido. .No entanto, telegramas
S.
EX.•
.se
considere
lnfalivel
a pon·
. vindos .de Natal, que vou lêr, datados
to
de
recusar
interferência
que
não
de 7 do. corrente, dizem· o seguinte: . · seja .a do Estado Ma!or da AeronáuNatal,' 7 (Meridional) -: Ape~ tica, que merece, aliás, meu absoluto
respeito·. Contudo, assiste-me .o di··
· ·sar das declarações em. c:ontrário
· do Ministro da Aeronáutica a relto de divergir do eminente titular,

..
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>desde que não se cogite de matéria
dades, nem: melindres. Tenho, sim,
técnica. Demais, . não . Sr. Presidente, sentimento de patrlo·
tismo, e é. êsse que me leva a ocupar
lhe conheço, a opinião. Sei, simplesmente, ·que se anuno!a de Natal :a · a tribuna - e o farei · sempre · tôdas as vezes que perceber estar sentransferência de um aeroporto, not!do menosprezada uma obra. neeessá·
·cia confirmada pelo D!retor. da Aeronáutica Civil, que diz não comp01· ..
l'ia. Diàriamente se clama e reclãina,
tarem os . transportes Internacionais
se !mpetra e se pede transporte. Em
dois campos de aterrlsagem no Bra- . matéria desta natureza, os transpor·
sil. E prescindem do mais l'ttll 6 . tes aéreos devem figurar em primeiro
plano, po!s grandes são as distâncias
aconselhável, · pela ·prox!mldaae do
que separam o norte, o sul e o centro
cont!nente africano, dando pre~erên
do Brasil.
da ao de Recife. A escolha, mal~ do
Nesta posição me manterei, agra·
que um mal, é um agravo ao Estado
. do Rio Grande do Norte, ·que ficará
de ou desagrade a quem quer que
seja, porque atendo. ao cumprimento· .
:privado de navegação aérea. e Impedido de utilizar seu magnifico nero- · do dever· sagrado que me outorgou o
porto, cujo aproveitamento comercial
povo t·!ograndense, que, pelo fato de
· .mer,ece os maiores cuidados .
sua situação, no extremo sul do. pais, .
·
O Sr. Georgina Avelino - Muito
não se desinteressa e, ao contrário,
bem.
·
cada vez mais se empolga pelas ne~
O. SR. SALGADO FILHO· - A cess!dades nacionais, sejam elas do
transferência dos serv!ços de trans- norte, do centro ou ;mesmo do sul do
Brasil.
·
·
portes comerciais .para Recife oca\
1!:
.um
Imperativo
ao
qual
pretendo
sionarão . o abandono do Aeroporto
dar cillnpr!mento satisfatório de acôr·
de Natal. No entanto, clamamos por
que seja mat!do, convenientemente, do com a minha consc!êneia. Não defendo a . obra que realizei, defendo,
não só para as i1ossas neceslsdades de
sobretudo, o bem da nossa terra que
paz, .como para o caso eventu!,ll de
todos nÓll; brasileiros, temos o dever
guerra. Se houver guerra e .nao se
e o encargo de sustentar,: visando seu
adotarem as ·normas aconselhadas
pela experiência, ·ou seja o uso para progresso e suas necessidades. (J.tluito
bem; multo bem. Palmas).
fins militares e comerciais . ..,... neste
caso, entlio; se proiba apena.S provi. O SR .. ALFREDO NASSER (Para
soriamente seu uso · para fins comere:z:pltcaçllo pessoal · lê o seguinte dls·
c!als, e não definitivamente, porquancurso) . - Sr. Presidente, o projeto
. ·to. ·a comércio e os habitantes do · que tive a honra 'de submeter à con·
Rio Grande do .. Norte não· podem· sideração do Senado e ·que transfornem·.devem ser privados de transporma em estabelecimento federal de
. te aéreo. Têm o mesmo dlre1to dos
ensino a Faculdade de Db:eito de.
f.llhos · dos demais Estados do Brasil,
Goiás mereceu do conceituado e bri·
e estavam no. pleno gózo das facililhante matutino, "Correio da Manhil";
dades que proporciono\! . a colaboraum reparo, entre outros, sôbre o qual
.ção amer!ca·na, construindo magnifi- não posso silenciar. Atribuiu-me ·o
cas aeroportos, qúe,' lliíellzménte, ·não referido matutino a Intenção - que
'vêm sendo conveniéntemente ·. mant!seria realmente pouco recomendável
dos.
.
.
se verdadeira - de transformar eni
. Faço .um .apêlo ao Sr. Presidente
catedráticos, bulando assim a exlgên·
da ·República e ao Sr. Ministro da
ela constitucional do ·concurso. todos
Aeronáutica, para que não · desam- . os atuals professóres da Faculdade d~
parem. a· .vida comercial e ·civil da
Dlre!to de Goiás. Essa Intenção res·
cidade de Natal, prlvandl>-a doa meios
saltaria evidente da lei! ura do art.
' de transporte aéreo para o resto do
3.0 ~o projeto. que assim dispõe: .
Brasil e para o exterior.· .Para manu·
"Art. 3.0 - Aos atua!s profestenção do aeroporto, sua utilização
sOres
catedráticos e aos fúncio·
diária se faz m!ster, porquanto denár!os
administrativos serão ex·
finha o ·órgão ·sem funçlio.
pedidos decretos de nomeações,
Minha atitude não é· de combate:
assegurados, para todos os efeitos
ao contrário, ofereço minha colabo·
legais, o tempo de serviço, ;3 ajus·
ração, por considerar Inoportuna a
tados os vencimentos às carreiras
medida. Não pretendi lnterefrir como
do se:v!ço público federal".
ex-Ministro, de euja. gestão muitos·
Não sei, Sr. Presidente, ·como se
querem apagar os vestlglos, embora
pode··infer!r,
desse texto, a Intenção
seja dlflcll esquecer a .obra real!za·
da. Não .me preocupo, não tenho vai· que. me é atr!bulda. O que eu não
~str!tamente
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poclla, en face da Constituição vlgen~
da Educação, não só 'preencheu os·
te era dilpor diferentemente em rerequisitos exigidos, como obteve a
laÇão aos atuals ·catedráticos. Não
equiparação por proposta do Conselho
é. por mero acaso que a nossa Carta. Nacional de Educação aprovada, não
:Magna. :veda.. à lei ·que prejudique o por · dois .terços · dos seus membros.
d!reito adquirido. · A Faculdade de mas unân!memente;· Os catedráticos.
Direito · de Goiás foi equiparada, .aos
a que se refere o art. 3,0 do· projeto
estabelecimentos fedetais congêneres são . aqueles que o eram ao se dar a·
pelo decreto n.0 809, de· 11 de maio
equiparação e é obvio que essa. não
de 1936, em plena vigência da Cons- se .daria, se sua Investidura. tivesse
titulçã() de 1934 que já proibia, no · sido Irregular ou. contra .as .dlsposlsell. artigo 158, a dispensa, do· con-. ções da. lei federa.!.· Assim também
curso pnrn o provimento dos cargos
or. funcionários administrativos, e, se
do magistério of!clal. Pois bem.. A 'não me engano, dois; Quero, ainda,
eq11lparaçâo' · foL-lhe ···concedida· com· chamar.. a atenção' do . Senado para.
fundamento no decreto n.0 20.179, o segu!nte fato. A partir de 1936, . ·
de 6 de jUlho de ·1931, que exigia dos
data da equiparação, · até hoje, · só
ID&tltut.os .de ensino superior, que pre-.
foi. nomeada para. aquela.· Faculdade
tendessem gozar dessa. prerrogativa,
um catedrático, o Dr;. ·Luis ·José Pea. satisfação dos segUintes requisitos: relra. .de Qllelrós, recentemente fale- .
I ..- ministrar em cada. curso
cldo ··e :habilitado· em dezembro de
o ensino. pelo menos, de tOdas . 1937. num .concurso de provas. •rodos
as d!sciplinas obrigatórias· do
os demais professOres nomeados. a
· .curso correspondente de instl- · partir daquele a.no o foram em carátuto federal congênere; II - ex!- ter Interino e estão sujeitos à. presglr para admissão, no· mínimo, tação do concurso, e ,conseqUente ha-.
·as conaições estabelecidas· para o bllltação. se aspirarem ao provlmen- ·
Ingresso em Instituto" congêne1·e;
to·efetlvo. Tanto. é assim que há do!s
m .;.... organizar o curso e os meses a• Faculdade de Goiás: submeteu
períodos Jetlvos de modo a que
à .apreciação da. Dlretorla do· Ensino
tenham, · pelo ' menos, duraçíl.o
superior editais,· abrindo cóncw:sos
Igual aos de Instituto federal
para cinco cadeiras. ' São estes, Sr.
ccngênere; IV :..... adotar regime
Presidente, . os esclarecimentos. que
me sinto no dever de (!lrestar ·ao se- .
escolar,· no mínimo, de· rlgOl' ·eq11!valente . ao de Instituto federal
nado, em atenção aos comentàrlos do
ccngêneres; ·v ~ funclomir em "Correio da· Manhã.'. <Multo bem;
edifício ·aproprii:tdo .. e que atenda, multo bem> .
.
.. ·de ll(lôrdo com o número de aluo SR. FRANCISCO GALLOTTI-,
nós adrnltldos no curso, às exi(Para explicação . pessoal) -· senhor
gências pedagógicas e. hlglênlcas;
Presidente, na. última. sessão; tive
.VI - dispor . de. instalações e la- opor~unlda.de. de ·proferir algumas
l:lora.tórios !ndlspensávels à' eflcl-·. ·palavras sObre· a. assistência so.ci!l:! dos
. ência do ensino;· Vn - Instituir
Institutos de Aposentadoria e Pen·
·.
:' ' . ' . .· •. .
.. .
no' respectivo regulamento o pro· sões;
vimento ,por concurs.o. das vagas · . , Recebi.-. hoje, telegrama assinadO·.
que ocorrem no corpo, ·docente; , por mais de 40 Comandantes da MaVIII - dispor. de· dotáção orça- ·,rlnha Mercante Nacional, que desejo
mentária necessária a funciona• . lêr para. .0 senado, não. tanto ·pelas
menta regular; IX. - limitar a expressões.. generosas com que ·se rematrlcula em cada série do ·curso,· ferem.· mas, sobretudo, pelo · aplauso
de acOrdo com a capacidade dldáàs paJavras· de justiça, que aqui pratica _das,. instalações". .
·.
feri..
··
'
'M:esnll atendidos ' êsses requesitos
D! z 0 telegrama: ·
.
ainda,
..
"Infra
·assinados
Capitães
'Ma~
· n cquipal'ação só se ·efetlvaria.,.
segundo o referido decreto. n.0 20 .179,
mediante proposta. do Conselho Na.rlnha Mercante; felicitam V· Ex.•
. clonal de Educação, aprovada por
mais um ato humanitário defesa
·dois terços da totalidade dos seus
pobre maritlmo. enfermo. Os .slgnatários para quem benefícios le: ·
membros. Poucos estabelecimentos· de
· ensino, em todo o. Brasil, fora.in. conslgislação social vigente são praderados em condições- de obtê-la. A. .
1âcamente .Inexistentes mu!~o esFaculdade de Direito de Goiás, subperam de sua. ·bravura. moral e
espirita público sentido setem
!Iletlda a tLIIIO. lnspeção especial, reallzada. pela Dr. Joaquim Moreira de
corrigidos tão lamentáveis fa·
lhas" .
Sousa, alto funcionário do Ministério

•
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tães da Marinha Mercante. ·
Desejo, com està leitura, traduzir a
satisfação com que .recebi êstc . telegrama de apô!o c renovar meu apêlo
·· junto il.s autoridades, para ·que estudem carinhosamente, a situação dos
homens que trabalham e contribuem
para os Institutos. de ApoS"entadoria.
(llfutto bem> • .

·

O SR .. PRÉSIDENTE-; Nada mais
havendo que tratar, vou encel'rar a
sessAo ·Designo· para .a de amanhã a
seg.u!nte
·
ORDEM DO DIA

I

Discussão única ·da Proposição nú. mero 259, de 1947, que cria, na Divisão
de Fomento da Produção Animal, do
Departamento Nacional da Produção
Animal, duas Inspetor!as Regionais
nos Estados de Mato Grosso e GoiáS.
(Pa1·eceres, com substitutivo; 410 e 549, .
· respectivamente, das Comlssõe~ de
:Agricultura, Indüatrla. e Comércio e
de Constituição e Justiça, o primeiro
favorável ao substitutivo e. o 2.0 con·
.
trário, por inconst!tuc!onalidade) .
. Discussão única do ·Projeto de Lei.
da Cãmara n.0 169, de 1948, que au~
toriza a abertura, pelo Ministério da
Marinha, do crédito -especial de Cr$
73.018.130,60 para ocorrer, em· 1947,
· a despesas de Pessoal e Material, do
mesmo _Ministério. (Parecerl!s favoráveis, sob ns. 582 e 583, respectlv,!lmente, das Com!ss6es de .Const!tuiçao
e Justiça e-de Finanças) ..
· Discussão ~nica· do Projeto · de Lei
da Câmara n.0 156, de 1948, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do 1 crédito especial
de Cr$ 160;000,00 'Pâ:ra pagamento de·
despesas de pessoal ·em 1947. (Pareceres ns. 578 é 579, respectivamente,
das comlssões de Constituição c Jus·
tlça e .de Finanças) .
. Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara n.0 147, 'de 19.48, que abre; ao
Ministério da Justiça e Negócios ln·
teriores, o crédito suplementar de Cr$ ·
4. 000. 000,00 à,•.. verba que especifica.
(Pareceres favoráveis, sob ns. 576 e
577, respectivamente, das Comissões de
. Constituição e Jus.t!ça e de Finanças) ..
Discussão ún!ca do Projeto de .Lei
da C!imara n.O 143, de 1948, que autoriza a abertura, pelo Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, do
crédito especial de Cr$ 7. 500.000,00
para ocorrer a despesas com o pagamento do abono · familla. (Pareceres
favoráveis, sob n.s. 572. e 573, respect!-

vamente, daS Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças) .
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.• 141, de. 1948, que releva
a prescrição em que incorreu o direito ·
de João Pinto de Almeida,· ex-praça
do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe-·
dera!. (Pareceres favoráveis, .sob números 566 e 567; respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça
c de Finanças) .
Discussão ún!ca do Projeto de Lei
da Câmara n.O 134, de 1948, que concede Isenção de direitos de importa-.
ção e demais taxas aduaneiras para
li.OOO sacas de farinha de trigo, adquiridas pelo Departamento de Lepra, .
do ·Estado de t!ão ,Paulo. (Pareceres
favoráveis, sob ns; 568 e 569, respec~
t!vamente das Comissões de Const!·
tu!ção e justiça e. ile Finanças) .
· Discussão ún!ca do Projeto de Lei
da Câmara n.• 133, de 1948, que
concede isenção de direitos de Importação e demais taxas aduaneiras, ln·
clus!ve impôsto de ·consumo, para material adqu!rido 'para o Estado de Sfí:o
Paulo · (Pareceres favoráveis, sob :1umeros'"57D e 571, respect!v~;~mente,. das
Comissões . de constituição e. Justiça
·e de F!nanças) • · ,
. , ·.
Discussão única da Proposição nu·
mero 30 de 1948, que dá. exeqillbllldade ao' Decreto-lei n.• 3. 728, .. de 3
de setembro de 1945. (Parec~r numerp
259 , Comissão d_!l const!tulçao e Jus·
t!ça, pela reje!çao) •
Levanta-se a sessão à.s 16 horas
e 55 m!nu~os.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A
. ,
MESA ·
Na sessão de hoje:
Projeto de Lei da Câmara .n.O 246,
de 1948, que dispõe sôbre percentag~m
devidas aos servidores d~s Coletor.as
Federais pela arrecadaçao de renda ·
das entidades autárquicas:
Pl'ojeto de Lei da Câmara n.O 247,
de 1948 aue abre ao .Poder. Judiciário
o crédt'to- especial de Cr$ 52. 800,00,
ara agamento: em 1947, de venci~entop e ajuda de. custo dos membros .
do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Ceará:
Projeto de Lei da Câmara n.O 248,
de 1948 que· assegura. prerrogativas
aos jornalistas pro!is!sona!s:
Projeto de Lei da Câmara n.0 24?,
de 1948, que ret!f!ca o Decreto-lei nu·
mero· 9. 548, de 5 de agôsto de 1946,
que alterou, com redução de despesa,
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os Quacl.ros. Permanente e SuplemenNas sessõeS de hoje e de amatar do Ministério da Marinha;
nhã.:
Projeto de Lei da Cã.mara zi.o 250,
Projeto cie Lei da Cã.mara n.0 257,
de 1948. que autoriza a abertura, ao
de 1948, que abre, pelo Ministér!o ·da
' Poder Judiciáriô, do crédito especial
Fazenda, o crédito especial de • , ....
de Cr$ 71.300,00, para atender ao pa·
Cr$ 33.817,20, pa.rà, ocorrer a paga~
gamento de gratificação de represenmenta da diferença de proventos de
tação a membros dos Tr!bunais Ele!aposentadoria de continuo aposentatorais do Paraná e de Pernambuco;·
do, . da Secretaria da . Câmara dos
· ~Projeto de Lei da Câmara n.0 251,
Deputados.
. .
de 1948, que autoriza a abertura, pelo
· Projeto de. Lei· da Câmara n.o 258;.
Mli:ústério das Relações Exteriores, do
de 1948; que cria 0 Departamento.Na. crédito especia.J.:>.de· Cr$ ·4.700.000,00,. . c!Õna.l.de·Imigração·e Colonização.
. para ocorrer ao pagamento de despe· '
.sas de Pessoal, Material e· Serviços e
TRECHO DO DISCURSO PRONUN·
Encar(los;.
· · ' ·
·
.
"' CIADO PELO SENHOR SENADOR
· Projeto de Lei da Câmara n,o 252,
SALGADO FILHO,. NA SESSAO. DE
5 DE AGOSTO DE 1948.. · ·
de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Marinha, dO crédito es·
QUE SE REPRODUZ I'ORft:R smo PUBLICADO
pecial de- Cr$ 2;369.38~,00,. para 'pagamento . à Construtora Melo Cunha
·
-cÓM .mcoaREÇÕEs
·
s .. -A.:_..
. ... ,
"
. '
.
:Projeto.· de Lei da Câmara n.0 253,.
de · 1948, ·que autoriza o Poder Exe-cutivo ·a. abrir, ·Pelo Mi.nisbério da Agri~
SR. SALGADOFILHO- Assis;.·
cultura, . o. crédito especial de .. : .. ·. : ~
tindo,
Presidente, .·para. vergonha:
Cr$ 7.000.000,00, para atender· à.s ·des- · nossa, Sr.
ao
internamento
'dos· :f!!hos de.
pesas com a manutenção das Plantapaíses
vizinhos
·em
campos
.avia·· ..
ções de Forlândia · e_Belterra; · · - · ·. ção, escolas. e cursos •. para de
·oficiais,
Projeto de Lei da. Cã.mara.· n.0 254,
sargentos e soldados, , recordamos o
de .1948, que concede à· Santa Casa· de
cuidado · que tivemos ria construção
Misericórdia de Uberlândia, .Minas
dessas ben:feitorias, · precisamente . no .
Gerais, o auxilio de Cr$ L 000.000,00; · nordeste braslleiro, para . onde afluí-·
Projétci 'dê Lei da Câmara n.0 255, . ram naquele instante, tôdas as nossas
de 1948; . que cr!a.; · no Ministério da . atenções. Nà cidade de Natal, consAgricultura,. uma Inspetoria ·de Defesa- . truimos mais trinta casas para .ofi·
. Sanitária .Aillmal e dá .outrM provi·
'c!ais e outras ·tantas. para sargentos,
dências; · · · · '
.
·. · ·
sem falar no cassino- para os oficiais
solteiros.
·
..'
. Projeto de· Lei da Câmara ·n~" ·256,
. de 1948, que ·eleva à categoria de .. .• ........ •'• ..................... ···,~-:o ..
· Agência a Capata:zta. Fluvial do Rio
. . . o··-· • • • • -••.••.•• o o • • • • • . • • • • • • • • . • • • . • - · · · · . Paraná em Presidente; Epitácio; ·
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97.a Sessão, em 10 de Àgôsto de 1948
'PRESIOONCIA DOS SRS. JO.I\0 VILLASBOAS, 2.0 SECRETARIO
, . E NEREU .RAMOS, PRESIDENTE

As 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores: ·
Alvaro· Maia.
. Severlano Nunes .. ·Alvaro Adolpho. ·
· Augusto Meira.
V!ctor!no Freire.
Math!as .Olympio, ·
Ribeiro Gonçalves.
Pl!nio Pompeu·,
·Adalberto Ribeiro, .
·José Américo;'
Etelvina Lins;
Apolonio Sales. ·
Cícero de Vasconcelos.
Pereira Moacyr.
Henrique de ·Novaes. ·
Hamilton Nogueira.
. Andrade .Ramos.·
. Pereira Pinto.
Levindo <fcie!ho ~
Marcondes ·Filho. ·
· Euclydes Vieira.
· · Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser,
Filinto M!lller. . .
'
João Villasbôas
Vespasiano Marlins, . ..
Flávio Guimarães,
: ·Roberto Glasser.
Arthur Santos,
· · Ivo .d'Aqulmo.
·'
Francisco Gallott!.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho. · ·.
Olavo Oliveira.
Rodolpho Miranda (36) •
O SR. PRESIDENTE - Achamse ·presentes 36 · ·srs. Senadores.' Ha-. ·
vendo número ·legal, está -aberta a
sessão. Vai-se ·proceder à leitura da.
ata.
Sr. 1.0 SUPLENTE (servindO de
· 2.o Secretário) procede ·à leitura da.
ata da sessão ILI'Iterlqr, que posta em
discussão, é sem debate aprovadn. ·

O .SR. 4,0 SECRETARIO <servindo de 1.0 ) lê o seguinte
'
·.
EXPEDIENTE
Telegramá.s: :,
Do Presidente da ·Câmara Municipal de Jacarezinho,· Estado do Paraná, congratulando-se com o Senado ·
·pela· aprovação. do projeto .que estabelece a entrega da cota de 10% aos
Murniclpios, · orlu.'lda :da · arrecadação
do impôsto ·de renda. - Inteirado.
De Pedro Oliveira ' dos Prazeres,
agl·adecendo, em nome' dos funcio-.
nárlos de campo· do .Serviço Na.c!onal
de Febre Amarela, ·o apóio do sena- .
do ao projeto ·que inclui êsses servidores nas vantagens do artigo 23 do
Ato . das Disposições Constitucionais
Transitórias. - Inteira,do.
Dá sociedade Rural de Itaperuna, .
Estado do Rio . de Janeiro, agradecendo, em •. nome dos lavradores do.
mesmo Município, a · aprovaçãO do
crédito de 3 milhões de . cruzeiros
concedido em seu · auxilio, .em conse.qüêncla de inoodações. - .Inteirado.
no<Presldente 'do Tribunal. Eleito•
ral do Estado de Mato ·Grosso, comunlcanao haver sido entregue ao
sr, Fi!ogênlo de Paula Correia o
dlploina de suplente do Sr. Senador
Filinto Müller. ·- Interado.
Petição:
N.o 4, de 1948,. do Sr. Aldebaro
Cavaleiro de Macedo Klautau. Denutado à Assembléia Legislativa do
Pará, solicitando que discurso de sua
·autoria, proferido na mesma Câmara sôbre o pedido · de autorização
para . empréstimo· exte·rno a ser con- .
traído por aquêle Estado seja, aneA
xado no processo respectivo. Comissão de constituição e Justiça,
para anexar no Ofício n.0 S-54, de

. ,'.
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na! de 'exlqüldade de recursos ·orça. N.0 S-58, de' 1948, do Sr. Presidenmentárlos. E' certo que se procura
te. da ·. Câma1·a. dos Vereadores do atender a. um dos incisos da Constl..Distrito Federal, sol!cltando pronun- tulção Federal, ·cuja. origem,. no · en. ciamento do senado sõbre motivos .. tanto, força .é dizê-lo, podemos achar
. que expõle em .documentos aneX:Os
no· espirita. lrrefletiodo de · concessão,
· a respeito de resoluções legislativas que predominou no· momento .da fel~
·Oriundas dos projetas n.0 s 15 e 17, de tura ,da Constituição, nos· corredores
1948, daquela Casa .. - A Comissão · do Palácio Tlradentes. A hora era de
de constituição e Justiça.
· rlenv!dlcações. ~e o slogan cantado
Da .As•emblé!a Legislativa d0 E t
em prosa e verso. . . Mas, afinal, es. do. do Rio
•
·
·
s
a·
tamos
·Verificando que· o verbo relnvl.Grlmde >dó Sul, encami.
nhando exemplar do órgão oficial dlcar tão proclamado na Assembléia
,da. mesmfi casa, no qual vem publl- Constituinte . de 1946, até agora só se ·
cando · discurso. do Sr. : Deputado vem conjugando· em desfavor das preJoão .Belchior Marques. Goulart sõ- cárlas arcas do Tesoilro .'Nacional, o ·.
b.retelora ço..ntrab. an. d. o ·.·.n·a.. Jront.e
. lr.·a. . _ .· que
dizer. do os
povo
contribUinte. ·
di0
São vale
aos milhares
.extranumerárlos
In
· D.a Câmara Municipal de· Bemaral- que se efetlvam, em contra<lição às
boas normas racionais .traçadas para
no ,<!e ·Campos, Estado de São .Paulo, melhorar o nível técnico-profissional
. protestando contra. .a decisão judl- d f
1 11
E'
t d
. ciária que declarou Inexistente, imtl· • o une ona smo.
. o aumen o.. a
· ·nidades .· .para. .vereadores municipais.
magistratura . local do., Distrito . Fe,.,.... Inteirado. . . . . . .
. .
dera! . numa desenvoltura. percentual'
<Da· CAmara ·Muni.clpal de .,••. Leo- de estarrecer e em níveis superiores às
"
"'"'
posslbllldades financeiras da •União,
poldo, Estado do Rio Grande Clo' Sul, ·provocando como caudal uma· onda
solicrtandO renovação· da lei · núme- generalizada de aumentos,. sem . conro 3.4.94, que estabeleceu a obrlgató- · ta nem medida.; Para julgar-se da sua
· rledade ··.da·· colocação· ·de medidores . inoportunidade e da .sua lnconvenlên. nos alambiques. - Interado. .
. ela em face das dificuldades flnan- .
São lideis e .vão·· a ·im.·p:-rlmir os ·· celras por que atravessa. ·a Nação, bas.
ta coruilderarmos que .o Tesouro terá
seguintes pareceres:
·
de contribuir; sem· apêlo :nem agravo,
.
de qualquer. forma; com :as ·impressionantes c!iras; no caso do projeto,. de
mais de 32. milhões de cruzr.lros .e com
~.~ ·. 605 .;;;., . 1948 . .
a providência leglsl~t.~yaJ )á na retortaem
cêrca do dois DWlOilS de cruzei· ·
· Da Comissão ·àe ·Finâ~ças, sõ- ros. Nunca
menos.
bre as emendas ao Proieto .de Lei
.Não f&se
execução Jnoportuna·
· da Cdmara n.•· 44;. de 1948.
dêsse disposltwo Constitucional, . responsável. peló desenca<lea.mento 'da on- .
Relator: s~nador .Alfredo ..Neves. ·
da de ·aumento de salário que al·vem
..'Opinando sõbre ·einend~ de minha para reacender ·a· fogueira· lnflacionáautoria à proposiÇão da Câmara. dos ria, em que se Irá ·consumir· o Paf.s, .
.srs .. Deputados n.o 44, dêste ano, 1que : bastarta·agora que os··brasilelros. con~
altera·. os vencimentos da maglstratu• ·,. · tlnua.ssem a ·manter ·por algum.. .temra local do Distrito Federal; o seu llus~
po ml!lls o seu sempre louvável esplri-.
tre relator não concordou· com nenhu- to de ·sacr!iiclci, onde as nossas elasma delas, sob : f.undameiltoS que me .... ses. armadas. p_pdem .figurar com· des- ,,
reservo o direito .de .analisar, quando ·taca.do relêvo;· porque a quase . total!dade, de seu5' compone11tes trabalham
. a. niatér!a voltar· a plenário. O fato
em tempo integral,- não .de seis,'nem
de ·percorrer· o .. projeta,·:desde·'março
. , último, as Comissões de Finanças e alto, mas clf!..:.lo horas, e, certamente,
de Constituição e Justiça, nas quais chegariamos.,;em dias próximos.· a uma
passou . por . demorados · exames, essa situação. de· sobrevivência . menos angustlante. ·Teríamos, sem . dúvl<la, utlc!rcunstância serve para evidenciar a
importâncla ·do . assunto em pauta,
dades· ·essenciais à vida normal mais
principalmente se considerarmos que
ao alcance da·bôlsa de .cadau m.
a· Pl'OV!dêncla legislativa favorece, ex~
A hora presente é ainda de sacrl.fí·
elos. e e.bneg111ções para tõda. humanl· cepclonal e prlvellgladamente, uma
n!da.de. seria, pol'lta.nto, preferível. e
classe· de servidores de vencimentos
mesmo patriótico que contlnua.sSemos
irredutíveis numa fase da vida nac!o',,
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. pacientemente aguardando o advento de dias melhores, do que provocar
fatalmente o encarecimento' da vida,
resultante de um .transitório e ·Insignificante acréscimo de meios de aquisição de ·Utilidades.'
Aliás, lendo-se a exposição de motivos que acompanha a: mensagem do
Govêrno, tem-se o espfrlto despertado' para a temeridade que representa
il .,cumprimento do preceito constltu~lonal, que deu à. magistratura local
do Distrito Federal uma preponderân- .
ela, quant"o. a vencimentos,. às de~
mais classes de servidores da Nação,
além ·da subversão total do principio
Universalmente aceito de hierarquia ·
jurídica, quando a legislação federal
·.
prefere e normaliza a estadual.
Para que melhor se conheça as tendências . e . as razões .do Poder Exe~utivo sôbre ·o assunto, .transcrevemos
· alguns trechos da sua exposição de
motivos, Diz o Sr, Ministro da Jus· ·
.
tiça: · : · .
0
art:. 26 §.· 3. • da Constituição Federal, referindo-se à Justiça do Dis- ·
.
trito· Federal, preceituou que:.
.. ·~·•os. desembargadores do Tribunal .de Justiça ,terão vencimentos
·não inferiores à mais alta remu•
. . neração dos magistrados de Igual
_categoria·
nos Estados",
.
2. os··arts; 1.•, 2.•, 3.0 . e 4.• da ·Lei
n.•·s3; de·13'.de·maio do corrente ano, .
· ·estabeleceram,
·por ··.sua .vez, o seguin.

bargadores, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
· .A.rt. 3.0 Os ministros do SUIJlreino Tribunal ·Federal terão vencimentos superiores, pelo menos, em.
dez por .cem, nos dos juizes do Tribunal Federal de Recursos ..
Art. 11.• O procurador 'gerli.l da
República e o representante mais
graduado do Ministério . Público
junto de cada Trlbúnal, terão· os
mesmos · vencimentos dos juf2les.
componentes ·do Tribunal· perante
. ,····
" OUf\l sirvam".
r
3. Apurou êste :Ministério, no· cum- ·
··.~·
pr!Jnalro do dls,pôsto ·no · rparágra!o ·
·..
único do .art. 1.•· da Lei n.• 33, aci. '··
ma tranScrito, quê' os desembargadores do Trlbúnal de Justiça· do Estado de São Paulo, · em razão do preceito do art. 124, n.• VI; da Consti' '
tuição Federal, tiveram seus vencimentos de Cr$ . 11 :000,00 •do padrão
.,.
mensal z,, . acrescidos, por fôrça · do
0
dlspôsto no art. 3. do Decreto-lei 6!1• ·
tadual n.• .16.967, ·de 24 de .fevereiro·
último, da quantia de Cr$ 5. 000,00
mensais, atrlbulda, a titulo de representação, aos secretários de Estado,
no Decreto-lei estn.dual: n.• 16.554, de ·
27 .de . dezembro · de 1946, relativo à
execução orçamentária de 1947.
.
· 4. Desta forma, os desembargadores
do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo· passru:am a receber os vencimentos mensais .de Cr$ 16. 000,00,
conforme o quadro demonstrativo anexo, os mais . elevados. dentre os fixate
. dos, em todos os Estados, para maArt. 1.• Õs deaembllrgadores do gistrados de Igual categoria;
Tribunál. dé Jlistiça do Dfstrito F,e-: _ 5.. Os vénclmentos dos desembar.·.dera!. terão· vencimentos .. supério- bàgadores do Tribunal de Justiça do
. '' ·res; •pelo! menos,: em·: cinco por cem, Distrito Federal, para atender à dis.. {_-·--·
' "'' -~'
·, à mais alta ..remuneração fixada
posição da Lei. n.• 33, teriam de ser
,' pára .·os magistrados de igual ca• · fixados em .Cr$ 16.800,00, por mês, ·
·.tegoria·· nos 'Estados. ·
· ·
decorrendo dessa 'fixação a dos ·Ven- · ·cimentos
dos . magistrados ·que com·Parágrafo único. O Poder Exe- ·
· cutivo providenciará ·para que lhe põem o . Tribunal Federal de Recursos, o Tribunal de· Contas, o ·superior
·· sejam·· comunicados os· vencimen- Tribunal
•,
. Militar (mais 5 %) , o.. Su-.
tos gerais dos desembargadores dos
Tribunal Federal .<mais 10%) .
Tribunais· de Justiça· dos Estados, premo
bem assim os.. dos representantes do
· a fim de que proponha, de · pron- eMinistério
to," as medidas- · legislativas que referida lei. Público mencionados na .
.atendam ao critério fixado no· ar6. · ............................. ; .... .
. tlgo e se cumpra o· que . dispõe o
. .art. 26, § · 3.•, da -constituição. . .
7. Os vencimentos dos desembarga-.
Art.. 2.• Os· juizes do Tribunal · dores do Tribunal de Justiça do DisFederal de .Recursos,· os ·mlnlstros trito Federal, fixados no padrão R, •..
do Tribunal de Contas e do Supe- Cr$ 8.250,00 por. mês, de acôrdo com·
·rlor Tribunal· Militar,· terão ven- o Decreto-lei n.• 8.512, de 31. de decimentos superiores, pelo · menos, zembro de .1945, já haviam sido mo.em cinco por cem, aos dos desem- · jora.dos, entretanto, pela Lei número
.
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· 21, de 15 de fev"eeriro, do corrente ano,
9. Entre as dotações destinadás ao
:para Cr$ 11.600,00 por mês..
pagl!lllllento dos vencimentos atuals
·a, 'Atendida a· composição do Tri- dos mlnlstros. do :supremo Tribunal ·
buna!· .de .Justiça· do Distrito Federal, · Federal, do procurador geral da Reo aumento de vencimentos do padrão .pública; dos ministros do Tribunal de
antigo para o fixado na Lei n.o 21, re- . COntas e do seu procurador, dos de. :presentou um acréscimo anual de des- sembargadores. do Tribunal· de· Justi: :pesa de Cr$ 1.085.400,00, que a.scença, dos ju~s de direito, dos juizes
·. de a Cr$ 3. 793.800,00, levada em consubstitutos e dos ]uízes do Registro
· ta. ·a.. elevação dos vencimentos de jui- Civil do Distrito Federal ·e .a.s que sezes de direito e juízes substtutos do
rão necessárias ao pagamento dos
Distrito Federal e dos Territórios, em vencimentos a fixar, de acOrdo com a ·
:razão da referida Lei, conforme fica . Lei n.o 33 pode•se estabelecer o seguin- ·
esclarecido através dos quadros. ane- ·- te paralelo do qual resulta um ·aumen:xos ns. n, ni 1! .IV.
..
to de despesa de Cr$ 4. 972.276,00: . · .

..

. VENCIMENTOS ME!'l'SAIS

.Em vigor
Cr$
Supr-emo Tribunal F.ederal 01 Ministros> •...
. i4.250,00
Procura'do1· Geral da República . ; ,,; ,-, , ; • , , :. , , - . 14.250,00
Tribunal ·de contas <7 Ministros) , •....:.•...• · ·
8.250,00
Procurador do Tribunal : cte. Contas , .. ; .... ; .
8.250,00~
· . Tribunal. de JustiÇa '.(27 Desembargadores). . ..
11.600,00
: Juízes de Direito.do Distrito Federal (48 JuizÉs>
9.000,00
.Juizes Substitutos do Distrito Federal (30' Subs~
titiltos) .·.............. -. ..... ·...·.... ~- .. ·... , ..
7.000,00
Juizes ·do Registro Civil do Distrito Federal (7
Juízes> · ·...... ; ....... : .... ~ .. : ....... ·;....
7 .ooo,oo
. '

-~i..~_ -1

.
A fixar

. dr$
19.404,00
19.404,00
. 17;640,00
17.640,00
16.800,00
. fl.200,00
7.840,00

. 7.840,00

'
W. Dabe ficar esclarecido que os juizes de direito,
os juizes substitutos e juizes d<i Regdsitro CI'Vi1 da J.ust!ça do Distrito Federal, êstes úl. timos ·'equlpârados aos de prece'dente categoria na forma ·do art. 3,0 da
.. Lei 21, de 15 de fevereiro dê.ste ano; foram considerados no estudo comparativo acima, embora ·seus vencimentos tenham sido recentemente eleva. dos, ·em razã.o· .da mencionada lei 21; e 'Isso porque, cumprindo ser ·obser- .
vado; de a.cõrdo com o art. 25, da. ConstituiçãO Federal, o · dlsp&to no seu. •
art: 124,111,0 VI, os venc!mellltosdos· juizes de direito de<Vem ser revisto& para
satisfazer. a condiçã. o de não seremj inferiores: a· dois· têrços dos vencimentos
dos. desembargadores motivando,. pqr sua vez, a reyisão· dos · venclimentos
dos juizes substtutos. e j.uizes do Registro Civil, aos · ·quais, embora não
·sejam de entrância Inferior, ·pode ser aplicado, por analogia, . o principio
constitucional. do artigo em questão (art. 124;n.0 VI), a fim de não se
e.Stabelei:er grand'e desproporção entre. os vencimentos de .uns · e outros.
Com o pagamento dos enctmentos dos m!ÍÍlstros coiiiiPonentes ·. . do
Tribunal Federal de Recul"Sos lnst!tu!do . na ·cronstituição~ resultou também
·aumento· de despesa o1·çamentária, ·que será de Cr$ 1. oos:120,00 por ano,
· se -os vencimentos forem revistos e fixados de acôrdo com a. Lei n,o 33,
· 12~ Da exposição anterior, resulta que a ·d:espesa .orçamentária anual
·~:om o~ vencimentos: dos maglstrados, .. já aumentada de Cr$ 3. 793.800,00 em.
conseqüência do·. disPOsto na Lei n,o 21 (!.tem 8) , acrescida das pa.roela.s de
Cr$ 4.972,276,00, rt>lativ'r. ao aumento de despesa prevista no Item· 9, e de
crs .1.905.120,00, que representa a despesa decorrente da instituição do Tribunal Federal de Recursos·. (item 11), elevar-se-la a Cr$· 10~ 671.196,00 por

,U:

ano.

.

:-

·

:o !

·

·

13. Por outro lado, seria ·também de justiça extender a gratificação
!lidici•ona1. por tempo de serviço, aos COIIIIPOillentes dos demais tribunais,
uma vez que eS.tá · assegurada a desembargadores• e a juizes· da . Justiça
do Dlstr1to Federal, por disposição da Lei n.0 21, dêste ano, dispendendo-se
'

.

,. : ,...

.,
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assim a todos os membros da magistratura, pagos pelos ·cofres da União,
idêntico. tratamento.

~· ..

'·

····ia: 'éi. inõinén't<> jjõ; 'tiü~'Jiásà:i' a· NáÇãó; '8éri(Ió' é:õinó' é' ó:~ ·diiicü1d'ácié 'cie ·

restabel-ecimento· de sua normalidade econOmlca,· não aconselharia a criação
· d·e nenhum Onus para o Tesom·o Nacional.
· 17. Estando fixados. em Cr$ 16.000,00

ria' nos Estados,"' em lugar de maior
por mês · os vencimentos dos desem- de 5 % e elevando-se, em relação a. ·
bargadores do Tribunal. de Justiça de essa nova base, na mesma pr.oporç~'l
São Paulo (item 4) não é ·possflvel prescrita na referida· Lei,·. os vencientretanto,· ser evitllida a iÍlstituição> mentes dos ministros componentes do
.de nOIVos. gravames para o orçlllltlento Supremo Tribunal Federal, do Trlbu.da República, porque cumpre ,dar ex e- nal ·Federal de Recursos, do Superior
cução ao preceito constitucional do Tribunal Militar, do· Tribunal de Ce:nart.· 26, § 3. 0 , elevando os vencimen- tas e dos representantes do Mlnisténo
tos dos desembargadores do Tribunal Público que funcionam· perante . cada
de. Justiça do Distrito Federal, para um dêsses tribunais'
_. . .
torná-los· não inferiores à mais alta .
29. · :G:sse · novo ·critério; aplicado· a
!l'emuneração dos magistrados de Igual tOdas as categorias de magistrados
cujos vencimentos devem ser fixados ··
categoria n05 Estados.
18. A Lei n.0 33, 'dêste ano, dispone. revistos, representará uma .. ecodo sôbre ·os vencimentos dos magis- · · nomia anual de Cr$ 1.173. 816,00 (qua.trados afs,stou-se dêsse critério mini- • dro V> .
. .
· ·
·. · .
mo da .Constituição, decorrendo do
21; Isso é pa.Ssivel,· sem ferir o prinprincipio que estabeleceu para ·a ·fi- dpio da irredutibilidade de vencimenxação .dos vencimentos dos .referidos tos garantidos ·aos juizes,· ;porque · a
desembargadores um apreciável au- · Lei n.o 33, de 13 ·de maio de 1947,· que
mente· de despesa, que· se reflete na
determinou. o critério· para a flxa~-fixação · dos vencimentos dos demais
ção de .vencimento · dos.' desembargamagistrados e membros do Ministério
dores do Triburial. de Justiça· do DisPllblico para a qual serve de'base.
trito Federal, relegou a própria. fixa. 19. ·Em face do e~pôsto, êste Mln!sção definitiva a outra providência de
tério ,julga de conveniência. dar cunt- ·caráter legislativo, ·não se. contiguran:primento à mencionada ·disposição do assini a hipótese tio direito adqui- .
conStitucional, atendendo em ·parte, "'" rido ... Irredutibilidade. existiria se já
com o· 'aumento. mininio possível ·da estivessem fixados os: vencimentos e
· despesa pública, ao imperativo de náo
essa. not·ma tivesse . ser executada,
agravar. a situação do Tesouro Nacio- · independentemente· de qualQ.uer outra
. ~· . . · . . · ·
nal, fazendo-se pequena modificação providência.
· -.Tendo em vista a orientação expo.s. no. critério estabelecido pela Lei n,o 33,
isto é, .estabelecendo para os . de- ra, os vencimentos. dos magistrados e
· sembargadores .do Tribunal de Justiça órgãos do Mlillstêrlo Público junto
do Distrtito. Federal .ve!l!iimentos. iguaJs
aos Tribunais, passam a ser. O& seguinaos dos, magistrados de igual catego~
tes: ·
·
· ·
'

.

L,

· Minfstro& do Supr<'mo Tribunal Federal .•
Procurador ·Geral tla I~.cpública ·.........•
, Ministros · do Tribuna) l<'ederal de Recursos
Sub-Procurador · Get·al da Repúbliea · , . . . . . ·
Ministros do Superior Tribuna' Militar .... .
Procurador Geral da Justiça Militar . , ... .
M!nistl'"s do Trtbunnl ele contas ·...... ; .. .
· Procurador junto ao 'lrlbunal de Contas ..
Desembareadores c.lo Tribunal 'de Justiça do
'
Distrito Federal ..................... ·... .
Pl•oourador Geral da Ju&tiça do Distrito
Federal ,,,,,,,, ........................... ·
Juízes de Direito d{l, Ju~~iça do Distrito FederJ.l . . . . . . . . . . ....... ~ ........ , ...........
·Juizes Substitutos e ,Tuizes do Registro CLvil
da Justiça do Distrito Federal ....... .

.

...

. ,'•

•,:
.'•,

·.. '

·.. · ..

\"

Venc!me~to . Vencimento
· Mensal · .Anual ..
.·. Cr$·
Cr$ · ·
221.1ao;oo
.i8.480,00

18.480;00
1UOO,OO
lUOO,OO'•
16.800,00 ·.
1&.8oo,oo·
16.800,00
16.800,00

. 221.760,00
201.600,00'
201.600,00.
201.600,00
• 201.600,00
201,600,00
20UOO,OO

16.000,00

192.000,00'

16.000,00

. 192.000,00

10;670,00

128.040,00

7.470,00'

89.640,00

'.:.·

I ....'

I

,.\, .

..
\

-.

_

...
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. Encontra-s~ no Senado, pa.ra declquánto. à orgarllzação judic~ária do
são desta Ca.sa,; o Projeto n,0 44; de. · Distrito Federa~: ·
.
1948,.. encaminhado ·pela Oâmwa. dos·
"Os desembargadores do Tdbunal
de Justiça terão ·vencimentos não
Srs: Deputados, elevando os. ;padrões
d.e vencimentos dos ministros do suinferiores . à mais alta remunera~ão
.premo TrlbunaJ Federal de Recur:ios, dos • magistrados de Igual categoria
do ·Supremo Tribunal Militar ·e do · nos Estados" .·
.
· · .
·
Em face·· desse dispositivo,· ficou a
Tribunal de· Contas; 'dos desembarga~
dores da Justiça do Distrito Federá!,' .União, em matéria de inegável . redos 'juízes substitutos e do Registro· 01·.. levância. e complexidade, como esta,
, vil; dos membros do• MLnistério. Públi· , subordinada· ao ·-arbitrio · da legisla
co, da Justiça ·do Trabalho e da Justi~ · ção ·estadual e, ainda, colocada .na .
ça Militaa', · além' de outras categorias . contigência de -rever os nive!s- •de réde. magistrados! ·:tsse projeto de lei foi. muneração de.'seufi magistrados sem- elaborado .·peJa ·Câmara. .Mas, a •'Câ· · pré: que .as unidades. federativas, .que .
mara dos Deputados·' não' atendeu, as
tenham. o tesouro. folgado ou dirigido
~ justas raZões· da. mensagem, nem:.:.as · pa.ra · as• Jlberalidatles dos respectivos
· sugestões do quantum· para a fixação . .govêrnos; · elevem acima. ·dos padrões
.. dos· respectivos ·venci!lmttos; terido em federais· o .vencimento _dos julzés :de
vi&ta a' mensagem de 2' de ·setembro instância superior.
·
. ·
·· de'""1947. Para • dar cumprimento . a:o
. dispôsto no J a~o· do•art.·28:da:cons"
. Desta 'feita', foi o. 'Estado. de São·
tituição,,·o 'Poder Executivo. sugere o . Paulo. que· prov.ocou ·a revisão ·e o
aumento ·da remuneração dos desem~
aumento .:dos vencimentos .· dos · mO:~
· bargadores de ·cr$· 11';000,00· para .. ~ •. '.
gistrados ·'federais, elevando'· os·· de
16.000 cruzeiros; em· virtude de ser •essew: ':lesehlbargadores · ·· de Cr$:-.•.
ta a; remuneração -fixada .pelo Govêmo. · 11.000,00 pa.ra .. Cr$ 16.000,00;. Natudo.Estado de,São;Paulo -para os•seas . ralmente, ·a ·adm!n!straçlío paulista
magistrados· de igual' categoria. .Por . pOde ·.assim· proc!lder pelo ·excesso de-fOrçA· ainda: ·de' imperativo constitu- · numerário ~u de disponibilidades· do .
· clonai, êsse aumento importa, igual- · ·seu rico· tesouro... . · Não · a .... Unilío,
mente, na elevação percentual do que, notoriamente,· vive .em fase de
vencimento dos ministros do supremo
agusttante crise .financeira, •fazendo
· Tribunal Felieral do·' Tr!una:l de ·Re· · desesperado'· esforço para eliminar· o ·
cursos: do: Superior Tribuna:! .:J\.filitar ~: ãeftctt dos seus ·orçamentos, ·não es. ·e• do'' Trlbunal•'de ·contas. Tudo<·isso · · tava em condições· de· promover •me- ·
previu a mensagem presidencial e· foi
didas dessa natureza; neste momento,
· inclu,ldo no. ante-projeto·· •submetido
em que ainda ·vai, :a· meio:o. traball19
· à ·.Câmara dos Srs. Deputados· e que
de· recuperação'·· econOmlca do .. Pais.
acompanhou. aquela· mensagem. Som Já. no; ano ·findo, tivemos.: de elevar·
os I vencimentos .dos magistrad:Js, ·feessa·, medida:, .·ficaria :o .''Tesouro·· da
Uniiiil ·onerado :em·cerca ,de·.dez. mi: ·derais, ·. ·passBillido' os· • desembargado-.
· lhões de .cruzeiros,· a. quanto se ele- · res' de'Cr$ 8;250,oo· para Cr$ 16.600,00,
. variam· ·os· aUlnentos '··previstOs,·, em- •Agora, :·novamente: soinos .. •chamados..
bora· : ·'ta:! '.concessão ' representasse . · a; decidir .nova· majoração, po1· haver
um.pes~do sacrifício para .. os.:cofres ; ·o·Estado de Slío Paulo tomado aquela
·públicos; como acentua .o Poder Exe- ·decisão: ·Amanhlí. será· talvez Mmas,
. cutivo; dela· ·nl!:o podia' subtralr~se o ·.ou Bahla, . ou o .Rio -Grande· do Sul,
Govêmo, por trata"se de IProvidÍ!n· " unidades. federais de maiores 'l•ecurcia · determinada . no· texto coristltu- · sos, · que venham ·a :agir ·de ·.modo a ·
c!orial. ·Apesar de. serem •contra~!n~ · · .Provocar· novos .. aumentos · no plano
dicados, por ferirem o interêsse::pú.: ·· ··_federal.· •Não podemos::sab_er, ·assim,
bl1co e revestirem :felçlío evidentea'· que. conseqüências :nos . poderão
mente antipática;. áumentos de ven- . ,levar . tais.·. liberalidades, .· fundadas
Cimento. as~!m 'pàrciais, não se podia ,num dispositivo . constitucional ab~negar · às fundadas razões que tinha
rante de tôdas. as J!lelhores tradlçoes
o ~oder Executivo para sugerir aque- . do nosso direito. publico e que, por ·
. la :providência, com relação ao~·.'ma- ·si só, justificari~ a reforma da nos~a
g!strados, uma vez que se cingia êle . Carta ~agna. .
.' · ·
aõ cumprimento da, 'Lei . Magna.
Além disso, devemos convir que
ReaJmente, · não sabemos . 'p·or . que nunca ·vingarlío, e11tre nós, _êsses auestranhas influências, o artigo 6. da
mentos parciais. Na esteira de sua
Constituição dispõe, em seu § 3.0 , • elaboração sobrenadam os- interesses

;
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e as aspirações de. outras classes e como fêz trabalho que, não fOsse o
categorias de servidores públicos, respeito que nos merecem os !lustres
Impondo generalizações que sufocam pares e doutos membros daquela casa
tOdas as posslb!lidades do erário i'eLegislativa. poderfamos considerar.
derai: Ai está,. em . conseqüência .. do
demagogia. .Basta · atentarmos' nas
diferenças entre o aumento prop&to
Projeto n.• 44, o movimento já o!!· 'c!alizado em mensagem do ·Exec11t!vo,
e o votado, ·afinal, com. o substitutivo.
para o. aumento geral dos sen•idores . . Um ministro do .Supremo Tribunal.
civis e. m!litares da, União, . provo- '·. Federal, . que percebe atualmente o
cando uma onda de re!vindlcãç~s . vencimento mensal de. -Cr$ 14.250,0.0,
por maiores· vencimentos. tambem .passará• .a ganhar. pela .'Lei 33, Cr$ ·
entre .os. que trabalham no comércio, . 19.404,00 com um aumento mensalde
na indústria,. e nos serviços das. au- · Cr$ 5. 400,00; pela . proposta do Oo~ .
.. tarqu!as, dos Estados e dos. Mun!c!- · vêmo, Cr$ 18.480.00, seja um aumenp!os: . São ,situações exageradamente to de Cr$ 4.230,00 ·e pela tabela da
sérias e· de·· graves • perspectivas que Câmara, Cr$ . 24.000,00 · ou· mais .. Cr$
precisamos encarar com~ serenidade .e 9.750,00. Os m!Jn!str()S -do Tribunal ·
·patriotismo ... · , . .
·
de Contas.e .•do Superior .Tribunal MI·
·
. ·
t
litar passarao de Cr$ 8. 250,00 para
Mas, volt!mdo. ao exam!! do-pmje ~ ·· Cr$ 17.640,00 pela Le!.n.• 33, .a Ct$ ·
em causa, queremos . acentuar algun. '16. 800,00 pela proposta do Oovêmo e
· de seus asp~ctos mais :graves e •que~ a Cr$ 2::,. 000.00, pelo .projeto," com o
de.-nenhum. modo •deveriam prevale . .aumento ,respectivamente de. Cr$ ....
. cer .. Como acentuamos -inicialmente,' 9.390,00,, Cr$:8i550,00·.e Cr$ 14.750,00
o OOIVêmo, em sua ·mensagem à Câe. os :do· TribÜ:ía.l· de· Recursos, de
ma.ra; apresentou o anteprojeto -de lei · cr$13;000,00; para':Cr$-17.640,00, pela
no qual se.~ontinham·a.s majorações Lei n.•·33, a-.Cr$·16.800,00 pela"prode venc!me:~tos: dos,·maglstrados .se· . posta c .Cr$. C~$ 22.000,00 J:!elo, pro~
gundo o: dispositivo constitucional. ln- .jeto com. aumento respectivamente,
. voca.go, calculando em:.cêrca 'de _dez de Cr$. 4;640,00, cx;s 3.800,00 e._.Cr$ ·
m!lhoes de. cruzeiros. a, despesa total 9;000,00 .... ·Quanto .aos desembarga~
com i essa prov!dênG1a.. ·..E . proclama- ·dores teremos Cr$· 1L 600.00 para Cr$
va. as, dlf!culda.des~que, o a.pmep.to iria 16~800,00 ou Cr$ 16.000,00, .No pr!,
trj.Zer à .execuç_ão da.- pot:t!ca f!nan- melro .caso, .b. aumento será de Cr$
celra.·:do· ,Oovêmo;. visando· o e!jull!~ 5.200,00 ·e no- ·outro, de Cr$ 4.400,oo,·
·brio orçamentário. Entretanto,. a.pe- sem· contar -os a.d!clo!ia!s que. atual·. sa.r- dessa .. advertência do .. Poder Exe- . mente ·percebem.
o m!ri!stro -do· Tribunal Superior
· cut!vo C' das·-va.nta.gens ,_consagradas
em sua mensagem para os maglstra.~ do Trabalho , passará de . Cr$ 8. 25(),00
. .dos, a Câmara. dos Srs. Deputados para. Cr$ 16.800,00,- obtendo majora.• ·houve: por i bem . elaborar, um substl~ ção de mais de 100% e os ju:zes pretut!vo ao projeto governamental; subs· ·sidimtes dos ·tribooa.!s reglona.!s pas· .
t!tut!vo êsse que--obteve aprovação em sarão de;:cr$ 0.759.{)0 para .'Cr$ .....
plenár!o ..:e·ve!o.,tcr :ao, Senado, não 13.440,00,- segundo a. tabela adotada
. :só···,a.Jtera.ndo. 1_pa.ra.. mais os ,_padrões pela ·Câmara·.. E, assim,. graduado
de .vencimentos ·sugeridos pelo- Govêr- por : êsses saltos ,mirabolantes está
no como ·estendendo êsse aumento a todo 0 sistema. de· aumentos· propos-.
outros órgãos · da . Justiça, , incluindo tos· pelo. projeto ora· submetido à de·
a Justiça do Trwbalho, .. auditores e. · cisão do Senado, não lhes flc·a:ldo a
promotores · da- Justiça· M!l!tar, a.ud!- dever muitos outros . que ·esta Casa
. tores e adjuntos de , 'proéura.dor do de' Congresso se · propõe a acrescen. -Tribunal de Contas e dos Tribunais· tar~lhes, uns e outros .que certamenReglona.!s do Trabalho, presjdentes de · te teriam sido fulminados de inconsJuntas · de" Conclllação e Julga.me:~to, t!tuclonals. · não fôssem . êles . para
. .
procuradores da . Justiça do . Trabalho quem são .. ·
·e outros. Com Isso,. enquanto o au·
Ainda há mais, :entretanto. .Da
mente. geral· prop&to. pelo Govêrno . leitura de-. um· dos trechos da expo.atingia a 10 milhões de cruzeiros, pa.s- sição ·de motivos, verifica-se que messou a. mais. de .32 milhões· de cruzeiros mo ·a questão sustentada do direito
'llO substitutivo elaborado e -aprova·
adquirido. argumentando-se em face
do naquela Casa do Congresso. Data do texto co:Jstltuclonal .e da Lei núvenia, a verdade é que a Câmara ·não
mero 33, de maio . de 1947, ·ela não
só exorbitou, contrariando' os pode· procede. Por essa lei, o ·legislador
res de ln!clllt!va. do Poder Executivo, ordinário_, excedendo as llbera.lld'ades
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da Constituição, determinava que . o clonai. O aumento que agora se pri>venc1mento. dos desembargadores do.
põe· decorre do dispOsto no Decreto·TJ:!buna.l da .. Justiça do Distrito Felei EstadU!ll n ,. 16.967, de 24 de fe- ·,
der111 . devem ser superiores, pelo . verelro · de 1947 'I que el~vou o·s vencimenos, em cinco por cento a mais al- mentes dos desembargadores paulista remuneração fixada para os maglstas de Cr$ 11.000,00 para Cr$ .. ;· .....
trados 'ie Igual categor!a.nos Estados.
16.000,00. DispensamO-los de maiores
·Como se v·e. aqui já nâo era mais re· ' comentários.
· ·
Para justlflcár, aparentemente, to-·
muneração nunca Inferior, como.IP.re· via, a ConstitUição. mas superior pelo do êsse acêrvo de. liberalidades . que .
·menos em 5 % i Por. que ~perior e o Tesouro da Unil\o somente poderá
não igual ? Por ventura os desemba't'- atender. ~l'm sacrlfi~los evidentes pa- .
gitdores da . justiçá loca•. ·lião· hieràr- · ra ··os . serviços públicos, . consagra.' o
qulcamente ,su:Periore8 aos dos. tri~
projeto uma providê!lcla inócua., por
bunals dos ·Estados, · como acontece, lnconstltuc!ona.l; ·,qual ·.seja. a >supres,
por, .exemplo;· càm o~ ministros ·do . são da. ,gratificação adicional e a <sua
,Trlb)l!lal de. ll.~cursos? 'Por que não Incorporação aos ,vencimentos de cerse cpnslder~&r tambem 1!,. precariedade . tas. categorias :de ma~lstrados .. Ai· es·
.das finllnÇfl.s federli)S, no m.omento dt-· queceu a uãmara .o .principio do. d!·
Jlcjl .Qile"atrave~sa· 'a' 111tuaçáo econô-. relto·adqulrido. Esqueceu. que os ma·mtca ·e· financeira· da Unláo? ~m'ls gistrados ·qt.e .. se- ·achem em gOZo. cj.e
:dos que *.-1lam: que q.·, IJJaglstra.tu't'a gratificação·• adicional· .continuarlio a
:merece ·e deve ser bem remunerada, ·percebê-la, por- Isso qlle···'ai sim,. se
. ·mA~ ·essa~ :reilj.\Ui.Çr"çlio,i p~ra o pro- trata de dlretto: adquirido, .legitimo e
. prio · pre.stfg!o ·11essa: cl~se- d!lllomens certo; ·3' s011rt> .o, .qual já existem ares.nustre~ ... prec)sll. flcar··den~r!l das postos. firmados- nos. tribunais de justiça.
slbl1ldades dq ·erji.rio P.úbllco. •Mas, vol- Ul!l 4esemoarga~or; .P!lf exemplo, pro·
.te~oa B;:e?fP()~I~~~~ :· 4~ "~otlvos- que .· m~4Q a mltnis(;!o, dq S;úpre~ .'I'rl;l!companllou a. m~nsagem' do·· Govl!~- ·J:!una!.·pllr1erll.l,. poderá .·. perd~r, Por
no. EstudalldQ ~ 'Jila~rja, !lOI!l argu- , ventura, a . gratificação. adicional Que
· mentes convincentes o seu· autor de- já tiver ..a~q1J!rldo ?,; ··: · · . ;· :, · . . , .
ri).onstra'q!!~ a'l~l n,• SS não itssegu, ·
· · · ··· · · ·
: rou aos .~raglstradds :liireito adqulr!do ·" E .tanto assim.é,que,-,rio parecer !Ja
·.'lf tal· ~'llme
..· nt().' E.!a .cóntinba, apen.a.s. Comissão· dt >Constlt11içAo· e,J)lSttça,.
·
· ·
,
··
•.da própria /Cilmara, .. sôbre .uma ..das ·
· ·uma sugest.llo ~o .Poder· Executivo pa· emendas 11,pre.sen.t.ad.a.. •..·:. "... resp.elt.o •. d.o.
re, verificar os ,' nlyets ·de Yenctmento
t
t"
t "' 1 t
. ·da ·magisttntura noF Estados ·e propOr a~sun o, ..fl~ a. escr~.to extua men e: · .
'as medidas necessbias··no· sentido de · ·"Cúmpre, po~é~ ~que s~- re~peltem
ser cumprido· a 'disposição colist!tu.C!o- 'os direitos adquiridos; a saber, as· gra/na.l, a:crescldas da.quêles 5%; O· OU· tlflcações ·adicionais' ·já· criados em
"vêrno en;~etanto , cocnslder~do.; que aét ·e em r.·ujo ·gOzo se· encontrem ·al. a situação t'lnancelra do. Pala não :SU· I guns• magi~trados e os que devem ser
· pàrtava. matore.! . llb~ralidades, flc11U , reconhecido~ aos . oue .'a .êles tenham
. adstrito ao texto da Constituclçâo. :Es- .' .--direito:·e "C:Ue "dela~ se :virem· privados ·
clarece .ai.Ílaa que, nlio havendo dlrel·
por qualquer motivo .:não Ju,rldlco. ·
·.to: adqulrlà:l· po/ parte dos magis~ra- PropomoS, ':lois; que se •revoguem·.t6·
. dos, com . relaçâo ao ; auinento; .êste das as 'leiS QU" defereni gratificações
só.déverla 'ligora1... a partir''do momen- ·adicionais aos .·magistrados, respeita· .
.to. em -=1ue iosse décr~ta~o. ~·Câmara. das. as · grat!fir.ações• advtndas . de ·di.apesar . dll,sc ma11aa . pagar ·tal au- reitos· adquirldo:ts'.> ·
·
menta a partir . de 194'7 · abrtnilo um ··. 'Apesai desso. ressalva., o sttbstitutl- '
crédito' de maib de.Cr$ 14;000.000,00. ·vo con:;ag-,·a~a- deslstl!ncla; num d!s<
..'>. E'. certo.·-.. ,.~ue as. dts. po.s.l~ile.
s trán- · positivo
~
execut!ldo.inócuo· ·pois ·não poderá
· se~
.s!torias der.crmmaram: que o aumen· ·
· · ·
.
.
· to, ·fõsse qual fOsse a data da lei que
Recordo-me .llem .. que ~e lnsurgt
· o concedeõoa, . retroa11lrla a 1.• de .la- contra a conceosã.o. de gratificações
, neiro .de .l94.7. Mali, que alimentos? adlclónais q· ma.gMrados quando do
âquêles que resultitsse da equiparação primeiro !1-umento' rte vencimentos
dos .venclm~ntos. pagos aos desembar- dessa . cladae. de· servidores,· .em obedl·
gadores :;laullstas em· .1.0 · de. janelrJ êncla ao parágrafc ·s.• · do ·artigo: 26. ·
.d~ 1947, ·isto é, Cr$ ll.OBüo,OO. Realda 'Constituição. Mas ,fui vericldo, sob..
mente, a. Lei n.• 21·, de 15 de feverei- · o fundamento "de que os desembarga.. do de 19~7. procur!)u cumprir, já en- dores ;Jau!lstns gozavam dessa pre;,otão llbernlm.ente o t~xto Constltu· rogatlva.. E' foi lido e relido o texto
,
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do parágrafo · 3.0 do art ~ 26, assim . cando' a emenda, _salientava. que ·por
concebido:
vazes se Vlnha repetindo o . processo.
·".Os destlmbargaciores do Tribunal Estabelecia-se . custas,. porque elllll ·
de Jus~iça . ~erão vencimentos não In- eram um !n)lent!vo para o trabalho;
feriores à. mais alta remuneração dos incorpora-se · os mesmos aos · vencimagistrados de !gua! categoria nos mentos .. numa · media· p~é-estabelec!·
da, por serem deprimen~s... · ·
Estados".
·
·
As gratl!!cações adicionais não deTabém cnamamos. a atenÇão desta.
douta Comissão para o fato de JUe, vem ser · computadllll quando se toem virtude dêsse ,aumento, se Iria :i" ma por 'base . vencimentos; ·mas .se
fõr preciso álgum argumento em fa·
xar · pravlsõrlamente,. a, Cr$ ... , ..... .
13.000,00 os vencimentos· dos minls· vor de aumento de wnci.Dientos, ·a:a
tros ·.do Tribunal de Recursos
que mesmissimas gratificações ·adicionaiS
os mlnlstros do -Su1)remo . Tribunal passam a ser computadas éomo par-. ·
Federal teriam forçosamente, Cr$ , . , . .te dêsses · mesmos· vencimentos. E'
uma questão. pura e simples de ·ln·
g, 000,00 .. Verificado, entretanto, pela
tabela comparativa do Govêmo que terpretação. provàvelmenva em. face
êles. percebem .Cr$. 14.250,00. Assim, do que dispõe o magnifico parágrafo
aumentava para mostrar que um de· 4.0 ·do artigo 2.6 .da. Constituição .•• ··
.sembargador, quando . contasse· 25 %
Ora, o re,zoável, o· equitativo seria
de gratificação adicional, .1!car!à. re- que se .!nclu!sse também os min!stl'OII
cebendo . remuneração mais elevada do ·Tribunal de Recurso, do Superior:
.que o m~tro do Tribunal Federal, Tribunal .l!'~deral, do Tt'!bunal ... de
por Isso receberia mais Cr 11.600 .o o Contas no predicam~nto dos juizes
que . percebem gratificação adicional,
mais· Cr$ .. 2.900,00, Igual a Cr$ ....
fiXando-lhes então vencimentos que
14,500,0~.
. •.· .. : .
. .
tive.Ssem, pelo menos, . algu!llJà ··lógiea.
O]lletciu~se; ~ntãô, :que a iratifl· . proporcional, Ntiis, essa· prov!dêncle. ·
eaçao .nao poder!il.. ser· computada; no e . . sugerida .. pelo : próprio Poder
, seu efeito total,·· como· vencimento. .Executivo.
·. · · Realmente IIBS!m deve ser. Entretanto, a Câmara. procura justificar os
Da mÔdo que térlaÍncs, para ós fú·
· assuntos propostos para os ministros nlstros do .Supremo Tribunal Federal,
do· Tribunal de Recursos· e Supremo de vencimentos Cr$ ,18.480,00, mat.
Tribunal Federal: com· o fato· de que
adicionais, quando. forem de 25% M
. os desembargadores: com os ·:venci·
forma da Lel n.o 21, de 15 de fevementos de er;16.800,00; quando con· . relro de 1947, CJ.'$.4,.620,00, .os qua.la
· tassem ,mais 25 %, sõbre os. mesmos, somados dariam o total de Cr$ ....
. fariam Cr, 21.000,00 mensais. Por Is· . 23.~00,00 .. Para os. ministros do Trl·
so, os ministros .do Tribunal de Re· · bunal de Recursos e superior· Trlbu·
cursol! .não poderiam .vencer menos . nal M!lltar, Cr$ 16.000,00, mais· Cr$
de. <Cr$ 22.000,00 e os do .. Supremo 4.200,00;. soma Cr$· 2.1.000,00. Para os
Tribunal' Cr$ 25.000,001 . .. .. .. · . · desembargadores,. Cr 16~000,00, maiS
Pois. bem. ó: eminente .relator,· ·que_ . Cr$ .4.000,00;,_ soma Cr$ 20.QOO,OO. .
jl!.: .era um dos ...ma!s ·conspfcuos dos · Pelo expOsto ;Veritica-se a razoabi·
·membros ·desta douta .Comissão, pro- !Idade e a conveniência da psicológica.
··vavelmente·: aceitam o- projeto "em que se aceita. a proposta -do Poner .
apr~ço, Magistrado. que também o é, · Executivo, ·acabando-se com ês~re tra· ·
z~luso -pela hierarq!Ua dos venclmen· . tamento. de dois· pesos· e. duas ·medidas·
tos, agot·a cqrrobora ·e defende o . para a- magistratura,• uma vez· que o.
.principio que orientou. o substitutivo legislador ordinário' já concedeu grad9, Comissão de . Finanças da. Oâ· tlflcações adicionais apenas ·a desem•
mara.:quando .abandOllOU ~ proposta bat•gadores .e· juizes, •justamente ·os
do Govêrno, .para. eleyar too .alto os . mais numerosos.
· ·
·
vencimentos dêsses eminentes magis·
Da modo que deverlamos adotar
trados.
uma providência · legislativa, apena11
. : · :S:ste fato faz-me lembrar ·o pare- contendo os vencimentos propostos
c>er de saudàso e Ilustre senador por pelo Govêrno. Uma: vez. porém, que
um. dos "Estados do Norte, parecer a Câmara dos· Deputados foi ·além
· que· causou também grande desagra- do propOsto, Incluindo não só a Jus. do entre magistrados da. justiça lo·
t!ça ··do Trabalho, com os· seus res·
cal, relativamente à Incorporação das . pectivos procuradores, o sub-procura·
custas aos vencimentos .. Estava em dor, auditores e promo~ores da Jus·
·vigor a; Constituição de 1891. Critl· tlça Mllltar e os membros da Pro·
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curadoria da Repllbllca e a comiSsão
dt: Constituição e Justiça do Senado
concordasse com a . constltuc!onall. dade' . de tais enxertos que não decorrem do ·parágrafo 3.0 , do ·artigo 26,
· ·só nos resta. englobar na sub-emenda,
contendo num projeto substltutívo ao
·de n.• 44, · aquêles. aumentos com ·os
.quais· concordamos, . embora·. em têr. n1os: parclmonlosos. -~. equltatl~os. ,

cada tribunal, terão os mesmos ven. cimenteis dos mlnlstros ·. compOa!entes
do. Tribunal, _junto ao qual sirvam. •
Ant. 5:!'... Estendem"se aos mlnlstroa'.
do · Supremo Trlbtinal Federal Trlb\mal Federal de Recursos, Supremo
Tribunal ·Militar e Tribunal de Contas
o dlsp&to no· art. · 2.~ da Lei n.• 21,
de 15 de fevereiro de 1947.
•
. Parágrafo único. :Para os efeitos do
.•
· art. 2.• da Lei. n.• 21, só será contado·
sUB-E:liiE!fi)A A EMENDA N.0 1
·.o 'tempo·. de ·serviço na magistratura
.
ou- nos· tribunais em que sirvam.·
Substltua~se. a. emenda n.• 1; pt>Ja · Art. 6.• . Os magistrados aposentaseguln_te s_ub-emenda: ·
dos .terão sem pujufzo dos· proventos
o Projetô, ele Úi n.•
de 1948,
em cujo gOzo · se • erioontreril, 50%pássa a._ ter_· a seguinte redação_ :
• do& aumentos nos vencimentos con- .
cedidos aos seus · colegas da mesma
· ·"Art;· 1.0 ·as · desembargadores do· · categoria :na atlvidade. ···· . • . :.
Tribunal de Justiça' do Distrito Fe~
Art..7.0 Os. ministros do TrLbunal
< derai';passam ·a ter·· .os vencimentos Superior do· Trabalho do Distrito Femensals· · de dezessels ·mil cruzeiros · dera! terão os vencimentos ·mensais
de dezessels mil cruzeiros (Cr$ • , ..
. _(Cr$ 16; 000,00) • . .· · . · ..
· 'parágrafô 'tínico. Os juizes de di• · 16.000,00).
·
relto: ·perceberão mensalmente . dez
§ 1.• Os juízes. dos tribunais ·re. mil seiscentos- · e . setenta cruzeiros.· · glonals· do Trabalho do ·Distrito Fe<Cr$ 10.670,00). e .os--juízes· 'substltu- dera! _e---de :São Pau! 0 .:•(l'.n· e ·2~a • re;;·
. tos •e·. dO registro civil, . set& .mil. QUa• · giÕES) ,perceberão · dOIS têrÇOS . aoS·
trocentos e·· setenta ·_cruzeiros (Cr$ . ; vencimentos dos . ministros do Trlbu'7.470.00), .todos ·do· Distrito Federal:· na! Superior ·do Trabalho (Cr$ ; ..•
:.:. Art. · 2.• Os Irilnlstros dei .. ';l'i-lbunal; lO. 760,00). e os juízes das demais . reFederal de Recursos; do Superior Trl-. . g!ões ~ terão· ·vencimentos . correspon. bunal Militar. e do Tribunal de .C:>n- · dentes a~.25%. menos· do que os. yen-.
tas.:terão'. 0 s vencimentos .mensais de cimentos dosjuízes,do-mesmo·.:Trlbu- ..
dezesse!S . mil e oitocentos cruzeiros nal·' do Distrito •. Federal . (Cr$ ... , .
(Cr$ 16.800,00) ·. ·
8.070,00) ..• ..
. : ·· ...
. · . . .. .
·.Parágrafo únloo. o auditor eorre~
§ 2.•. OS juízes presidenteS das Jun- ·
gedor, o. •sub-procurador e o. auditor ·-tas de Conciliação·. e:· Julgamento- per~ .
de· 2.• entrâncla; ·o auditor de' 1.•. ·e ceberão . menos 25% · dos . venclmen- .
·os promotores de 2.• e 1.•. entrãncia · tos. dos.· juízes. dos .Tribunais· Reglo-.
do· Tribunal Superior Militar terãO, nals do. Trabalhei à' que ·estejam su~·
respectivamente, .. os vencimentOs ·de ..- bordlnados ,(Cr$ 8.070,00 - 6.052,00)
Cl'$ ..1'1 .'200;00, Cr$' 8.400,00,. Cr$ .. , ;
e · Oli Juízes . preslltentes . substitutos
6 ,300,00,_ Cr$ 4.275,00--e Cr$. 3.650,0(}, menos 15% que os . juízes presl.:len- ·
mensais •. · . . · ,: ··.. . . • · ·
. tes · das ·juntas . em ·que servirem· .
. Art.'. a.• .os m!rillstroo· do , su.Premci' · <Cr$ 6.830,00 - 5.200,00>; .
Tribunal Federal~ passam a perceber ' .. § 3.0. Os ·MÍnlstros:'.Jufzes ê. vogais
os. vencimentos mensais de c;iezolto representantes das . classes de empremll, quatrocentos ec oitenta· cruzeiros gados·. e empregadores vencerão, · por.
<Cr$ 16.480,00). · . >.- : ·
· . · sessão a que· comparecerem; 1/30 ·dos
Parágriú'o ·'Úillco. <>s · p~:oeural:loreà. · vencimentos dos\ juíZes do respectivo :
·.· dli.Repúbllca da.I,• .categoria perce- .Trlbunalou Junta a que_pertencerem
até o máximo _de 20 ·.sessoes mensais ..
berão oito mil duzentos. e cinqUenta
: ·cruzeiros (Cr$. B.250;oDl ;·· o da ··2.•, ··
·§ 4.• o procurador geral da·· ju5~
seis mil setecentos e cinqUenta cru~ . tlça do :rraballío e o .procurador da ·
zeiros (Cr$ 6. 750,00) e o da _3 .. e. adprevidência· SQ.c!al ...terão os venci~
juntos do procurador, cinco .. mil du- mentos mensais de ólto mil duzentos ·
. ze~tos e ,clnqüenta cruzeiros (Cr$ ·; e cinqUenta cruzeiros .(Cr$ 8.250,00),
5.•50,00)_,
.
.
• . .
"R..'', ()S procuradores, ·.seis mil, se~
~· 4.". O procurador geral da Re~
tecentos e ·.·cinqUenta· cruzeiros. CCr$
:·•'·~llca. e o representante ma.ls gra6. 750;DO) "P", os procuradora~ reglo(. .... !' do Ministério Ptíbllco junto a nals, e os procuradores regionais ad-
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juntos, cinco m!l duzentos e· clnqüenta cruzeiros <Cr$ 5.250,00), "N".
·
Sala das Comissões, em. 3 de agOsto
de 1948 ..- Ivo à' Aquino, Presldent.e.
yencldo. :- Alfredo Neves, Relator. --:
A.ndrade .Ramos, sem prejulzo do meu
voto em separado .. - A.polonio sales, como . voto vencido. - Ismar de
Góes •. - Santos Neves, ·vencido. Victorino Freire, .:vencido. .,... .Rodolpho ·

glstratura ·local do . Distrito não teve
nel)hum aumento de vencimentos entre 1928 e 1943, nem mesmo quando
de reajustamento ·geral da lei nú"
.mero 284, de 1936, e a federal prlipria, Inclusive a antiga, de primeira .
entrância, extinta em 1937, só logrou,
pela. referida lei, · aumentos rldlculos
verbi gratta; para certo grupo de m~
glstrados,. o de. Cr$ 100,00 menza.ls"
Miranda. - Al!1aro Adolpho. ~ Dur(Jornal "0 Globo", de 19-7-48).
vai Cru2, .vencido. - Mathias Olymo que ocorre, .e. foi oculto ao lluspio, vencido. .-.. · Vespastano .Martins.
tre autor do substitutivo, é que des. Parecer
de 1928 até 1943, quinze anos portanto,
os vencimentos dos Desembar- ·
N.0 606 ·- 1948
gadores dêste Distrito, permaneceram
·Da .Comissão de Finanças, só-. em· Cr$ 5; 000,00. · l!:sse aumento !hes
..
bre as émendas ao Projeto de
foi · concedido .. Pelo Decreto númeJ.•o
Lei '!la Cllmari:l., n.o 44, de 1948.
5.427, de 9 de janeiro de 1928, na
. Administração Washington Luiz, · e
.Relator: Senador Mathias· Olymnão foi majorado pelas leis. posterloplo. ·
· ·
"' '
res, que aumentaram os venclmerlE' . a segunda vez que asslrialo os tos ·dos servidores públicos. Só em
novembro de .1943, pelo Decreto núagltados debates· provocados pelo ~ro- mero 5;871, tiveram ·um aumento de
jeto n.o 44, que trata do aumento doe quinhentos cruzeiros.- pelo que fica. vencimentos da ma.glstl:atura., ,porque,' ram com ·_Cr$ 5.500,0_0___ m_ensals.
·
· com 0 seu ·Relator,.• é. a .quarta . vez
que sObre o mesmo sou chamado a
Nesta 'sltuâção .perinanéceram ·· de
. falar. Apesar disto, não .logrei ainda novembro. de 1943 até dezembro de
· · convencer. que os magistrados não
1945 (GO'vêrno .. Llnhares), · quando
pediram nem pleitearam aumento .de . ainda em vlrtud,e · de .Lei Geral de
.vencimentos; Querem apenas que a aumento de todo o fuilclóhallsmo feseu·, respeito sejam . cumpridas . a. . dei'al, Inclusive .os !nativos e os _pen~
. Constituição. e· a .Lei n.o 33, de 1_3 .ele sionistas, passaram. à perceber Cr$
maio. do ;ano·p-assado, ,porque, coono, 8.250,00 mensais. · · ·
.
.
assinala ·um comentarista do Jornal
· Velo; depois, a Constituição de 1946
· do Comércio, assim como ao Judlclâ- · e por ela,. a -partir de 1· de janeiro de
rio cabe éumprlr e fazer .cumprir a 1947, passaram a ·pereceber Cr$ ....
. Constituição e ·as leis ocorre·. Igual 16,660,00; além das· adicionais para os
dever"por· parte· ;dos outros !'aderes e . que tinham' 20. e 25 anos de serviços. · ~'-' ..
· se· o Executivo cumpriu o seu com a Mas; convém acentuar, êsse aumento
remessa' da Mensagem propondo a tem motivado tOda· essa discussão em· ·
llxaçiio· dos vencimentos da. maglstra- tôrno do Projeto e estão sem rece·· . '
. ··
·
tura, resta ao.' Legislativo -não pro- M-lo. telar ·a solução, sob · pena.. de · bltar
· •
·
·
·
àquele-dever .· · ·. . -- .
: ·
·. Pelo exposto verifica-se que; exce.. Quando, , porém; ·pensávamos que
ção do :tumento :!e 1928, todo.s os (!'Ue
· nos aproximávamos do .. fim; surge 0
vieram depois, "em razão de lei geral,.
• ó
representam uma longa história, em
b
tlt
ti
0
su s u vo, (Jue now"S recusa au-. que a p:~clênc!a e o decriro da classe ~e .
,menta . a que têm direito os magis,
-trados, como vai protelar por mais um puseram• à prova após longos anos de
anci · 0 reconhecimento dêssé direito,
esquecimento, to,tvez propositado, o que ·
pois a atua.l .proposição teve Inicio deverá .continuar".
na Câmara eni setembro. do ano pas'Nada trials incompreenslvel. do que
sado .. ·
,
·
!Pensar na eficiência c! e uma Justiça
exercida por· serVJdoi'es mal pagos e
Mas esta alegação, para. os que imem luta ·com as dlficulrtac!es da vida
pugnam 0 Projeto e acham exageraatunl, como acoatece com os juizes
. do o aumento, não procede, .porque
no dizer do Ilustre autor do ·substl- ibrasllelros. i!:ste fato impressionou vltutivo, a magistratura neste último· vamente a. "Conferência Inter-ameJ1-·
decênio "tem tido sucessivas melho- Clll!l.ll de Advogados" aqui reunida em
rias em seus .vencimentos".
·
. 1943, hnvendo um de seus membros, o
O argumento ·Impressiona, mas não
Dr. Abelardo da Cunhn, ·solicitado do
se ajusta à. verdade; porque "a. ma-. Presidente, que defendesse 11 melhoria
A
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da remuneração dos juizes brasileiros, mensais dos membros de seu: TrJbunal
,. muito mais mal pagos de que seus co- de Apelação e a nossa Carta. Mágna,
legas 11mericanos. Sem precisar falar no. are. 26, § 3.0 , dispôs que" os desemnos juizes Ingleses, os mais bem pagos bargadores do' Tribunal de Justiça.
..do mundo,.recoz·dou êle. então, que um terão vencimentos não Inferiores à
juiz de direito· nesta c:dade ganhava mais alca remuneração dos. inagistra, Cr$ 4;000,00 por mês, suJeito a descon- dos de igmtl categoria ·nos· Estados.''
l·f!S, um. de>sembargador · Cr$ 5.000,00 Isto •. porem, que à 'primeiravlsta pamcnsa!s .e um ministro do 13upremo recla ·~er fnc!lmente.resolvido tem mo- ·
Tribtmal Federal Cr$ 9. 000,00 por mês, tlvndo tOda a série de emenõas e mo·
·
.ordenado êsse comum :a· diretores e <liflcações.' suger'.àas.
· chefes de departamentos de compaNão proced.e a illscussào, · porque,
me:smo reform!ld!! a Colll!titulção, e
· .nhlas e sociedades comerciais:.
· Contrastando.com Isto, naquela épo- revogada a Lei n." 33, já o aumento se
ca, na cidade. de Buenos Aires,· capital . Incorporou aos. vencimentos 'dos juizes,
da 'Argentina, um juiz tie primeira lns· ·em cujo· góso ficarão·· e dêles só por·
tância,'· que. corresponde aqui ao nosso . melo de revolução ficarão privados.
·Juiz de direito, ,ganhinia 1.800. pesos , NãÔ:somente lmppgnado o ~~;umeripor mês,. q!le correspondiam a .Cr$... .
to, .como .. a épqca .a .. ipar:t!r dll.. qual . '
9;000,00, .avaliado o.pêso argentino a deve a mesm"R .vigorar; o aumento,
· Cr$~.·5,00; um· desembargador; percebia já. ·tmrunos;. dllcon-e ~ .de texto.. cons2.200.pesos ou.sejam Cr$U.OOO;OD e .tituclonal, e deve ·ser. pago a p!U'tlr
. qm ·Ministro. da .. Suj)remâ Côrte Ar· de. 1 ·de janeiro de 1947. ·Declara-se, ·
. gentina ganhava ~.000 pesos .. ou sejam em: lliltude" vitoriosa, que' não .é ~
'Cr$.15;()00,00.·Nem se diga que a, vida slvel pagar Cr$·'16.000,00 .aos deseuí- ·
naquela •. metrópole ·'é'.mals clil'a que · bargadoreii, quando é ceno $JUe àque- ·
aqUI,. ;:>orque, naquele tempo, . como le tempo· êles . percebi'Rm apenas . Or$ .
. ainda. ho~e. a yida .aqui é. mais d!S· :.n;ooo,oo,· passando·· a. percç)ler .~
,Pf)ndlos~ .. , ,
.. <
.. : · ·
.16.000,00 pelo.Decreto-lei estadualnú·
>Não se diga lgulilmente':que sendo 0 mero .,16.967; de 24 ..íle·'.fêv~reiro ·de
·· Pl'liz mais rico que, 0 nosso pode melhor . 194'1 ... O .. argumento .. peca ~pela .simremunerar a ·seiU! juizes, porque· se sa- :.Plicldade. Se é automático, natural
Irmos aa Argentina e formos à Amé· é .. que tenham .Or$ · 11·.000,00, · acrlls: J'ica clmtral, ai ol:.servaremos em Põrto cidos de~ 5%; enquanto seus . colegas
Rico, na ·.capital San Juan, ~ue tem . ll!!taduais percebiam. aquela: lmportbapenas d\lzentos mil ,habitantes. alta· · ela e P118Sem. a perceb,er Or$ .... : .
16.000,00, e mais .cinco . !POr . cento
. mente recompen~ada ·sua .. maglstra.tura. >'~Pela divi~ão judiciária de. San .partir da data do Decreto-lei núme- .
Juan há'julzes:nara as .questões até. ro 16.967,. como amanhã .. passarão.&
· 0 ·Iintite de' US$ '500 oo. e de maiS. de ·receber o aumento. que a· lei paul!s. ~. ,: uss 500,oo: o. primeiro , ganha .US$ tana vier· a dar .a•• seus. maglst;rados ..
. 225,00 oor.:mês, 0 que vema.',ser.Cr$ .. de·segUil~~ ~llStâ,ncla~~
.. : ·
. 4.5C{),OÕ, calculando ci dól8r. a .Cr$.....
completãndo ô dispositivo constltu.
20.000, o•segundo USS 450,00, ousejam clonai, vem a Lei n.0 · 33, de 13 de ·
Cr$ 9. ooo,oo men~a,is e ..am. Juiz da cor- · ·maio· de ·194'7; que no parágrafo único,
..te. Sujlrema de .San Juan ganha US$ do art,"1.o, dispõe que o Poder Exe. 700,00 mensais ou ,.;ejam Cr$ 16. o_oo.oo." · cutivo providenclar.é. para que lhe. seLimitamos nos::as cons!deraçoes ao jam comunicados, os , vencimentos geccntro a sul do continente, porque des- rals dos' desembargadores dos · Trlbuconcertunte seria'· o paralelo se .to· . nals de, Justiça· dos Estados, a fim
ní.arinos coo1o 'têrmo~.cie ·.comparação· de que proponna,';de.pronto, as::m:e. conosco as vencimentos pagos aos· jul· . didas legislativas· necessárias ao cum. ze.s. de ql.!alquer. estado americano.
priinento dé Inciso· .constltuclonat ·
Mas não .· precisamos · Invocar ó
.·Acontece, ·porem, que _êsse dlsposlexemplo dos diversos palses do contl- · tivo não·. P.,Oder~ ser cumprido isola·
nente; porque, já em 1943, s, Paulo damente, porque os juizes do Trlbu.·. pa.gava Cr$ 5.000,00 ao Juiz de Direito,. nal Federal de Recursos, os· do Tr!·
· enquanto .o mesmo titular·nesta .cida• bunal de··. Contas. e os do ·Superior
de percebia apenas· Cr$ . 4. 000 00 . 'El · Trlbunal,Milltar deverão perceber; peagora mesmo, tOda a discussão Ievan· lo menos, cinco··por "cento· mais· que
. tada em tOrno {io assunto ~ motivada os. desembargadores e os do Supremo
por. S. Paulo, cujii constituição ·arbl· Tribunal Federal, pelo· menos, mais
trou em Cr$ 16.000,00 os. vencimentos d~ por .cento que os Juizes do TrL-
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bunal · de Recursos (Lei n.• 33, ar- ·do sUrge o Substitutivo, que assim
. '
. tig'o 2. 0 e 3.0) .
dispõe:
Tendo em vista justamente o imArt. 1.0 Os desembargadores
. pera tivo legal, que, mesmo sendo r e-.
do Trlbu.nal de Justiça ·do Dls·vogado, já produziu os seus efeitos,
tl'ito F.ederal passam a ter ·os venfoi que o Relator do. Projeto na Câcimentos mensais 'tle .......•... :
mara fixou, nos têrmos estabelecidos
· Cr$ 16. 000,00.
pela Lei n. 0 33, em Cr$ 19:4{)4,00,· ou
Parágrafo único. Os Juizes de
rr.elhor, em cifras· redondas, em .., , .
direito . perceberão mensalmente
Cr$ 19. 500,00,. os: vencimentos dos Mi-'
de .Cr$ 10.670,00 e os juizes subsnistros do· Supremo Tribunal, por·
titutos . e do registro clvll .... ; .
0
quanto o· art. 3. da Lei citada,
'•''
Cr$
·7 .670,00.
· dispõe:
·
·
·
· Art. 2.0 Os Ministros do .Tri- .
."Os Ministros' do 'supremo Tribullal Federal de Recursos, do
. :-.: -/
bunal Federal terão vencimentos
Superior, Tribunal M!lltar . e· do
Tribunal
'de
ContaS
terão
vencisuperiores pêlo menos, em 10% aos
mentos
mensais••I de Cr$ 16. 800,00.
dos JuiZes. do Tribunal . Fed.eral'
'·de.. Recursos'-' •. -:
Parágrafo. único. O. auditor-cor. rege!lor, o· sub-procurador. e ·o· auSendo como já foi. dito, de Cr$ ...
ditor. de 2.a .. enj;râncla, o ·auditor
17: 640,00 .os vencimentos dos Juizes
.de
1.• •e ·os -promotores de 2.• e
do. Tribunal Federal de Recursos,· e
de 1.• entrê.ncla. do . Tribunal Sunão ·havendo·. como ·deixar de fixar,
perlor Militar terão, respectiva·com o. acréscimo · de;.·lO%·; · em. ·;;. ·..
mente,
os· vencimentos ·de Cr$ .'.•
Cr$ ·19. 404,00, · os dos · Ministros. do
'
11.200,00;
8.400,00; 6;300,00;- • o. o • .
. suprémo 'I!ibunal o qu~ ..- é bem.de
·
.
4.2'75,00
e·
3.550,00 mensa,ts,
.ver -, nao representaria :.. qualquer
0 ··Os Ministros. do .. ·Su•
:,·
Art.
3.
'. .
elevação decorrente,· desta .Propoilição, .
premo Tribunal Federal passam
. :po~ isso que seria simples ·e· estrita. _.: ",
a perce)ler os venc!Iilentos -menmente .. uma .. result.ante cjecorrente. da
sais . de dezoito mil, quatrocentos
n.•· 33, .de
13 de ·maio
de .1947.
Lei
'
'
.
.
e- .. oitenta cruzeiros (Qr$ .....•..
· Sucede,.: entretanto; .como assinalei
18 o 480,00·) o .
.
' '
. quando •tive de opinar, pela terceira
.o par~grato ·único, d~ ·art. a;• e
· . vez, sôbre .o~•assunto,·.que os"desem. bargadores . do: Distrito ·Federal, além ··os demais artigos do numero '4.0 :ao 1
.dos vencimentos, . auferem gratifica· · 7.0 do substitutJ,vo referem-se aos Pro· ções .adlclonals; ·por. tempo de serviço, curadora~ da Repúbllca,. Procurador·.
na base 'de 25%, ·em virtude da ·Lei Geral, · adlclona!s, que · se estendem
n.O. 21;' ·de 17. de. fevereiro de 1947, aos membros · do Supremo Tribunal
Federal e Tribunal de Recursos, aue; .por Jsso mesmo, ficariam com re- . mento
'dos magistrados aposentados é ·
·./
muneração superior ,à dos Ministros
dos
ministros
do
Tribunal
Superior
· ·. :.do Supremo Tribunal Federal se,. nes.· ta. in!clatlva· ·:de- reajustamento .· ..em ·do Trabalho, 'dos 'juizes dos TribuRegionais e dos presidentes das
parte imposta peló )lrlncipio .. da pró- . nais
. ' ' ·,-._,
juntas
de conciliação ·e. julga.níimto.
. pr!a . 'hierarquia, . não lhe atr!bulsseNão
ampa.raiú:lo
à
.
Consttuição
a
.mos .vencimentos .superiores aos . pro. . . ventos . a)lfel'k!os pi)r qultlquer. dos 'Justiça do Trabalho o seu ·aumento
não é-.~obrlga.tórlo, mas, quanto à jus· • demais .magistrados ~o· Pais, .
tiça comum, a redução que :se pretenApoiado· em tais razões,· de· relevân" .·âe é i1usórla. As ações vitoriosas conela indisfarçável e ·de· slgn!flcação · tra · a Uniã'o se .vão· suceder e hão· de
ponderável, o Relator do Projeto na ver· as partidários desta teimosia ..
Câmara fixa em Cr$ 24.000,00 os ven- .· Eu sei da.. alegàção· de · serem ·excimentos . dos Ministros do Supremo cesslve.s, as percentagens de majoraTribunal Federal, certos de. que não ção; maS, deixando de parte a cir·, ..
percebem menos de Cr$ 2t. 000,00 os cunstância de haverem os juizes pasdesembargadores .que, de par com os sndo · quinze anos .sem que fOssem
vencimentos de Cr$ ·16.800,00, já têm· aumentados seus vencimentos, os · reasseguradas as adicionais de 25%, que paros não· têm n lmportànc!a que lhes
importam num acrésc!mo de .•...
qu~ empt·estar, desde ·que rutendaCr$- <l. 200,00. . . .
mos aó aumento proposto na MenEsclarecidas, assim, as dúvidas, pa- . sagem Presidencial n.O 218-48, relarecia-me encerrado ·o as~unto;. quan- , tlvo aos servidores públicos ·em geral:
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Cargos

' Vencimentos·

· Atuals · Proposto Aumento
9.900,00 . · 2o:óoo:oo- .. 101·%
Tenente Brigadeiro . . • .. . .. .. .. . .. . . . .
· :'Almirante de Esquadra ............
" ,',.. · 9:ooo;oo 20.000,00 , .10l%
· GeneraL.de Ex:érclto .... :.... ; ... ; ...... · .9. 900,CO ·. · .20 ,000,00 . 101 %
Dlretor· Geral do DASP......... :_.... .•• . -8.250,oo·. 2Ô.ooo,oo
'142:%
. ])!retor de DiVisão do D.ASPc ".'........
8.250,00
16".ooo,oo • 93.%
· · ., Dll:etor de Documentação do DASP • , ; •
. 6.COO,OO·
9.000,00 · .:·50.%
. Dlretor · do Departamento do Ministério
. . . ·· '
·· ·· · ·
·
··.da Justlc;a.·; •...... :·.•.: ..... ; ... ;;.,..
. 7.750,00 ... 14.000,00 . 107,4.·%·.
<·eoiTegedor .da 'Policia<.; ......;.:·.-,,;,.
6.75o,oo.. 12.ooo,co
77,7 %'
· DelegaC!os"dePoifC!a : .......... ::·.....·••.. ·a.ooo,oo · . 9;ooo,oo.
50%
comandante da: Polfclà Especial ...... ·• · s:ooo,lio.
9.~oo.oo.. so %
·· .. D!retor Ger8.!.' da-Fazenda Nacional.;; .... 9,750,00
20.000,00 .. · 115,3 %
.... . D!retor da Despesa- i>úbllca .. ; ........
8. 250,00 · '. 16 .ooo,oo · · . 93,9· ')'o
: Dlretor ·de DiVisão •. ; ; .. ;.. ; ......... .'.
6,750,00 · l:6.oOó;oo · 1311;7%

.

'

'

>

, :~~ruii:a~se; ·as~,: q~e ·os -au~entos , .
: : ·:>' ::..~u~7 · ·'
. dos· ma.glstra:dos. não são percentual. . .. . .
.. .. , ,.
· ' Cr$
·.
·· 'mente· ,superiores•. aos que,. em<: regra, .. Selos; papel·. selado· e .
1
: forem .. propostos . para ·os:·demals ~er-.
·
-ta_xa,·judlclãria 'nos.
· ···
.. vldores; • E' de assbialar,·,. allãs; que
diversos .• Juízos .. •.. : · 3.. 569.412,40
·sendo.· a· maior• percentagem: a do•Dl- Selos._e papel selado•:·
'
·· • ·
. ,nos -Tabellonatos ,e 1 • .
•
•
1
· :retor;.Geral da ·DASP, Jsto.•e&tá.":têc.nlcamente. perto, .porque,, se tratando · . 1 oflclalatos , dos Re• :
·• ··•
de: um. cargo· !solado· e•: do· mais •-ele; . · glstros ·. ,._._ ....•.. :. ; .. · 26.898.227,90 ·
•..
· vado·. funclonârlo civil;: não, se •com-· Selos, e ·papel:, selado
preende . :q.ue· :ficasse :num. padrão ln- ' nos: cartórios. •dos
ferlor . aos. outros· ,.funcionários ·que
· Contadores ., .; . . . .
. " 31.773,50
·c.
·Selos,: papel. selad.o .. e · · • .,. ·. ·
. atingiram •ao fbn ·da ca.rr a.. . .
. . taxa , judlclãria ,.nps.
.. - ·
· :.Vale,. di~er,:: de. refer~ncla ao·. au- · .Oàrtórlos:· dos•· Dls,;.
. trlbuldores . :.':.; ... . ·: 249 .. 373,70 .
,mento .d~s. magistrados, que a Justiça
·. nfi.o pesa no_ erârl~. públlco . .Aa· somdas Selos::.e .papel: selado-• ,.·. •:. :..
,que ela arrecada_ dão gordos sa1 98 · na secretai'ia . de
· em: .favor... da,. Uniao·•. · ~. "· . · ... ·
·Apela,ão ·
· 423 974 40
, .·Para exempllflcar, '.basta que.,tome·... .y > •. ' " " •
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:~:t·~~T{)jãl~~~-dols ancs.~~·. . . N~~~ ~n~~e~~Çã~~não ::i~::~:~~::·.

. .Selos,::, pap~!'- selado e . ·.· · ~ .. ·
•xa de 1%., criada pelo. artlgll . 367, ··do·
... ·•taxa .dudlclárls. :•nos •·· ·. · ·
Decreto-lei n.• :2.035;:de ·1940·. e man- ·.
·diversos· Juízos:· ... ·;;· · 2. S3i.l78,2() tido pelo.'artlgo·394, do Código .de Or- ·
·!:!elos e· papel .selado · · · . ganfzação: Judlciãrla ···do. Dlstr~to Fe-•
.. nos.·.Tabellonatos .a> . ·· ..... ·
'dera!'.·· ... '-.:,~ --;,: .' ....- ....
. oflclalatos dos Re; · "•
· Feita. a: comparaÇão entre a, .aec-ei·glstros• •.• ··. ;· ....... · 19.983;224,30 ·ta e- a,, Despesa, .verificar-se-I\. que a·
· Selos ·-e. papel selado
· r. ·
· .. Justlça,,longe •. de.Eet- um·•P.ncargo,, dá

.;~JJ:t~~~~~~=~t: ,:.
.. ,.taxa ·judiciária nos . ·

. :. ~ cartórios. dos . Dis- .

_14_;054,80
..

·' ·

s;~~~~~:o~o·~~~. a~~ll~ . de, ser

·dito,- com uma clareza• lncomôLla, co- · ·

mo· afirmara . o · sau·doso>Pedro :--Le:ssa,

· 1
292 &22 80 o grande', juiz, ·que· .é o · 1esembarga1
•
•• tr buldores. · ·:
.. ·· ·
· · · · ' : dor Oliveira: Sobrinho já em ·1945,- em.
· Selos e papel selado - · · · .- , .
entrevista, a· o . Glooo de~ta -~apital,
..,na ·. Secretaria . ·do ,
..
'af!r
· Tribunal de Apela·- . ·
·
mara: . .
..
233.364,90'
·· · "Não se negue a .falta di! meios
ção ';.•...•... , .... · ·
.. pecuniários para a reform~t. Mes1mo quando·não fõsse um .dos pre.23.357 .4~5,00
clpúos deveres do Estad~ o d~ do-
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·um

, tar os governados ·.de
aparePretende· a prlmelrà ·a modificação.
lho judiciário eficiente e cYltar dos arts:· 1. 0 e 2, 0 da Proposição da
que· os seus. órgãos, os maglstra- Câ.mara, diminuindo para .........•
dos e membros do M. P. ">.a es- Cr$ 18.480,00 os vencimentos dos wgotem no .trabalho e definhem a . 11!.stros · do Supremo Tribunal Federal
olhos vistos,. sem, contudo, conse- e para Cr$ 16. 800,00 ·os • dos Ministros
guir, ter,. ao menos, o s~niço em .do Tribunal Federal· de Rejlursos, ·do
Superior ·Tribunal Militar e do Trl- :
·dia, ainda assim, o espanta.Jho do
"àumento da despesa" ·ntio pode, ·bunal de contas. .
·
no caso em foco, servir-de pre.Quanto · ao Procurador· . Geral . da
texto· para que .se deixe de de- República., seus vencimentos· serão os
· cre.tar a reforma. judiciária tr1o .re- mesmos dos Ministros · do · Supremo
clamada há muitos amos. VoltQ a Tribunal e de referência ao Sub-.prorecorrer 'hs :estat!stlcas para com- curador Geral da República,. ao Proprovar que · o total da renda, em curador Geral da Justiça Militar e aos
. 1944, foi de Cr$ 20.224.Q79,BO, e l'rocuradores do Tribunal de CO!IIf;as,·
opino que. essa renda . irál êste t ·
tl
t 1·
ano muito além, pelo que há lar- · erao ·resp~ vamen e .os vencimentos
, ga margem. para 0 custeio · das · ·iguais· aos. dos Ministros dos Tribunais"
· despesas com a reforma. -judiciá- perante. os 'quais servem .
Na ·escala ci~creooente; os deseu{bar. ria. reclamada, . mesmo · .quando
. com .ela• dobrassem as despesas de · gadores, o procurador geral, os juizes
pessoal 'que, .. como ...vlmos. em .1943, de direito, os juizes substitutos, os jui· · ··, ,
. segllii:dO os . dados .· oficla·i..s, não ' zes .. do Registro Civil,. todos do Dlstrl·at11lgll'am a U milhões e melo". · to Federal, terão Cr$ 16. ooo,oo . .. .. .. . .
·· Dl~nte do e~~o&to, opinàmo:l p~la Cr$ lO. 670,00 e os dois últimos ......
. rejeição da . subemenda. substltutlva,. .Crp$ 4~0~~mais .·.servidores, não .b.umantendo o relatório· anterior. · ·
Sala das comissões, ·em .3· de· agOs- ii'Ocrátlcos, . do .Tribunál Milltar .. e... do ..
'to de 1948 ..-' Ivo d'Aquinu; Pre;i- ·Tribunal de Contas, a Emenda fixou o
.dente.:'- Mathtas. Olymplo, Relator.
aumento ·em.50% de seus atuals veri- '
- Ismar. de Góes, :vencido. - Sllntos cimentos.
Neves. -, Alfredo Neves,·.vencido. A·. Mensagem presidencial; a que
· Victorino Freire. · - ·.R'odolpho Mlran- tanto se alude, declara que a revisão
da; vencido. ;.... Alvaro.· Adolpho, !Vl!n- . de aumento dos vencimentos dos ·ma' cido,' reccmsldera.ndo ·voto aillterior. - · glstrados resulta de um .mandamento
Dur.val Cruz. ...;.:.··Andrade Bamos.
' .constitucional. De· .. fato, . havendo a ·
RELATORio: A QUE SE REFERE o · Constituição <art. 26, §13;~) .disposto
',PARECER SUPRA
que os Desembargadores do Tribunal
de Justiça terão vencimentos não ln·
· O presente processo, desde março do ferlores à mais alta remuneração dos
corrente· anb, percorre as .Cômlssões de magistrados de Igual categoria nos
Justiça:e de Finanças desta casa, onde . Estados e tendo a Constituição paulls'·
·recebeu:cvârlas emendas .e. subiu ao.· ta ~fixado ·.em . Cr$: 16.000,00 os -vencipleilá.rlo após demorados •exames, pois, · mantos mensais dos membros. de seu · ·
só nestá. comissão; depois dé ouvido o· . Tribunal de· Apelação, deu-se 'automà· ·
relatório 'do :Relator; recebeu dois pe~ ticamente o aumento :dos· juizes .. lo~
didos ·de vista, wn do .Senàdor .Vitori· cais do Distrito.
:
no :Freire e outro.· do malogrado Se• ·
Em complemento .ao disposto. consnador,Roberto Simonsen, que .nele não tituclonal,.·vem em·seguida. ,a Lei núchegou a :talar, porque a. morre o sur~ mero 33, de 13 de maio de 1947, que no
preendeu no dia em que_endereçou ào parágrafo único do.art. 1:o disPõe 'que nosso . Presidente a petição ·em que o Poder Executivo providenciará parà
·
que· lhe sejam comunicados os venci· exarava a solicitação;
.Chamados · .neste momento apenas mentos gcrn.ls ··dos · ;desembargador6lJ
para nos; pronunciar sôbre as quatro .· dos Tribunais de· Justiça dos Estados,
emendas oferecidas em plenário pelo a fim de. que proponha, de pronto, as
eminente . senador · .Allfreda · NeJVeS, medidas, legislativas · necessárias ao
~ardamos o momento oportuno para.
cumprimento do inciso· constitucional.
Mas, êsse dispositivo não. poderá ser
defender as ; desta ICOmlss!i.o,. que
foram regeltadas por lnconstltuclona!.s. cumprido Isoladamente, porque os Jul- .
. . Quanto· às quatro, a que se deve li· zes do· Tribunal Federal de Recursos,
mitar nossa apreciação, iremos anal!-. os .do Tribunal de Contas e do Supe•
rlor Tribunal Militar deverão perceber
sá-las .pela ordem.
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pelo menos cbccí por cento mais que Cr$ '18 .,480,00 os vencimentos dos Mi·
os desembárgadores e os do Suairemo nlstros do Supremo Tribunal ,e em ..
Tribunal pelo menos dez mais por cen- Cr$ 16.800,0() ·as dos Ministros do Trl·
to que os JUízes do Tribunal .de Recur- buna.l de Recursos; do Tribunal de
sos (Lei n.o 33, arts. 2. 0 e 3. 0 ). · . · Contas e 'do. Superior Tribunal Mi·
·'
- Justamente por atender a. estas cir· · 1itar.
Isto Importaria no· desrespeito a uma ·
. cunstâncias é que o Relator. do Proje. to da. ·Câma.ra, Deputa.do , Aloisio · de · lei e na anomalia de 'ficarem· os m!nis- ·
·Castrei; declarou que em face das fixa.• tros percebendo_ menos que- seus. lnfe- . --·
·
ções estabelecidas na. Lei n. 0 33, te- · rlores, .
riamos que estipular em Cr$ 19.404,00, · M'as; se ê .isto 0 que se observa. na esou melhor ,em cifras redondas, em :·. .. cala ascendente, não) cla.udica menos
Cr$ -19.5()0,00 os vencimentos dos MI- a Emenda.· na ,eScala descenqente. ·Asnlstros do Supremo.
Tribunal :Federal, sim, enquãnto 0 mandamento constleis que o art .. · 3. 0 , da. Lei Indicada, tuclonal dispõe que.QII vencimentos dos.
dispõe:. · · ... • · · · : . - . · · · · · juizes .não ·. ultrapassar~o · de 30% de
"Os Ministros do Suprema. Tri- uina. .para ·outra. -entrância, atribuind9·
.-buna.l.. Federa.l terão vencimentos se a.os.de entrâncla. mais·elevada.·nao
· superiores pelo menos; em 10% a.os menos de dois terços dos vencimentos
-· . :. dos Juizes do Tribunal Federal de · dos Desembargadores_ (Corist. art. 124,
·;Recursos".
· n.• VI>; ela; fixando_ ·os vencimentos
·. SendcS, ~amo já foi dito, acrescenta. dos desembargadores em Cr$ 16.000,0(),
taxa.' os dos' juizes ' de direito, em / ...
1 . êle, .de Cr$ 17. 64(),00 os vencimentos
Cr$ 10 . 67o,oo e -os dos juizes substitu- . .dos Juizes . do Tribuna.! de Recursos, tas· e .juizes da· Registro Civil· em ..•..
não haveria. como deixar de- fixar ein. ·
·
Cr$ 19.404;00 os dos .Ministros do .Su- Cr$ 7 .470,00;
·'
. premo Tribunal Federal, o qüe ;:..; é
·Rcfol'Ça.n:db seus . argumentos, jun-,
· · ·ã ·
ta 1 · ·r
ta. o autor da E!rienda um.· quadro ·.
. bem delevação
e ver '-, decorrente·-desta
n o represen r apropa-..
qua. • mos"r""'"o.
·,-quer
'" """" '.'a·s ·s;ucéssivas. melhorlali de _
· sição,. por Isso que seria. simples e.· es- vencimentos neste ·últ1mo decênio contritamente unia. resultante· inevitável éedidas à·. maglstra.tura'' ... no· qua.dro
. da. Lei n~ 0 33, dé 13 d.e maio de 1947. anexo, verifica-se que de .1947 a esta
·
· · ·
· · ·
·
· data. os vencimentos dos Dese!ribàrga. , "Acontece, entretanto, : que . os De· . dores .e Juizes de· direito dó Distrito
sembargadores · do Distrito.· Federa.l,
·
- -f
·
·tr ·- · ·· t -· e
além :dos _,vencimentos, ·a.uferem gratl· . Federar so reram . qua o· aumen os
· flca.ções adicionais, por. tempo de ser~ os Ministros do Suprema _Tribuna.! ti·
viço, na base .de 25%; ·em virtude da · veram três. enilgual pei'fodo, Convém,Lei n .. • 21; de 17 de fevereiro de 1947, porém, acentuar que ó último a.umen-e; por Isso . mesmo, ficariam com re-- to, ·verificado em 1945; que falo maior, .
:nUmeração superior à dôS'M.lnlstros do . pOis, atingiu .a 50%, não .'beneflclou ...
d al
apena.s aos magistrados,- mas .alcançou.
•
Supremo ,_.Tribunal-. Fe er . , se, nesta a. todos os servidores da Nação, ativos
Iniciativa..· de reajustamento em·. parte e lriatlvcís. líll:esmó; porém, que assl.iJí
Imposta. pelo principio da própria hie~ . fôsse, o·. ,aceitando, só para argumen. rarqula., nlio,:lhes ·atribuíssemos venci- · tar~ que apen·as :os magistra.dos;fôssem
· mentes superiores aos proventos aufe~ .os beneficlados;·.alnda ·assim não é pos•
. ridos por qualquer .. dos demàls magls· .· sivcl negar• lhes neste . momento,. em
trados do ~ais.- ·. · ··· · .· · - · !ace da. Constltulçlio, o aumento ple!Àpoiado em- ta.is ~azões de relevân· teado nos têrmos do Projeto. Enqua.ncla · indisfarçável.· .e . de . slgnlflca.ção · to não a.. reformarmos nlio há como
ponderável na apreola.ção. jurídica· da fugir ·ao Imperativo de' seus dispas!;.
hipótese, somos por que ·se fixe em . tlvos. Aliás; sua reforma. se Impõe,
Cr$ 24.000,00 os. vencimentos dos .Mi· porque sempre consideramos uma. ex.- .
nistros do Supremo Tribunal- Federal, crescêncla ·-a- série _de minúclas ·a que .
. ·certo que não percebem menos de ·., .._ desceu nossa> carta Mágna.. Ali foram
· Cr$ 21. OO!l,OO os desembargadores que, feitas nomeações, promoÇões, aumento
de. par ·com os vencimentos. de .. ; . . . ..
de vencimentos,· determinadas estabili· ·
Cr$ 16; 800,0(), já têm asseguradas os
dades funcionais _e Isenção de. lmpos·
· adlciorials de 25%, que importam num tos, estabeleceu-se anistia, firmou-se
acréscimo de Cr$ 4.200,0()".
.
prazo para conclusão de estradas, or,.
Diante de tão claras e concluaentes ·den-ou-se a .ereção de momunentos e
razões, é de estranhar a. simplicidade' vários outros assuntos. que deviam ser
- da Emenda, mandando flxa.r em . . . .
objeto da leglslação>ordlnárla. ·
/
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Em face do exposto, opino pela re- -suprimido apenas o art. 16/de acõrdo
jeição . da,. Emenda.
·
com o meu pa!'écer anterlor por eSta.
...
douta Com~são. .
·
EMENDA N.o 2
A El\!ENDA N, 0 4
,
. Visa a supressão dos artigos 6.0 e 15.•
Manda suprimir os . artigos 5,
do Projeto e" !por llle faltarem argu18 e 19.
n:ento -!dôneo", diz textualmente seu
autor que -deixa de -anul!zar a justiça
Pelas quatro Emendas em aprêço,
· doos aumentOs propostos.
.
, _foi pleiteada a subst.!tu!ção _dos art!·
· _Por essa proposta, serão excluídos do ·gos 1. 16 e-17 e a SUPl'essão d-os artiaumento'- ora em- debate, os Auditores gJOs_ de B:a 15 e os:de ns. 5,_16 e :19 . .da Justiça de 1.• ·e 2.• entrãnc!a da Consta)ldo o Projeto ~e 20 artigos felJustiça Mil!tar, os Auditores e Adjunto tas as subst!tulções...dos· quatro que ·as
da Justiça. Local.
. · - - . · Emendas sugerem, todos. os outros de~
: rNã.o se!: como: podem _ser aumenta- saparecem. - - 1:
~ . ,
- dos. os vencimentos dos~ Ministros do
A supressão do ar,t!go 5, _tein como __
Supremo' Tribunal, deixando- de lac!o justificativa o fato_ de ·riitrcagi;r "pw:a .
os Ministros do Tribunal de contas e beneficiar à magistratura ·federa! sob
- ~o Superior Tribunal Militar. Por ou- a alegação de que assim dispõe à ar- tro lado, não há -como isolar alguns rt!go 16 das .Pispos!çõ~s Transitórias",
rr.em:.n-ós do Ministério Público da
e, no dizei!' ·do autor, nada mais lm·
_ Unlao, para o efeito do aumento, deiprocedente e lesivo a'Cs InteL-esses do
· xando. outros de pàrte, quando é certo Tesouro Naclon·al, porque "se a dispoque sempre existiu correlação entre_ os slção · constitucional assim !mp\ISesse,
vencimentos iias diversas categorias de · d!s,pensável- tel!'!a sido a Mensagem do
seus. membros; ·
govêmo pleitellllldo aumento.-._p_ara . a
· Dada a Impossibilidade legal de fa- maglstràtura 'federal e loOcal dô Qlstri·
· zer a separação sugerida pela .. Emen- - to :Federal". _ - . , .
_. _ · da, "opino ·p~la sua reJeição.
O Ministro CM!os Màximilia.llo, com
a. autc:A:!dade que todos lhe reconhe·
. EMENDA N.• 3
cemos, já disse que a velha: paremla
Manda suprimir os à1·t!gos 16_ e 17, jur!ddca- Interpretatto cessa:; in_ ela·
que serão substituídos pelo seguinte:
Tis ;;.... não exprime uma verdade, porque, por mais cl114'o que seja ..o .te;Ktt.>
: "Art. -.Os magistrados aposen~-tactOs, que- atualmente percebem as
legai, o sell sll!niflca.do pode- ivlarill!l' de
. vantagens da· !natividade pelos co-_ acOrdo com a agudez da- Inteligência
· ._fres :da. União, terão; no .mínimo, que o· el!lamma. _E~ o caso em _debate.
dois. · têrços dos_ vencimentos dos O aL"ti.go c!t_. d-as Disposições T'ransl·
magistrados de c~rgos correspon- tórlàs, · é assim concebido: ·
. ._ ãentes na .. atlv!dade!'..
.
· "A-começar de 1 de janeiro de 1947,
os magistrados do Distrito Federal ·e· ··
Não' levando em conta~ as proposições
dos Estados páSsarão ·a pe:rCeba- os
correspOI\dentes ao têmpo. de serviço
vencimentos -fixados com obsérvânc!a.
de cada; um· dos !nativos, em vêz de , do. esta-belecido ria ·Contitulç§.o".: . .. .
diminUir aumentaria a despesa.
·
· A mi!m, como à Câmara ~_às· Comls.•
· O art, · 17, já aprovado na Câmara .· sões· que sôbre o Projeto se proriunélados Deputados, -v11sado nos têrmos do . ram, pltl!'eceu claro o dlspos[tlvo, que· a
-!! 3.0 ; do IU1t. 13, ·.da Lei n.• ·1!16; de , Emeinda considera "linprocedent.e e le-15 da outubto de 1947, que reestrutuslvo ·aos Interesses do Tesouro Nacio~
rou os proventos. dos membros do Mi- na!",. e se claro- fOsse o mesmo,: dis· ·
nlstér!o PúblJco aposentados, ao. con- pensável seria a Mensagem, ·porque· o
trário, estabele ·uma base razoável •e . Tesouro faria os· cá.lculos ·e o govêrno
justa para o ·aumento a que, .nos têr- se limitaria -a: solicitar ·os ·créditos nemos da· Const!tu!çã.o vigente têm di~ cessárlos. · ·
·
.t-e! to os maglstrad~s inath·o5, Isto é,
Mantend·o, porém, '<!ata venta, o .pon·
dQ!s têrços dos aumentos conferidos
to· de vista anterior, sou contrário à
aos seus colegas de cnrga col'responEmenda.
·
·
delnte em atlvldade: ·
Sala das Comissões, em .. de ju!h()
· Somos, · assim, pela rejeição desta.,. de 1948 .. --: Math!as Olympio.
·como fomos pela rejeição da emenda
·o SR. PRESIDENTE- Está finda
apres·entada pelo Senador Filinto MUIa leitura do expediente.
·
ler. na Comissão de Constituição e
· Comunico aos Srs. Senadores que
Justiça, pàra o efeito de. &ei!' mru1tido
receberá emendas perante a Mesa, .
o artigo 17, .do Projeto n.• 44, de 1948, · nas duas próximas sessões, o Pro-
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jeto d~ .Lei da ·câmara n,o 259, de
1948, c;ujo avulso já foi . diStribuído.
· . · · Terminado o prazo regimental para
emendas perante a Mesa, vão às Comissões·. competentes os. pl'ojetos de
.. leis .. da .Câmara .ns; 244 e 245, tam• -·bém do corrente ·ano .. , A primeira
dessas proposições .foram · ·oferecidas
duas. emendas que vão ser lidas;
·
·· · ··
·
. São ll~as :e .apoiadas as:se~lntes ·

.Dai a necessidade de, uma só e únicl!o
denominação em todo. o projeto, até·
mesmo para se evitar que amanhã. só ·
posslim vir a ser ·:comissionados. no
cargo de. Tesoureiro ; (art. 7,0 ). ·os· Tesoureiros~.Auxillares e 'flquem.exclui-.
·dos; Injustamente, dessa .. mesma· possibilldade os Ajudantes de Tesoureiros.
(Art. 4.0 e seu§) . · ·· · ·
·
Quer-nos parecer, assim,· que. a de- :
nominação ·deve ser sempre a mesm11o
'·
· . EMENDAS
· .. · ·
em todo o projeto: Tesoureiros-AUXI~
... ·. · ·"· , · · . . .· .. · · llares.
..... 1 -~
Ao Projeto de. Lei da Câmara n;0 144
Sal11o· elas: sessões, ':em' 4 de agôsto
· · ·de 1948,. · · · · .
: · · ··
'd 194" · D ri Cardoso
·
· ·
Redigir,. asSim; 'o art, 4.o -e~ seu pa-. .. e· o, .,..... · a 0
•
• ··· . · ·
rásrato único: . ..
. .· ·. . . · .· · · • . :Acrescênte~sé onde convier o seArt... 4.0 "Qs atuals ocup&.ntes ·dos gulnte:
' ··
.
carg~ ae; Ajudante · .de Tesoureiro. . · Art'. - ; As vantagens conferidas'
. · pad_rao 23, ~ . Quadro SU_?lementar, . por esta .lei aos Tesoureiros .e Tesou~. ·
· do_ Minfstér,o da. Fazenda, ..transfor·· · reiros-Auxillares são. extensivas .. aos
. mad~_em-Tesoureiros7AUXI~, pas- .:AlmoXa.rifes·•.ctos·•diversos ·~stérios
· ·sa'!l à Jetra "N'' :e os.' de Paàrão '."N'" · cujos .vencimentos obedecem à: se't~~a~ a.·m~lhoria;de UIWI.letra";
•··. gulnte.classlficaçlloi . ·: . . . · ·.·
·
· · Parágrafo .única. São: assegurados . ·.
·categOria ~ Almoxa.r!Íâdos com
... aos ,demais ~esourelros. e Ajudantes de movimentos ·. anuãls. superiores a. cin• .
. .· ·: TesoureU:!!oi: êstes tra~ormados: .em. quenta: milhões . de .cruzeiros - ·AI. Te5oure!ios-Auxil!ares, ·inclusive os de moxarlfe . cargo 'Isolado . padrão' "B"
· . padrão·· -31, :fio ,Qua!lro. ·SUplementa.l:;
. : ''
·.. :. · ·· · '•· · · · ·. · · '·
. M. Ministério da. Fazenda, •as .van:ta._ . 2.• Categoria - . Almoxarifados; com
gens e direitos• da· situação em. que
movimento anual entre vinte e um
se·. encontram". · · .. ; . .-, . · .· . · •
· · e cinquenta·· milhões .. de·:· cruzeiros · · · ·r· ·· •· ·· . ' · ·
Almoxarlfe,:cargo Isolado,. padii.o•"L".
·· · . . ·.:Justifi~agão •• · .. ,. • .. .
·.· 3.•. cateaoria :....., Álmoxarifadó cóm ,
· . ·· A:ê~enda,. apenas •acrescenta.-,ào' ·.·movimento· anual entre.'dez:,_e vinte
artigo. a que: se .refere a.,,_expJ.:essão ..-:: '· mllh6es de. cruze!ra; . - :. ~~e,
traml[arma.dos .. em' : Tesoure!rO-AIUxi-· . cargo isolado,,.padrão ~'X"', • · : ·· · .
Ulires .-~ .con~ervando~se, .:em. tudo o ·
4;• categoria '-'- AlÚioxa!ifadÍls com· :·· ·
: ~s; a. redação. anteriOr. ·:· . , . · · • ·movimento anual inferior- a·· êlez mi- ·
· .· o. acréscimo·· se impõe. Em prlineiro · · lhões de··cnizeiros · ..,..· Almomrl!e,: car- ·
lugar, _porque• não ·,é curial. que um go lsolado;-pa.drlió "J".-;- .o · ·.
·
mesmo projeto de .denominações di;. ' . · · .: :·. :- · · .· · ·
··
·· .·ferentes· ,a··cargos··que,·se' Visa rees~ .. · · · . . , .:.:·Justificação·,
.·· • ,_:
trutll!tu: e. aqú~'correspondeiJlfunÇ~_es ·. c.Iniclalménte~:.parec~ abilrdâ a .ln~
i~êntlc~.·· ·::. • ... ·.:·: .. · _: . , .:·. ,· clúsão; <dos -A!InQxarifes•-·nd :·projeto
'
.'. Isso; além, do .mais•. ,fere a .própria· 483-B,. -aplicando-se.· aos Almoxa.rifasistemática .da .. elaboraçlio legislativa.. .dos a·. divisão .em .. _clnco. :categorias
'! ·
:O 'art, 3.o·:·do projetO fala em :Te· . êom os limites de movi~entos'de va~
sciureiro e.· Tesoureiros-Auxiliares, , . 0 :. !ores ,neles Indicados, .. coJll,parativa~ . ·
mesllliO fazendo. 0 .. art; .e.o. Também .mente com ·as categorl.as dos •Teseu'!'
reiros -~com .índices de· ,arrecadações . , .
0 .art : 7,o diz ·textualmente·-: 11 o car•
·d · ·Teso. · ,_,.. · • -~- ' · ad0·
·multas vezes:. superiores.- Acresce,
go · e · . ure"."• -.,r......,.orm
~. porém, que·:essas disparidades _desacom!ssã.o. e será.- exer.cido . obrigatària · parecem completamente . verificando'
mente· por · um: dos· Tesoureiros-AUXI- · · .. · ·.
i
~ d ·. ' ·.d ·
1
liares lotados na Tesouraria· •da··res- .. ser. mais . dif cil, ur ua .e. e, -II)a ores
·
' ·
· , . . . .. . . ·
responsabilidades pessoais • as fun- .
p,ect!va_ repart:ção · ·· . . . . . ções 'dos: Almoxarlfes que as. dos, Te- .
0
Essa ·11. . razao por . que o. art. . 4.
soureiros porque: \
'.
.. .
não deve permanecer com · a redação · . ··
·· '·
·.
., •
·consagrada. .naquela exceçã.o; .até ·cer,to ·
•r .;__ .os. A!mO:carijes
ponto c!esprimorosa. ·'Por: ela, os fun·
· · · ··
· ·
·
a> Nã.Õ diSpõem de- cofres e cá:lxas ·
cioná.rios· do padrão 3!\ a que se
refere o , parágrafo único . do .mesmo. ·fortes .. onde possam guardar · os maárt. 4. 0 só eles . continuariam sendo . terials ·sob. sua responsabilidade pescl1amados .de Ajudantes de Tesourei- soal. Os ·materiais ficam Isolados ·em•
ro.
prateleiras abertas, de fácil acesso,

1.•
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sendo muitos deles de pequenos portes,
a) - Dispõem de cofres e caixas
fortes a prova de fogo e roubo, onde
e alto· vll!lor e aplicaÇões. generalizadas:
b) · Não são obrigados por lei nem guardam os valores e dinheiros· arre··
podem recolher ao Banco do Brasil, . cagfdos; : São obrigados· a· r~colher,
caixa Económica ·ou outros estabele- dlàriamente, ao Manco do ·Brasil
cimentos bancários · os · materias ~e- . Caixa Económica ou outros estàbele~ ·
cebido.s, transferindo-lhes, dêsse mo- cimentos bancários (na falta de ·um
. do, as responsabilidades pessoais pela dos primeiros) , as importâncias recesua guarda e conservação, como bfdas, exlmlnondo-se, dêsse· modo, da
aeontece com. os Tesoureiros ao en.
·tr<g>or-lhes·,· em depósitos, .as Impor- responsab1lldad,e' pessoa! pela guarda .
•
das mesmas, pois essa passa para o . ·
tãnclas recebidas;
' ·
.
estabelecimento . de crédito · onde fi- .
'c) .:....: Não são obrigados nem podem zeram o depósito; ·
·
fazer . diariamente. o encerramento de c) São obrigados, diáriamente,
. suas · escritas, nem conferir .as quan- . a fazer o encerramento de suas es•
tidades dos artigos recebidos e em critas, o que lhes permite apurar
estoque, aptirando os passiveis· êrros quaisquer faltas que porventura exlsou enganos de.·seus auxiliares;
.
tam;. . . . ·. · ·
. · , ·
d) - Têm ajudantes, fiéis ou tesou- d) :·- Não têm- auxiliares áflança~
. dos e de ·• sua · inteira confiança, ·aos relros-auxlllares, afiançados, que ..dlá·· .
:qua.is possa.m responsabilizar pelas fal~ . riamente· são obrigados· a encerrar·
tas que se verificarem; · - , ·
suas escritas prestando conta ·dos
dinheiros e valores que tenham rece·
e) -.Não .dlspõemnfde ptárédios aprebldos; .
· .
· .
. · · .•
prlados,. ~eguros, co or ve1s e .as- · "e). - As .Tesourarias são localizadas.
seados '-- de modo geral são loca}!- em salas confortáveis, seguras e asseazados em· edifícios velhos e .galpoes das·, llvres'·de pós, graxas: e ar viela·
sem segurança; com instalações im- do· proveniente .do contato .dlreto com
:provlsadas, e em· alguns·:casos, sub- os· diversos. produtos estocados; .
/l _ Não precisam ter cuidados es~
divididos em dois ·.e as' vezes. três depósltos,. separados e· distantes;·
peciais nem preocupações com a dete·
f) - São' obrigados ·a tomar cuida· rloraçã'o de produtos s.ob sua. gua,rdos e precauções especiais no arma· da; .
·· · ·
;11;enamento .• dos vários· produtos' sob
g) - Não estão obrigados a ter
sua guarda.·, a· flni de evitar inutili· conhecimentos de física, qulmica,
zações totais ou parciais em virtude .· merceologia, especifica,ções, . pa.droni·
de _fatores diversos, tais como uml- zações de. materiais, em virtude de
da.de, 'ca.lõr, .l.'al()6. solares, etc.;
· . não lhes estarem, afetos a guarda.,
. g) '...;;.. ·São. obrigados a. adquirir co· conservação e recebimento de pro·
. ..
.
. · .
nheclmentos· .especiais de ·física, qui- dutos; · .
mica, . merceologla, especl!fica,ções, pa· :. · h) -·Quando de férias, transferem
dronizações de: malterlals todos de vi· ao seu substituto Imediato (Tesourei•
· :tal'lmportã.ncla, ·a flni de evitar à. de· . ro-AUxillar ·ou ajudante - funcioná·
teriol'ação. de · produtos, , rec~blmentos · rio" a11bJiça.do e. de sua inteira.. con·
de' artigos de qualidade inferior, ·con- · fiança) a. responsabilidade pela guar·
serva,ção e processos de fabricação, da das importâncias e valores exls·
· com emprêgo de matérias primas, tentes na. Tesouraria.
funcionamento .de máquinas · apareSala das Sessões, em 9 de 'ag6sto de
lh.os, motores, etc.; ·' ,
·1948;- Rtbetro Gonçalves,·
·
·
h - Qull!ndo de férias ficam res. o SR.. RIBEmo GONÇALVES (*) '
pensáveis pela gestão ·'de seu sullsti(Pela ordem).- Sr. Presidente, achatuto, visto como não dispõem de' au· se doente nesta Capital o venerando
:xllia.res Ellflançados (!féls ou ajudantes)
Sr. Vldal Ramos,. brasileiro dos' mais
e não lhe ser possível fazer, em pou· conceituados, cuja vida. pública, a.tra··COS . dias, um
inw.ntá.rlo e ,balllinQO vés do desempenho de cargos da maior
dos artigos estocados, .a. fim de entre- responsabilidade, é ln!.:ontestàvelmente
gá-Ios ao seu substituto; ·
. um exemplo de modera-ção e de aus·
i)· - Têm responsabilidade · pes.Soal
terldade..
· .
permanente (dia. .e noite) pelos va·
· Representante de . Santa Catarina
:!ores sob sua guarda.;
·
no Senado· di). República; na. leglsla·o· que não ·acontece com os Tesou- tura de 19•35 a. 1937, aqUI reafirmoll
reiros, Tesoureiros-Auxt!tares, • conte·
suas qualidades ·e ~tas ·virtudes. ·
:rentes de valores e conferentes do Mtni~térto da Fazend.IJ ~ Por que:
(*) Não foi revisto pelo nrador.
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êle hoje; alvo do apreço e da ·ve- tado ao projeto nl• 44 que fixa ·os
neração. de todos nós que o conhece- vencimentos da magistratura, é inmoli, motivo por que o Senado . não constitucional.
. i.
pode deixar de acompanhá-lo na en· Dai a necessidade de. ser ouvida. a.
fermidil.de, fazendo votos de breve e Comlssdo técnica da Casa.
,.
completo !'estabelecimento.
.
No .voto proferido, no .Ptojeto n.• 44
·
t
h
que trata do aumento dos venclmentos da. maglstraturà, tive oportunida··
. Eis por. ciue, Sr. Preside!! e, ven
requerer a: v . Ex.• a nomeaçao de uma. d · d
t
·
·
comissão de cinco. membr.os, a fim de
e e·sa11 en ar:
·
.
.
visitA-lo e levar-lhes ós nossos desejos
1.• que os jui?oes, durante quinze.
de bre•ve restabelecimento, para que. anos, de 1928 ·a 1.943, não tiveram au-.
possa voltar ·às slllls '"ativldades nor~ mento de, vencimentos mas, apezar
. mil.ls.
.
. disto, não pediram, .nem pleitearam a
· .
elevação de ·seus proventos, pois que:&ste 'o,. requerimento que dirijo à · rem, apenas,. a seu ·respeito sejam.
Mesa. (Muito be1n).
,
·
·
cumprldas,a. ConstituiÇão vigente e a
· O SR. PRESIDENTE.- O Senado Lei n.• 33, de.13 de .maio. do ano pas- •·
acaba. de. ouvir o requerlmento.do no- sado: · .:-:. · · ·· . ·..
..
2.o que,. por êsses dispositivos,.·· os
bre Senador Ribeiro Gonçalves · no
·sentido de se·r Ilomeada uma Comls~ vencimentos dos ministros do &uprelrio,
são,. de representantes desta Casa, a. Tribunal . Federal deverão ser fixados
fim de visitar o ex-Senador-Vida! Ra. · em Cr$ 24:000;0() e os dos ministros
mos, .QUe• se ··.encontra enfermo..
· · do Tribunal de Recursos·, Tribunil.l de
o requerimento independe de dls- Contas e Superior Tribunitl'MIUtar em. ,
cussão.
·
.
·
· · . Cr$ 22. 000,00, isto~ porque temos que
. Os ·senhores ·que · o. aprovam· que!- · atender aos tteajustamentos oonse. ram cónservar-sc ·sentados. <Pausa) ; ·'· qqentes da. I;ei ·n.• 21, ·de 15 de teve-·
· ·· Está. -aprovaqo.
· . . ·· · · .
reiro· de 1947,: que determinou a. incor"
Em. éumprimento da deliberação· do poração. dos ·vencimentos dos -desem"
plenário, nomeio para. a Comissão que . bargadores . do. Tribunal. de Apelação.
Irá visitar o ex-Senador,Vidal.Ramos, .'do .Distrito·Federnl·da•:gra.tiflcação de
em nome do Senado,. os Sr.s Ribeiro . -25% .atribuída ·aos,. mesmos por .tempo
Gonçalves, Ivo · d'Aquino, Clodomir de serviço: ·
, .. ·
.
Cardoso, Vespasiano Martins e Flávio
3.• que; de· ~rdo· com à . quadl'Oo
Ouimarães. .
. ·
·
incompleto· que faz ·parte de meu Pa.•· .
. ·. . Tem a: palavra o. Sr. Senador .Ma~ recer; .o aumento ·dos veneimentos' dos
· ":"thias Olympio· pi'imeiró orador , ins- magistrados é percentualmeilte :fufe. ci'ito, '
·
rior _ao de outros servidores públicos;.
. · ··.O SR .. MATHIAS OLYMPIO - Se- contràriamente ao que .se. observa. nos
· • nhor. Presidente, o requerimento que demais países, onde. os,·. juizes são os
. se follcontra · sôbre _a Mesa foi· moti- mais . bem. remunerados, conforme se
vado pela convicção em .que me en-. . apura. nos dados a;baixo · mencionados·.
contra 'de que, ·o substitutivo do ilus, ·.. que me toram fornecidos por. um·gran. ·.' -· ·
:
tre. senador Alfredo Neves, apresél;l.· de .soldado
. doublé. cje.juiz;
.
'.
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Os números entre parêntesis, abaixo. dos vencimentos
representam porcentagens dos. vencimentos dos. JUizes das Inglaterra ·1 E.· Unidos . Argentina
· Supremas. Cortes, nos regpectivcs · paises)
·

..'

.--

Juizes· das cõrtes . Supreinas .

-

.

'

...... -· .......... ..... .
-

Jtúzes ·das Côrtes de Apelação de circuito· (1) .•. ; .' ••..
Juizes

Feder~is

..:..., nos Estados _.:. (3) ••••• :. ~ •••••••••

.6.0110 1.·

i:
(100%)
1: 5.ooo

Ministros· de Estado • . ....••.. , ..· .......... J~· .' ••••••.• ,
Sub~Se~retários

.
de Estado -

1: 5.ooo
(83%)
i: 2.500
(41 %)
. (2)
i:(75%)
4.525

média • . .... :: . ........ .

Generáis do pôstO mais elevàdo, na junção mais bem rem,unerada · ••....•..•.•....•.•.. ; .•...•..•. ;-. :: . .... .

I Gener~iS· do ~to

menos elevado, na.

f~nçiio. m_ais

beni.

remunerada . . ..... ': ...._, •. , .••... : . ....• ~ .•.... >.•..

Médias dos Diretorês .de· serviÇO : ....... , ........ : .•.. ·

1

(83%> •

.

I

_'

.

II

II U~a.i

I

i: 2. 750
(40%)
i: 2.000
(63%).:

$ 25.(1()() imfn 60.000

$ l0.200
(100%).
(100%)
(100%)
$ 17.600
(70%)
$ .5.000
' .
(60%)
$ 15.ooo 1
(66%) ..
'
(60%)
$ 10.000
' '
. (40%)
'
.
• (2)
$ 15.750
(63%). $m/n 36.000
$. 7.200
<60%>. I ·
<66%> I
$ 10.751
. (43%)
28.200\
$ 4.800
(47%)
(47%) '
/

Médias

I

i1

.·

100%
75%

. . ...!

1

I

I

$mi~

70%

66%

I

"

.

.,...

41%

c.>

-

I

·16%

I

Oategoria Inferior à do Tribunal de Recursos:
~ -Pôs to acima
·do
mais·
elevado
na
·luerarQula
braslitiii-a:
·
.
.
.
.
. .
.
. -.
(3) Os mb:~istroE de Estado, como os oficiais ,ll'e'nerais, tênl. como ·entre nós, quantitativos para representação; os
Ministros de- Côrte Suprema e os jUizes de Apelação riada l!êm, também como nada.· tém entre nóS, além dos vençimen
tos. ·
···
·
·
·
·
ntes·dados 'são extraidós das _últimas ·edições do "Bookof faen;" (1948) Whitakeis A:lmanack (1948) e corroborados
pnr infPnilações .íidedignas, colhida:;~ nas re~tivas Embaixadas.
·
(1)

(2)
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-184Tomemos, como exem.plÓ, para as para, o desempenho de suas ·fUnções,
nossas considerações, a Inglaterra, tempo Integral, proibindo, numa· exonde o serviço público prima por um ceçãó compreensível, o exercício de .
•perfeito escalonamento e no qual a quaisquer outras atlvidades; · salvo a
retri·buição se fixa em funç·ão .das res- .do magistério. Apenas · aos mllltares
extende-se aquela exigência, compenponsabilidades cometidas ao funcio. nárlo.' Aos Juízes da Suprema Côrte sada, até certo ponto, _por uma assis-·
estão fixadoG-vencimentos de seis-mil tência que· se· desdobra desde o prelibras, ou seja, ao câmbio do dia, qua- . paro . intelectual e profissional, aos
trocentos e cinquenta mll cruzeiros.
"serviços de • subslstênciá" e ,"caixas
Os ministros de Estado estão equipa- para ·construção de casas", numa rerados aos· juízes .·de circuito ·(equiva- tribuição par.cial. e justa à: sobrecarga
lentes, entre nós, aos das Côrtes 'de · de deveres face· aos ·demais servidores ·
apelação) com cinco mil libras - 'tre- . públlco_s.
.·
·
.
Era o que tinha a dizem. (Muito bem;
zentos e setenta e cinco mil cruzei.ros. Aos sub~secretários de Estado se multo bem).
atribuen( apenas dua.S mil e ·quinhenVeni à Mesa e é lido o seguinte ·
tas libras, precisamente .a metade daquela importância. Os • postos · milita- ·.
REQUERIMENTo
,_ res mais. categorizados, no· exército ou
na. marinha, .têm os vencimentos máN.• _103, de 19~8 .
~
ximos fixados em 4. 525' libras (percenRequeiro, nos têrmos do artigo 128
tualmente; 75%· dos atribuídos ao5 jui- letra ·~e", do Reg!mentó·ll)..te~o; seja
zes .da Côrte Suprema) : nessa cate- o Projeto de Lei da. Câmara :n.• · 4!4,
. · gorla. encontramos enquàdrado o Prl- .' de 1948, enviado à Comissão de .Consmeiro ·. Sea.-Lord:;a.1mlrante <que é· tituiçáo e Justiça, . a Jlm de se protabém· •Chefe do Estado Maior), ·
:nunciar · sôbre a constitucionalidade
Nos Estados Unidos encóntràmos si- · do substitutivo apresentado pelo Sr.
tuação idêntica.:. aos juízes da su~
Senador Alfrcdo-c.Neves-na-·Oomissão·
prema. porte' atribuem-se' vinte. e cin~
de· Finanças. · · · . · · ·. · · ·..
co mil dólares · (Cr$ 468.000,01)) ;, os
Sala das,Sessões, em 10 de agOsto de
MiniStros de. Estado percebem venci- 1948, •- Mathías Olympio.
· mentos iguais ·aos juízes· federais nos
.O SR. PRESIDENTE. - Devo es. Estados. - quinze· mil dólares·.- ln- · clarecer que dois pareceres da. · OoferioreG,· portanto, aos dos· juízes, das missão ele .Finanças, a.t!nentes à .ma- ·
Cortes de Apelação. ·Quanto à classi- .téria a. que se. refere o requerimento·
·.f!cação dos· portos· m!lltares·a situa-· .do Sr. Senador,_Mathlas Olympio,·fo.ção nl!.o se .modifica, acompanhando, · ram lidos· no expediente da preGente
grosso ?nOdO, :o .já observado na In- sessão. O Regimento, entretanto, não
·
,. . .
contem· disposição alguma que impe,glaterra. -- , . · ,
. . Se não qujsermos sair. da.' América . ça a audiência solicitada·. na fase ,em·
!.atina, tomemos os ,exemplos de' nos-. que se acha o projeto em a.prêço. '
sos v!zlnhos do Rio da Prata.. Na'Ar- · Vou, portanto,.subm~ter ao votct:da.
·. •gentina. ·imcontramos os :juizes .da. su, . Casa. o requerimento,. que independe
prema Côrte com. o8 vencimentos .fi-· · de a.poiamento .e. discussão; ·
•
xados em sessenta. mil. pesos (moeda
Os Senhores que o. aprovam, queinaciona!). e às patentes mll!tares 'mais ram conservar-se sentados: <Pausa).
graduadas. atribuem-se trinta e seis
-. Está aprovado.
..
.
mll pêsos, r~spectivaniente,. Cr$ , , .. ,
Tem a. .palavra o Sr: Senador. ·Eu234.600,00 e 140 ..760,00·em nossa moe"
cl!des·yi~ira; segundo .orador inseri-·
da. No Uruguai vemos o seguinte: os
to.
·
· ·. ·
· proventos .dos "Ministros· de Estado .
O SR. EUOLYDES Vmi&A (L~ o
igualam-se aos .dos generais no :pOsto · semtinte díscitrso) - Senhor Premais elevado e na função ,mais .bem· sidente, no . cumprimento· de suas
· remUII1erada, com sete :mil e dUWlll:os
atribuições· ~onstitu.cionals, foi esta
· :pêsos (moeda nacional),, ·ou sejam, . Câmara, em· conformidade· com ·as ·
·Cr$ 71.640,00, enquanto os magistrados
mensagens ,ns; 104 e .107,do preclaro
, da.'· Suprema Côrte percebem dez ·mil · Presidente da. República, solicitada. a
e oitocenJtos pêsos - Cr$107 .46ô,OO. ·
maJ!Iifestar-se sObre' a matéria. ccmti-Para que se compreenda a. posição
da. nos relatórios ns; 668 e 756, elaexcepcional desfrutada pela.. maglstra- borados pelo Sr. M!nitro da Fazenda,
·tura, precisa.mos atentar não apenas .sõbre a. situação financeira· do Estado
na· soma. .das responsa.bllidades que
de São Paulo.
'pesam sõbre seus .ombros: trata-se de
Os antecedentes do fato, expostos
servidores dos quais o Estado exige; nas aludidas mensagens. :presidenciais
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são do conhecimento 1 dos nobres Se·
. O p·arecel' do nobre Senador Attllio.
nadores e pertencem hoje aõ domi·
Vivacqua, Senhor PreSidente e .Se·
nio público. A vista de um "Mani·
nhores Senadores, encerra em si pru·
·· resto à Nação", ·Peça pàrtldárla de
dente advertência ·e merece ser medi•
tado pela -consideração que nos possa
· oposição ao Govêrno. daquêle Estado,
· contendo graves acusações ao. Se·
também merecer a sobrevivência do
nhor Adhemar de Barros e subscrita regime dem6crático em :nosso Pais.
por representantes · deferais .e ··estaNão é outra a · razão que me traz
duais do mesmo Estado, de:termlnaâ'a ,hoje .a esta tribuna; Sollcitando · a
o· Senhor Presidente da ·Repúbllca · valiosa· atenção dos· nobres .senadores,
que se· apurasse a· procedência de tais
proponho-me fazer um éomentário.
àquele parecer, procurando acentuar,
acusações; . tendo atribuído . a incumbência-ao Sr. Ministro ·da Justiça na
como convém, os . fundamentos em
parte relativa à. competência dos .poque · assentam suas. ·conclusões,. ·ao
deres federais e ao Sr. Mlnlstro da
mesmo tempo em que informarei' •·a.
Flazenda, na- relacionada com a situacasa ·sObre certas particularidades
ção financeira.
·.
que reclamam. esclarecimento. '~ ·
As .conclusões do Sr. Ministro da.
Em breve retrospecto; lembro· que o
fato no qual se pretendeu tundamenFazenda ·foram expostas nos relató·
rios mencionados.
· tar a intervenção federal .·em meu
Encaminhando o caso à ilustrada Estado foi a-- propalada desordem .tiComissão . de. Constituição· e ·Justiça . nanceira · e· admlnlstrativa ·nêle ·rei- .
nante, segundo . os relatórios do ~r..
para exame· do ·seu -aspecto const!tuclonai, coube. :ao ·eminente · Senador Mlnlsro.a.az
t
d F enda·..Tal '· situaçao ..
Attillo Vivacqua, uma das mais ,sóli· se caracterizaria de .um lado pelo pe.
, das e 'formosas. expressõeS de nossa dldo ae .moratória. por seis anos, dli'i·
cultura · jurídica, relatar · as. mensa- gido pelo · Govêrno do Est!i.do . ao . !EX·
gens. presidenciais:--.. ·c···-"··~-· · •
- ·port-Import Bank, .para promlSsórias.
O memorável e prot!c!ente parecer
no valo1·. deu. S.$.. 9.498.622,00; emil'le Sua .Excelênc\a.-... a. quem . rendo
tidas pela.· Estrada. de. Ferro Soroca-.
minhas calorosas homenagens, consti- · bana, e endossadas plllo Estado de S.
tui documento jurídico que honra as • Paulo .a· favor da Eletricál Expor~
tradições .desta Casa ·e se inscreve em
corporatlon; de outro, por uma longa série de fatos, expostos. em nume. seus anais como notável estudo. sô·
bre . as magnas ,funções const!tucio- fosos . itens ·e relacionados ·com os dénais quá cabem ao Senado da Repú·
jicits de 1947 e. 1948 e com o. atraso
bllca. no .sistema federativo.
dos . serviços contáveis do Estado;
Equilibrado;. sobr!o, exato nos con- · com a emissão de apólices ferrovl!i·
ceitos e · firme nos fundamentos, o rias, ·apólices unificadas · e bonus do
-nobre relator revela, em suas· conclu-·. Tesouro, ·a fim de suprir a. falta de.
. sões, o· mais vivo sentimento de in· ·nilmETál'!o, · chegando os últimos a.
dependência .e .. _Imparcialidade . e .a constituir .verdadeira moeda auxiliar;.
mais .louvável preocupação lle justiça, .. com. a . acumulação dos déficits .de.
·sem. apegar~se - como aliás declara• . 1946, 1947 .e 1948. !l com a lnutilldade
- · à. rigidez , e à solenidade ·das
das. medidas de' economia· tolll!ldas
fórmulas; . lnterpretoodo, ao c revl!s pelo ·Govêrno, em face das dlficulçlaos textos . constitucionais . de . acôrdo des políticas e . de notória balburdia ·
com os 'princípios que emergem· '.da
admlnlstrativa: CO!ll. a imobilização de
própria .c·onsclência jurídipa · e ·cons- · , parcela ··apreciável ·dos. recursos. do
tituem· a fôrça verificadora que ajus- ·Banco do ·Estado em -pro_missór!as d~
ta· êsses textos aos. problemas nacioTesouro para a real!zaçao de negóna!s· alri.da assim não encontrou Sua
cios de natureza política; com reduExcélêncla, · na caracte11za!;ao jurldi·
ção .das dlsponib!lldades para investlmentos de ordem· .comercial e .ecoca ·dos fatos de que se acusa o Govêrno . de São ·Paulo qualque1· · justi-. nômlca· e agravação do retraimento
do ·crédito para operações legitimas:
fica tivá para a ,sobremaneira grave
medida da Intervenção federal.
com · à impossib!lldade . de a . Adml·
E é oportuno lembrar, nobres se- nlstra.ção fazer frente a despesas de- ·
nadores, que o douto pronunclamencorrentes de compromissos constltu•
to de Sua Excelência foi unanlmeclonais;. com a· Influência da situação
mente acolhido para ilustrada e dlg·
financeira. sôbre a economia do . Estado, estando. prevista a redução da
. na c.omissão de Constituição e Justl·
ça à qual .está afeto, no 11elo dêste
safra de cereais; com. a. agrasenado, prec!same'llte o exame dos provação exagerada do ImpOsto terrlto-•
ria! importando em v~rdadeira expro· blemas. de indole Cons~itucional· •
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... -186.prla.çll.o cailaz de determinar. o aban~
E~. 'com efeito, norma .expressa do
do no das faiendas e o levante contra . E,lll:atlllto Federal (artigo' s.•); que no
as autoridades, com grande repercus- ' caso do n.• VI do artigo 7.•, .a lntersões .na· economia 'nacional ,e .na orvenção será. decretada .por 1lel. De·
· dem pública; com -o propósito do Goque nãO qulz o Sr. Presidente da Re- ·
vêmo· no sentido ele !Mlulr !110. esplrito pública exercer a faculdade da Iniciadas classes menos · esclarecidas medi~
tiva de lei nos têrmos do artigo 67,
ante Iniciativas. grandiosas; lncompapará.gr~o .: 1.0 , autorizando .a lnter-. ·
.t!vels .com a 'situação ·flnanceim do· sE
venção, ·é. prova a circunstância· de não
tado; com. a Influência da. ostensiva haverem ·sido; as mensagens, dirigidas: · · · ·
·· desordem na. gestão dos .negócios. pú- à Câmarit. dos Deputados, à qual ca. bllcos sObre o mercado de capitais, soberla na. hipótese a discussão Inicial ·
bre as cotações dos titulas.. de . bolsa do projeto, como dispõe o parágrae as carteil'IIIS imobiliárias do estBibele- fo 3,0;
.
. ··
. cimentos de crédito; ooin ·o destino
Também não emitiu o SenhorcPredlferente _do . previsto na .. let,. dado/ a sidente da República, como. pondera
. 'apólices.d.!L .divida púbUca;. e, final· ·o_Senador Vivacqua; qualquer aprecia. mentç,_. com·: a quebra ·de. unidade -eco· çao conclusiva sObre os elementos ·mnOmica e ·financeira da: Nação,. repre- formativos recebidos de seu auxiliar,
· sentadá,pela prática de atas contrários embora os tenha. havido como comàs_ diretrlzes gerais do Gt.vêrno Feptovados.
/
dera! por parte do' ·aavêrno· do Estado.
· ·"Esta circunstância - prosseque sua Excelência em seu pare. . ·Em vêrdade é que, já .no l'elatório
: de ,.12 de 'junho, •contestado lncontl·
cer ...,- acompanllada-- do esclareclmento cOllBtante da· Mensagem
mento pelo Senhor .Aidemar de .BB!ri'Oil,
em,. vár!!& ·.de suas_ .afirmações, men.• 104, ·de ·que o ·Excelentlssimo ·
diante prova . documental, não teve
Senhor Ministro da Justiça .e Ne"
· dúvlda'.o·· Sr. Mlnlstro~.da·--Fazenda
gócios Interiores apreciou o as.pécto juridico ·da competência: dos
. _em · reconhecer · seu equivoco .decla· ·
.· rando que. se. !Imitara a transmitir ao
·poderes· Federais, . revela o reco.Senhor Presidente _da República imnheclmento ·de que. as fatos· expressAo pessoal colhida através de tapostos .pe-lo Sr. Ministro da P'a·
tos que reputara de notório .conheci•
zenda foram considerados estranhos · rattonth'materkle, · às suas
mento .. pllbllco, repetidos de boca .em
·.· boca:. e' qae· aquilo :dê que realmente
atribuições ·constitucionais e que
.se algum· remédio ·se tornasse na:acusava o Governador de· SãO Paulo,
estava: contido :no item n. e seguintes
cessáilo PBira normalizar a situa- de seu. primeiro relatório,. 0 que -'- di·
.. ção estadual, êste deveria ser ob. ga-se .. de. passagem·.'- Invalidava a
Jeto· 'de providências · IeglslatlvB/8.
. quasi-totalidade de. sull.ll acusações..
Não qulz,: entretanto, s. Ex."
_De:·qualquer .modo, 0 quaclfó ·somnem ao menos usar .da' prerroga~
brio e. Inquietador, descrito pelo sr.
tlva .de lndlcá"las . e solicitá~las".
A intervenÍ;ão · ,.... parece desnecesMinistro-: não era de .. molde .a, delzar
, Indiferente o Senhor Presidente ··'da sár!o · dizê-lo '-- é remédio absoluta~
.República; ·sempre cioso· da normal!·. ·mente e~cepciorial que só_ se justifica:
. dade da vida do Pàis. Dirigindo-se a. quando: em jOgo ·a própria ·essência
.êste senado,· fê~lo · potém· tendo. em · da federação. Essa mesma ·circunsvistBI como · expressamente · declarou tânc!a é .posta · em relevo com· jilsto
em ·sua• mensagem, a circunstância de senso. de· oportunidade, em face dos.
:que êle detém a representação dos Es- motivos alegados nos relatórios do Sr.
tadoll '(Constituição, artigo 80) , ca- Ministro, no · parecer do Senador . Vlbendo-lhe privativamente ·(artigo .·63, . vácqua_,. ·-. ·
.·.
.n,: em·'harmonlá· com. o·:.artlgo 33) · . ·Assinalou o nobre relator·,do parefunção fiscalizadora das uhldades.fe· cer que ·na composição e.. disposição,
deratives, ·. no tocante ·ao .. crédito· ex- -dos poderes, própria' da . contextura
terno. :
.
:•. .
.
· federativa, se de um Jado' a autono•
'-A- .Intenção e os. objetivos de .. Sua
mia dos Estados se confina nos llmi·
Excelência não. poderiam ter Sido tes traçados pelos. principias cPnstlmals claros, como demonstra. o emi- tucionais, de outro· é por êles resguar•
. nente Slnador Attlllo Vlvacqua, em· seu . dada dentro de completo sistema de
parecer. NAo pode ter estado_ nos degarantias e cautelas, representado
signios do preclaro C~e da Nação a
pelos artigos 7.• e 14.
·
intervenção ·federal- em São Paulo.
Inv-oco neste passo as próprias expressões. de.- Sua _Excelên-cia quando,
medida de todo 'lncab!vel.em face da
Constituição.
advertindo da gravidade do remédio
.'

'
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cónstitucional, refere~se . à abstenção · tê.ncla jã reglstradt~ de haver mer~
·como norma de conduta a se~ ordlnà· . do aprovação unê.nlme da· UuStrada a
riamente observada:
digna Comissão de Constituição e
"A mãxima .reguladora do· re- Justiça.
gime é a não intervenção. . .
Alude o parecer à grandeza da posiA intervenção constitui.· provi- ção desta Casa -no quadro da estrudência extrema, quando a unida· tura federal, seja- como órgão leg!s•
· de nacional, a Independência da latlvo, seja comi:> órgão Investido do
pátria, o regime federativo peri- alto papel, .Já. integrado em sua subsgam · qua,ni:lo ã Estado se • reve- tê.ncla, . de· verdadeiro poder moderala,. por sua lnsolvab111da.de, incã~ dor. no l'eglme federativo do· q1.1al é a.
· paz para. a vida autonôma; quan• · cúpula. . · , . .
.
_
.
do a autoridade das Constituições .
R~ferlndo·me à, particularidade de
é ferida, quando o exerc!clo dos haver~ siqo e.I\Ca~ados pelo Se·
· poderes constitucionais é _emba- nhor· P'csl_dentc da República a· êste' ·
.
· ·
raçado. ·
Senado, com fundamento nos .artigos
Não -se pode mais éoncsber hõ]'e · 6() e · 63, . II da Constituição, os· re•
· a Intervenção federal como os ex- · latói'los do Sr. Ministro da Fazenda
. ~dlentes de outrora, em que 'ela precedente da Jllalàr slgn!flcaç~o nas
significava, · quando .porventura .. relações entre os Poderes. Executivo e
tinha fins legitlmos,- tim. mero es· · Leg:!slatlvo, espeçlalnie~te conslderadQ
tabeleoeimento da ordem const~t1.1•. êste sob ooaspecto do nosso regime bl··
cameral·- diz' textualmente Sua Ex·
cional e de poderes_locais em co.n•
fl!to.
.
ce)êncla que:· ·
·· ·
.· .·
"Q Sei!a'do transforma-se no excelsa
· Atualmente, ela.' pode rep~es~n~
ta.r um comple:(o· processo de Fcll'um onçle, a,través das paixões e
abalo da estrutura po!it!co_-so• . -equivoco qo momei!to re.sso11m .. as_ vo·
ela! de um· Estado-mEmbro, com zes da l''c-deração dentro do_ mais. v!vat
. as ·suas · profundas repercurssões e legitimo s~nt)niento · çle unidade naem todo o ·orSMJ,Ismo nacional, clo:pal", . - .
· V •·
.
sol:1retuqo quando se funda em
. ·Em. face das impr~ssip~aAtes ~or.. - ,~
()bJetlvo de reorganização da· v.lda n1e.çõ~s do Sl'. Ministro· da . Fazendl!' .
administrativa local",
cumpria ao Senado exam!I\~·las. den~ ·
Informado do ·aspecto jurídico da tro de suss atrlb~!ções .., como se sacompetência dos Poderes Federais di· lientou no parecer .;... _ua fim, cte·-que
·ante de•l fatos computà4(ls ao Govêr- ,por qualquer de ,-seus mernbros _ou de
suas Comissões, tome lhlcl~ttva · .de ·
no do Estado de São Paulo no- curso
, de exaltada luta .em que a ·êste en- f-ormÚlar . um projeto . de lei," nos têr~
volvem. seus adversários polftlcos; moa do. art. 67 da Constituição, ou
adore .medidas que eii~enda. nlicessá.·
consclentif de. suas altas · responsabi·
lldades em face da quebra. da norma- rias, inll!Uidas na sua competência pr!- .·
vatlva, previstE\ no ~t; 63; !i5 da Oonslidade .- politica do Pais, representada
tlt~ição".
·
·
por. Intempestiva e lncabfvel mterven. cão .federal em São Paulo, não qulz o
Mais adiante: ·
.
. ·.
Senhor .Presidente da República, nem
.
"Ao
lado dos fatos sObre os qua.lii
!ll:etendeu-- slquEr sugerir, a decreta· o Senado o. Congresso. Nacfonal
ção· da medida, promovendo a manipodem providenciar p'or melo de
'!estação da Câmara ãos Deputados
medidas normais os demais assun· 0
nos têrmos do artigo. 67, parágrafo 3. ,
tos. tratados nos 'relatórios do MIcombinado com o artigo s.• da Consti·
nistro da Fazenda se.conflrmam.em
tulçiio · da República. _ Limitou-se . a
geral no· circulo doméstico das
encaminhar as acusaçoes· ao· Senado
unidades federadas - e . sôbre . os ·
tendo expressamente em vista. que a
quais como · tão precisamente . obêste compete a ffscal!zação dos Estaservou Francisco Campos • a . elas
dos quanto ao crédito externo. E os
cabe,. excluslvaménte, Pl'over · ."no
fatos subsequêntes se· \ncun'!b!ram de
exerclcio regular das suas prerrocomprovar o acêrto de seu gesto.
gativas ou pelo jOgo eXPontãneo e ·
REporto-me ainda, •. Senhor Presinormal das suas próprias instituidente, ao . douto parecer do Senador
ções · pplltlcas" (Francisco CamAtt!llo Vivacqua, que me propuz ·copos, Parooeres, ·pág; 43) ".
mentar, niio · sàmi!Ilte porque, ao meu
Esclarece ainda o parecer que deve
ver, colocou a questão em seus justos
têrmos, no que· respeita a apl!caçll.o .à . prevalecer, num sistema de composição democrática dos .poderes medianespécie • das disposições Cémstltuclote sufrágio d!reto universal, o pres~.nals, como pela significativa. clrcuns-
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posto de que. a moralidade adminis- · contestado públlcamente, ·,pelo setrativa, os interêsses públlcos e o bem . nhor Governador do· Estado de São
geral sejam resguardados no âmbito Paulo horas depois da· publicação do
· das respectivas competências pelo zelo primeiro relatório, o Sr. Ministro da
e pela noção de responsab111dade das Fazenda ·retirou as, acusações·. constan.autoridades.. Os poderes estaduais são
tes de dez dos Itens do mesmo relaneste . passo culminante, .·cabendo, a · tório.
·
.finá!, a custodia daquelas pressupos. Pouco depois, não podendo, eviden•
. tas condições ao eleitorado, à opinião temente, conformar-se com o que se popúbllca. . .
··
·.
deria considerar um julgamento à re· Os casos de intervenção· decretada. velia;· entendeu de· seu direito os elepor lei federal são, em suma, os capl•
mentos .que permltlàsem · a êste setulados ·nos incisos VI e VII do artl- !!Úl.Or Ademar de Barros ajuizar a ;ver. go. 7. 0 , em conlormidade ·com. o dis- dade dos fatos.
põsto no art. a.• da. Consttuiçio,
Em longo memorial datado de 30 de
· .Por isso mesmo; apreciando as .acusajunho, que se acompanhava de farta .
ções ao .Sr. Ademar. de Barros, co;ncópia de .documentos, rebateu o Se·.ttdas nos relatórios ministeriais, do . nhor Governador; ·ponto por ponto;
llOnto de vista dos preceitos da ·Cons- às acusaçõe&+ que lhe .foram feitas sô·
tituição e à luz da competência priva- bre · pretensa balbúrbla ·financeira;
tiva d~ Senado e. da que deriva de sua · econômica e . administrativa a que
-condlçao . de ramo do Poder Legislateria. levado o .Estado - precisamente .
•ttvo, · absteve-se o nobre relator. ·do · aquelas acusações. que, segundo o pa.parecer de· entrar . na anállse ou na. · recer do ·Senhor Attll!o Vlvacqua; es. ..crítica.. da situação administrativa, . capariam, mesmo que comprovadas, à
apreciação dos. Poderes· Federais~
.
· ·económica. e financeira. do Estado de
. São Paulo. Declarou mesmo Sua EX- ·
Nêsse documento demonstrou .o Se·
nhor Governador, exuberantemente:
celêncla que "No roidas arguições feltas contra a · administração de · São
· 1.• :_ Ser de tociõ inexa~ a
Paulo,. a únf.ca suscetível de exame peafirmação de estar em atraso a.
0
lo Senado, sob o aspecto do artigo 7, "
contabilidade · do Tesouro, · não .
- va:Ie · dizer quanto ao cabimento da.
tendo sido ainda, na data .do re- ·
'intervenção - "seria. à referente ao
·latórlo, encerredas as contas · do ·
compromisso da ·Estrada de Ferro So. exe.rcí-cio de , 947;. razão pela qual
rocabana, ·garantido pelo Estado de
não se conhecia o deficit efetivo
São Paulo ... ". Mas ainda aí - deque o Sr. Ministro estimava em
. clara"o também sua Excelência - não
Cr$
1.400.00.0.000,00;
· ...
ocorreu qualquer motivo para aquela
· 2.o - Que o ·defiCit do exerci·.medida constitucional..
·
.
' Fossem procedentes aquelas acusaelo de 1947, segundo balanço 'en·
ções formuladas contrll' o Sr; Ademar ·
cerrado na prazo da lei e remetide Barros quanto· à situação de de- · do a 31 de março ao Tribunal' de
Contas,. foi de Cr$ '633. 069.387,32
sordem ·administrativa, . económica e
··e não de Cr$ l.'WO.OOO.OOO,OO em
· financeira em que teria alcançado o
.quanto o ·estimou· o· Sr. Ministro;
Estado de· São Paulo, e ainda. uesse
caso o fato serlá insusceptível de aprea.• ·'- Qtie não pode ser res•
ciação ,pelos Poderes Federais, por não
- ponsablllzado ·pelo de/ti:it de Ci'$
·. '1,194.086.900,00, previ.Sto para o
.caracterizada qualquer . dàs hipóteses
previstas no art. 7.0 da Constituição
eXercício ·de 1948. A proposta orcomo condição de respeito à. autono. · çamentárla ·foi encaminhada à·
mia do Estado e à existência da. FeAssembléia .Legislativa apresen•
deràção,
., ·
tando um deficit de Cr$ ........
. 29' .930.000,00... Entretanto, ape•
... E, no entanto, Sr. Presidente, ·da
· zar dos · esclarecimentos, aquela
extensa série de fatos Imputados ·ao
·Assembléia reduziu .a receita pre•
Sr; Ademar de Barros, como graves
. vista aumentou a. despesa, ele• ..
Irregularidades de sua administração,
.vando ·o. deficit· àquela primeira
. já; . nenhum subsiste, Frutos precarís- ·
cifra :e . criando, assim,·. inexoràslmos. de lnlellzes e mal condtizldas lnvelmente, · a. · dlftcil situação fi•
vestiduras levadas a . efeito em fonnanc.eira de que . agora se acusa
tes: duvidosas, dominadas pela paio· Senhor Ademar de Barros; .
são ;politica e pela animosidade, senão pela má ·ré de todo faltava fun4.0 . - Que os deficit acumula·
damento às acusações. ·
· dos dos exercícios de 9'4!6 e 948 .
não atingem a ·Cr$ .. , ..... , ... ; ...
~-1 me referi aqui - e peço permis4.000.000.000,00 . como conslde·
L : : ara insistir neste ponto ·-- que

e:
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rou certo o·,Sr. Ministro, mas a
soma de Cr$ .967.302.Õ23,72;
5.0 - Que os bônus · relllitivos
do · Tesouro não constituem ti·
tulos clandestinos, como se insi·
nua utilizados como expediente
para suprir às deficiências de nu·
merárlo e subtraídos à fiscal!sa~
ção do. pregão público; que os
bônus do Tesouro são títulos da
divida flutuante ;que representam
operações· autorizadas ex pressa·
mente pelo artigo 27 da Oonstitul·
ã.o do Estado e artigo 73 da Cons~
titulção Federal, bem a,sslm pelo
artigo .14 da Lei de meios, votada
:pela Assembléia. Legislativa. para
1848. Títulos semelhantes são emi.ltidos, com o mesmo cbjetlvo, pelo
Tesouro Nacional. Quer &ses ti·
.tuJas têm sido emltlqos por todos
os govêrnos anteriores desde a Vi·
gência do decreto n.. 4. !167, de
1931; qué as emissões de bônus têm
·sidlo feitas dentro dos limites ad·
mitidéís pela. · lei estadual "e· nas
condições nela estabelecldns; que
os ·aludidos pagamentos aos for·
necedores são na relldRde .feitos
mediante .préviS.. subscrição .dos ti. tulos e que por essa .!arma. se têm
pago .fornecimentos em admlnis·
trações anteriores; que os bônus
não são subtrafdiJS ao pregão. da
Bolsa; · pelo Govêrno, . pois êsses
·títulos . não são negociáveis em
Bolsa;. que o alto rendimento. dos
títulos em face de seu valor no·
mlnal não resulta de numerário;
-a· que é' de todo 'alheio o Govêrno
do Estado, sendo as emissões feitas ao tipo 95, a que cot·respondem
· · . juros· não superiores a 9% sôbre
aquêle valo rnominal;
•6.0 - ·Que não é verdadeira a
:afirmàção de que o atual ·Go- ·
vêrno , imobilizou grande parte .
!kls recursos do Banco ·do '.Estado
em ·promissórias .do Tesouro; com
prejuízo de apllcnções de ordem
comercial e: econômlca. As pro•
mlssórlas do Tesouro em·. poder
do Banco do Estado se originam
de operações ef etuadas no Go. vêrno do Sr. José Carlos de Ma~
cedo Soares. Outras da mesmf:l
· origem, no valor de Cr$ ... ; ; .. , ,
71 .. 16J. 743,00 foram resgatadas,
.como resgatadas ~ambém foram
t6das as promissórias emitidas pelo
atual Govêrno.
·
0
7. - Que; quanto ao fato, nle·
gado pelo Senhor Ministro,. de

~

·.

'

não, ser. possível pago.r, com os
recursos ordlriários, várias .des- ·
pesas que aponta e que c.orres•
· p'ori.dem a obrigações constitucionais, deve ser notado que real•
mente . não será possível a.tend~r
com os recursos da receita. a
· tôdn.S as despesas previstas no
. orçamento, pela simples .,circunstância de a. receita não,;cl)brir. a.
despesn, isto é, •pot• haver deficit
orçamentário: · que, entretanto, ·
e· de qualquer modo, .ainda que
houvesse equilíbrio orçamentário
e, portanto, meios suficientes; ·
nem tõdas as despesas indicadas
pelo Sr. Ministro poderiam; de
· pronto, serem pagas, porque as
disposições ~:onstituclonals corres- ·
pondentes dependem da. decreta"
ção de leis complementares:
8.o .:.. Que .as perturbações de ·
ordem económica-. em geral e em
particular. a redução da. safrà. de
cereais ·a que alude o St:. Ministro, não podem ser atribuídas
ao Govêrno do Estado. A~politica
económica, sob tõdas. as" formas .
principalmente sob a de crédito,
é .assunto que escapa a órblta,estadual ..para · enquadrar~se na
federal;
g,o ..;;.. :Que é falsa a aflrmação
de que as reavallações das terras
. para éfeito de cobrança do lm·
pôsto territorial importa. em verdadeira expropriação capaz de de~
·• terminar o abandono das fazendas ou um levante contra as au·
l!.orldndes. Dépoõem contl'a o se- ·
· nhor ·Ministro as próprias classes .
lntercssadàs.. Ao contrát•io, deve, ·
ser salientado o • esfôrço desen·
volvido pelo Sr. 'Ademar de Barros, quando da Constituinte. Paul'lsta, no sentido de evitar verdadeira perturbação social, motivada pela. · substituição do lnl• .
pôsto sõbre vendas e consigna. ções pelo ·territorial;
'10.o - Que Igualmente falsa 'é
a acusação. de desenvolver o Go. verno iniciativas· grandiosas, ln~
compatíveis com a situação financeira do Estado. Provado ficou justamente o contrário. Fo-·
ram suspensas obras suntuárias de
iniciativas de , Govêr_no anteriores e encetados ou ativados em·
. preendlmentos relacionados dlre·tamente · com o bem estar da
população e a economia do Es.tado, como a a111pllação e o melhoramento do Aeroporto. de Congonhas, a. ampliação e o me-

·•.

,,

--

'•

.·,.;

,

... ';

.

'

··;
' " ..'·

.

'

....

-190-

lhoramento do Serviço de ÀbasEstá aprovado. .
.
teclmento de ·água, a ~letrl!fcação
Continua. com a palavra o Sr. Se:. da Estrada de Ferro Soroca- nador Eudy_des VIeira. . : . ·.
.
bana, a construçã.o e a paviO
SR.
EUCIYDES
VIEIRlA.
Sr.
mentaçã.o de estradas, e· construção de hospitais e grupos escola-. Presidente, agradeço ao nobre colega.;
res e o reparo de pontes ·muni- Senador Olavo · de Oliveira, o pedido
de .prorroga<;;ão da hora do expediente
cipais;
.·
e também ao Senado tê-la concedido.
. 11.• - Que não é verdadeira a
CLêndo):
. . · :
afirmação de que Q produto das
0
114. - Que é infundada a .acuemissões de. apólices da DWiàa
sação de que o Estado - de' São .
Unificada tenha sido. · desviado
Paulo deve·: de. há muito· .con-·
de seu·' destino legal, como não
slderável somá· à Onião. e do
o é também a de que tais tí·
·
serviço de pagamento dessa df·
tulos tenham servido para paga.vida nem mesmo cogita o atual
, mento a fornecedores;
·
Govêrno. Da verdadeira situação
12.0 Que não é ·exa.to que o Godas contas· entre ·a União e .o ·
vêmo 'poderá emitir o total de
Estado de São Paulo - em que
. .Cr$ . 6,376.486 ..475,00 correspon- .
este llltimc) nlio podl! . figurar co· dente ao valor nominal das apó. mo devedor - dá iai!la precisa o
lices ' .ferroviárias das apólices
.offcio ·dirigido pelo· Governador ·
unificadas e de bônus rotativos, . · . do Estado. ao Sr. Prasldente da .
cCllllo também não o é a aflrn:m.. . . . " .
República"
ção de qué o limite. de emissão
·
15.•:Finalmente,.
que aquilo
de bônus. rotatlvos vai a. Cr$ .•
que
há.
de.
real
·quanto
às dlfi· ·
1.276.486.475,0,0; . .
.
culdades · financeiras do .· El!tado
13.o Que, ao contrário do que
resulta, .de um ·lado das condi.afirma o Sr.-Ministro da. .Fa.-.
ções ·aearavoráveis .. (mpoataa ao ·
zenda, as condlç!íes do. mercado ·
. · Poder.·: Executivo pela · .\SSembléia·
de Utulos em· São Paulo Jl~ . re- ·
Legislativa· sob a ·. forma de · um
aultam de uma situação de de· orçamento altamente .deficitário, ~
slquilibrlo orçamentário ou da·
diverso· ·do que à mesma.· Assem·
a.ção do · Govêrno, mas . precisabléla · !6ra . prop&;to, ·e, · de · outro,
mente dê causas gerais ditadas
.por ·aquelas . mesmas "c.ausaa · gepor fato reá ·de oÍ'dem elUtema. e
. rals ditadas por fatores· de ordem
int'erna, . mas. c:1e caráter pura·.externa e intema., mas de cll.ljmente fi.JIII1li:reito e · econ6mlco,
ter . puramente financeiro -e .eco· comj)reendldas . multas delaa <~~a
-~
..
.
. DOmlco"•. ·
esfera da competência· elo. .setor
De .resto,. a existência tle orçe,mento
cuja gestão está: entregue a.· Sua
deficltádo e de certas. dificuldades fi·
~celênda; quanto . ao mercado
de titulas a curto prazo, não há . nanceiras: nãO.· se alinha entre os momelhor prova .!lesse fato do que tivos .que auto~izam a 'intervpnção;. ·
··Aas contestações que. acabo M re- ·
. . o· descalabro. •das letras federais ·
.. de exportação; .·..· . · · · · ·
sumir foram pormenorizadamente excom· amparo em documr.ntos
o· SR.· PRESIDENTE .(ja:endo ~oar postas,
lrrecusllvels,.
no já citado memorial do
tímpano~ - Permita-me o nobre
Sr.
Adermar
de Marras, como se po-.
oraqor J)onderar-lhe que . está a es"
derá verificar pelo exemplar encagQtar-st~ à hora do expediente. ·
minhado ao exame deste Senado:
· O SR. OLAVO OLIVEIRA. (Pela
.
·
. Com elas se . pulverlia a. tão celeordem> - Solicito. a V; Ex.•, Sr. Prebrada
dasordem financeira, econosidente, se digne consultar .a Casa
mica e administrativa ·reinante . no
sôbre se .concorda com a. prorrogação do expediente por trinta mi- · Estado de &o Paulo, stinples figura
de retórica. .criada . para justificar, .
. nutos, a fim de QUe o nobre colega
atravé.s da intervenção, o assalto a
Senador Eucl.ydes VIeira, continue ·.na
posição alcançada pelo sufrágio posua exposição.
·. . .. · ·
. ·
·
o· SR; PRESIDENTE - O Sr. ·Se- pular.
No que tange a fatos dessa. fndole,
nador Olavo de Oliveira requer . a · situados,; aliás, pela clarividência do
· prorrogação do expediente por trin- parecer .do Senador Vivacqua, no pla·ta minutos.
.
·
no da economia doméstica de São
Srs. qu& aprovam o requeri- Paulo e lnadequad{)S mesmo que vermento queiram . conservar-se senta- . dadelros. dmtro das legitimas ·normas
dos. (Pausa) •
·
de. direito, para justificar qualquer

ôs
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-191Intromissão estranha na vida iio Es- Decreto-le1 n.o 11.638 de 27' de detado, apenas um reparo foi feito no zembro de 1940 que autoriZa a emisaludldo parecer: o que se relaciona são 'de bonus plurlenals com o prazo
· com a em!Ssão de bOnus rotrutivos do . de dois a cinco anos. Peço, entreTesouro, e·m que, aliás, a conduta do
tanto,. licença· para ponderar que, seSr. Ademar de Barros se tem .pautado
gundo o mesmo artigo, não. só a
pela observância da legislação esta- emissão de bonus pllll'e!!Ws · flca.va
dual vigente.
· ·
considerada no limite de 25% sôbre
A questão, porém, sugeria, tão só . a. receita . orçamentária, e principalment~. só poderia. ser feita para sue simplesmente, medida. ligada. a. com. petêncla da união ·para. legislar sõbre pr!r deficiências ·financeiras verlfi· '
normas gerais .:de direito financeiro, ca.da.s no perlodo adiciona.! de cada.
t
exerclclo. Essa faculdade conferida ao .
nos têrmos do art. 5.o, n.o XV • 1e ra Executivo não foi, porém, jamais ·.utl- .
B da Conãtltuição Federal.
llzada, tendo ·mesmo caduclido com o
• Dai· a conclusão do- nobre Senador
desa.pareclmento, no sistema. orça~
Attlllo Ylvacqua, no Item n.o. 32 do
mentárlo do. Estado, do chamado pe- .
parecer, no sentido de ser o assunto .rlodo ~clonai, por fôrça do dispOsto
estuda.do:
·.
no art. 8.0 da. Codificação de Normas
"Em . lei que se- elabore para
Financeiras para os Estados ··e .MUêsse fim poderão ser adotada.s nlcfplos, aprovada pelo Decreto-lei
federal n.0 2.416, de 17 .de julho de
providências no sentido de vedar a emissão· de titules ou de · 1940, combinado com o art .. ·1).0 do
qualquer obrigação ao portador, Decreto estadual n.0 13.168,. de 31 de
pelos· Estados e Munlciplos, con- · dezembro de 1942.
·
tendo clé.usulas · de res@ate 1nsAssim, a caracterlstlca .de operação
tantAneo, parcial 'ou total, . em
de crédito a curtó prazo, como ante. dinheiro, ou contendo cláusula que. clpação da receita. eX)ll'essamente ad·.
Importe em · Imprimir-lhe fõrça
mltlda 'f.ela.s Constltu1ç6es Federal e
llberatórla . correspondente a. da.
Estadua , se manteve lntácta na. con- .
moeda, ··salvo às excess6es que a. celtuação técruca. dos· bonus do Te·
lei estabelecer quanto aos. pagasouro•
Quanto ao vulto das. emissões, é
. . mentes e qultaç6es · referentes à
Fazenda. estadua.l e a mun!c!rpa.l,
·
1 6. ·d 0 rd
fi
necessário que se note, mais uma vez,
re açexpressamente
es e
emfixas-·· que .._.
-"" excedeu o. limite da a.uto. nas·
cal esuas
outras
· . . das, de aorte que essa.s redações
rlzação, que é de. 25%. sõbre a receita
não resultem em restrições iís orçada.· Se o montante · dessas emls.prerrogativas. da.s autonomias lo· . sões é considerável, o fato apenas
cais"
significa a · a.!ta cifra a. que atinge o
·
· ·
·
·orçamento do ·Estado, uma vez que
' Todavia, ainda . a êste respeito caelas são proporcionadas à receita,
cuja. antecipação objetlvam. Nem se· bem. alguna esclarecimentos, em face
das considerações expedidas . pelo
ria., lógico 0 confronto das . emissões
. atue.ls com o primitivo limite de Cr$
.digno Senador Att111o Vlvacqua · .
Sem deixar de reconhecer o funda~
~120.000.000,00, estabelecido por leis
mmto:·legal.da emi•São dêsses titulos
que da.tam de bem mais de um decomo · operação de . crédito expressacêmo, conslderàdo o continuo cresci. mente prevista na legislação' do Es;menta orçamentário, seja. em função
tado, pois cita o dlpllma. que· a auto- . da progressão da despesa como-do .derlzou, em 1931, e vários outros que senvolvlmento das fontes. de receita.
lhe seguiram alterando a dlsclpllina
·da matéria,. até o. Decreto-lei .número
Basta atentar para o fato de. que,
t
· lnstitu!dos os bônus pelo Decreto n.0
~8, de ·novembro de 1940, repor a-se· 4.887, de 1931,- e estabelecido o 11m!·
·s. Ex.a -a dois aspectos assi:mlatlos te de crs 120.COO.OOO,OO, era então de
pelo sr·. Ministro da Fazenda e que
apenas Cr$ 429.571;365;!3 o total da
emprestariam à aludida emissão de
lt
d
d
1 o
to
..bónus· felça·o de suma grâvldade:
rece
a .orça a; quan o pe o ecre
0
· n. 7. 635, de 1936, foi mantido o
vulto exor.bitante de sua.s finalidades . mesmo !Imite, .era de Cr$ 103.589.896,94
.ele antecipação· .ele recursos _orçamen- . . o total da mesma receita.. que hoje
tárlos . e caráter de moedn auxU!ar
ti
wltosa soa
m de Cr$ ....
afl · ã 0
angea
. A corroborar a primeira
rmaç
3.911.860.000,00 contra a despesa fi·
•do Senhor· Ministro segundo multo
xada· em Cr$ 5.1().5.948.900,00.
·justamente entendeu: o Ilustre Sena.dor
Attlllo Vlvacqua em face de disposição
A neceasldade da.s operações de créel!!pftSsa de lei estaria o art. 2.0 do
dito por antecipação da. receita não
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precisa ser encarecida. Resulta da particularmente que lhe,·. permite ennão coincidência das. entradas da re· trar na circulação fiduciâria · trocanceita com as despesas a .pagar no cur- do-se eventualmente .por •dinheiro- de.
so do exercício financeiro. Simples e curso legal ·e, passado ·de mão em
Inevitáveis operações· de tesouraria, mão, até voltar ao resgate pelo emis-·
ligadas por dependências, à realização· sor transpõe a zona de influêncili do· .
da receita, aquelas operações de cré· · crédito .emissor, convida a investi··
· dito· correspondem . precisamente ao . mentes Inoportunos, aumenta o custo
-.conceito de divida flutuante; que .se
de produção, inf!aciona o ·.meio c!rdefine, em contraposição à di'Vida con· culante; incentiva a .espe-culação ponsolid·ada, pe1o seu caráter, !Pl'Ovlsório do em• expectativa bõa soma de· di·
e pela brevidade· de seu vencimento.
nheiro de curso legal que .deixa de
Quanto às formas que ·assumem es·
servir. à· produção. .Refere-se ii. · cansas operações, é limitada a fa.culdade . clusão ··da Tese de Didimo çla Vedga. ·
de escolha. no âmbito da competênda apresentada ao · Congresso Jurídico
dos poderes estaduais. Afora o recurso ··Americano reunido no Rio .de .Janetao crédito bancário, de :t"eStrita am• rei em 1900, no sentido de que. "Uma
plitude e de precária pos.sfbUidades ·. lei ordinária ·federal pode vedar aos.·
.nos .períodos de escassez de numerários, Estados· e· Municípios a emissão de ti·'· ·
resta ao Estado e emissão de bonus do tulos ao portador quando estes. titulas,
Tesouro, titulo hoje de uso general!· ainda representando obrigações. verzado.
.
.
. · dadeiras ou· simuladas, .sirvam para .
: Da faculdade da realização de ope· ·exercer .)lO seu mecanismo clrculató~ ·
rações de crédito, sob a -forma de le.:. · rio a· função de moeda liberatório. di·
tras do Tesouro,. tem-se valido- larga-' · .vlsionãria", conclusão ·baseada na.
mente o Govêmo Federal sem que ês· competência privativa que ·o 'art. 3~
se procedimento. lhe_ possa ser expro·. ns. '1 e :8 da. Constituição de. 189-1 atrl·
bado ou .venl1a a ,flliar"se, ainda. que
bula. à -União,' tj;ndo a Tese invocado·
de leve, .com sua competência pri· a jurisprudência americana assentanvativa para a emissão de moeda .ou de do .que, em. razão . da -competência.. da
. notas .bancárias: I
União sôbre a matéria, pode .ela lm·
Trata-se - convém. acentuar .:.:. de pedir a prática· do ato invasor· do Estado na emissão de "bills of credit"
méra operação de tesouraria. .
A segtmda das graves alegações do · com capacidade circulatól:ia correspon·
dente à da moeda.
·
Sr. Ministro da Fazenda é a de que
os bonus. do .·Tesouro · repiesentariam
Não :se pretende aqui, evidentemen-·
verdadeira moeda auxiliar, com fia.·· · te, negar a competência federal exgrante · violação da·· competência . fepressa na Constlttiição ou defender. a
dera! privativa, prevista no art. 5.0 , . capacidade do Estado para. ertiitir ti··
n.• vm e XV, letra "m", da. Consti- tulos com poder liberatório.
·
tu!ção Federal exeroendo .sérios reMerece reparo, .porém, o reconheci>.
flexos nas finanças, e ·na ·economia na.- men.to de que -!POSSa o .bQnus do Tesou. . . . ·. .
. . ro identificar-se, pelas suas . caracte-' ·
. c!onal;
.
Admite o douto parecer do Senador r!sticas, com a moeda de curso legal,
Attll!o Vivacqua :· que o · bonus mo .· ou de que contenha em si, de maneira
tem. ,poder liberatório geral, mas res!(l'r6pria e específica; .alguns daquêlfs:
Inconvenientes que se lhe apartam. ·
. trlto, exercendo de fato, papel mone. · tário; que o bonus ·com . .poder libera·
Encat·ada. preliminarmente a. ·questórlo, . embora · limitado, ofende de
tão do ponto de vista da definiçãofrente· o principio da unidade manedoutrinária. ·e .legal, poder-se-á dizer·
tária nacional, indillpensá.vel à. or- ·que a diferença. existente entre o
dcm económica e financeira, afetando bonus do Tesouro c ·a· moeda; :lljJeSara. função do dinheiro de curso legal;
de certos fatos apontados, ou mesmo
· que o bontts . não é dinheiro na con- por via dê!es é aquela. que val entre
ceituação legal, mas com uma feição
ésta. últinla e os titulas de crédito de dinheiro é põsto. em circulação,
qne outra.·:·cou5a não são os referidos.
bonus •.
: .
·
pois assegura ao portador o poder . Iiberatório parcial em relação a.os cré· .
A. moeda. segundo os ·tratadistas, ê
ditos do Estado emissor, dando-lhe-a · prlmacia!mente um instrumento de•
faculdade de,' por compensação calcartroca.-- exercendo, por isso a função··
da. em. moeda legal, quitar-se de di. · de medida do valor e promovendo a.
vidas · flooa.is de Impostos,· sendo pela circulação das meroadorias.
Fazenda Estadual recebido em resQuando o poder público - no caso·
·gate de bonus de . séries vencidas, de a União - adota. a substãnoia, fixa
..!II])Ólices uniformizadas e populares a qualidade, a forma, o peso e a de"'
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ne>minação da moeda (sem falarmos
aqui do. papel moeda inconversível
de curso forçado) dá-lhe curso lega.!, isto é, lhe confere pcide1· liberatório pleno e irrestrlto. · Por Isso
mesmo, juridicamente, a moeda -· o
dinheiro - serve de Instrumento de
avaliação de património e de conteudo final das obrigações.
E' o único instrumento dll·eto de
liberação, como de aquisição.
·
Dêsse conceito se estremam os titules de crédito, .embora tenham es.tes, como a moeda, Importante ponte>s de .contáto pela sua genese e objetlvos; capazes, por vezes,. de aparentemente confundi-los.
·
Crédito, na lição dos economtstas,
é a ce~stio temporária da riqueza ou
a 'transferência de capitais de uma
pessoa a outra. Mais exatamente. na
defln!Çã.o · de Ferraria ("Prlncipi di
socienza Bancária", pág. 5) é "a soma de condições económicas e morais
pela qual .se aceita uma prestação
presente contra uma prestaçãe> futura".
A cessão temporária de riqueza, a
tramferêncla de capitais, a prestação presente contra a promessa de
uma prestação futura; essa constitui,
mais _própriamente, uma operação de
crédito, cuja expressão mais comum
é o mutuo.
·
como obE;erya Glde · ("Compêndio"
1944, .p. .281) , já assimilado aos bens
materiais, o crédito só nasceu verdadeiramente no dia em que as riquezas futuras, que constituem seu ver. dadelro objetlvo, embora ·não existentes ainda, foram de. algum modo reguladas .sob a forma de títule>s nego. clávels. E~ sob essa forma de títulos
fiduclários negociáveis que 'o crédito
se ,-torna ·instrumento · de circulação
!POr ·excelêll!cla, ao lado, e, -mesmo, como substitutivo da moeda, sem
contudo •com ela confundir-se.
·
Quande> a operação de créCito se
consubstância ·em documento que,
· cer:tl.flcada. sua existência, se toma
:fàcllmente transferível •a , terceiros
têm-se· exatamente aqu~les títulos de
créditos ou títulos flduciárlos. negociáveis caracterizados juridicamente
pela autonomia· e pela IJberalldade.
Os títulos· de crédito são emitidos
com o :fim determinado de se introduzirem na circulação económica. Encerram em si, pela própria natureza,
o poder circulatório.. Essa .peculiaridade mais avulta nos títulos ao portador como Incontestável rvlrtude.
Aludindo a Isso, reproduz Waldemar
Ferreira ("Instltuiçoes de Direito Co-

merclal", vol, 2.0 pág. 263) o que
escreveu Paulo de Lacerda como l'elator do abandonado projeto de lei
sõbre "Títulos de crédito e legitimação";

·

"Constituem os títulos de crédito · a clvculação flduclárm do
comércio vivlficando~o como o
sangue o corpo animal, a seiva o
vegetnr: cumprê que a lei os defina e O·rganlze de modo tão clal'O e firme, .que possam efetlvamente expl·lmll· o crédito e, .transportando-o sadio e forte, com êle
Jn:iga1· -todo o mundo dos . negócios". · .
Se, entretanto, sob êsse aspecto se
assemelha à própria moeda, à qual
chega a substituir, dela difere em
dois pontos caplta)s: de. um lado, como adverte Carvalho de Mendonça·
("Tratado",. 2.• ed., vol, V. 2" parte
pág. 16, nota. 2) ·se os pagamentos
feitos com a moeda são ,Imediatamente operativos e extinguem o débito,
os realizados com títulos de crédito
não · extinguem absolutamente a
obrigação. que subsiste até ;o vencimento, só desaparecendo colli a ·execução da prometida· prestação, causa
única do valor desses títulos'í_' de outro lado tais títulos se .receoem pro
solvendo e não pro soluto, nos têrmos de> art. 997 do Código Civil..
Falta-lhes assim aquêle poder leberatório próprio da moeda - poder
liberatório que - diga-se de passagem - ou é coercitivo, pleno, ou ·não
existe,· como foi expõsto.
Ao lado dos títulos de crédito impróprios, in-clui dos na categoria li,Cie
legitimação, estão as títulos de créilito propriamente ditos como· a cambial
"letra de· câmbio e nota promissória)
o cheque, · a duplicata, a debênturé,
o warrant e o conh_ecimento de depósito e de transporte, a letra '·hipotecária, a cédula rural plgnoratfcia, o
bilhete de loteria e· os cupões de juros
· ou dividendos (Waldemar Ferreira,
obr.a citada, pág. 269).
Nada têm que vêr, aliás, êsses documentos com aquêles outros títulos
de crédito emitidos por bancos emissores autorizados pela União ·dentro
de sua competência constltuciona.l.
Enquanto a emissão çlêstp.s· últimos é
primitiva, é livre a daquêles enquanto os bilhetes bancários constituem
anelos extintivo de· ·obrigações. os títulos de crédito ordinários não são
aceitos coativamente, segundo a norma expressa do artigo 995 do Códi·
go Civil.
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. :tiota o Insigne Carvalho de. Men- · títulos ao portador que é de res.pondonça,, cujos conceitos aqui reprodu- EabiJidade do Estado, :Integrado em .
zo com frequência, que o Velho Co- sua divida flutuante. · · · .
.
digo Comercial não usou da ·expressão
• ·
.
· ·-. · ·
,. - . \
Nao ·se trata, de .resto,· de modali- . ·
-t!tulos de crédito, mas a êsses titulos se referiu· mencionando, co~ doda de sut ·g~s de t~tul\) de crédl~
cumentos. atestantes de operaçoes de . criado pelo Estado ae São Paulo.
crédito: papéis· de crédito, papeis de· Constitui,_ ao contrário,.- simples opecredtto endossáwls, papeis de crédi- ração de ·crédito a. ,curto :prazo que
to negociáveis titules . àe fundos pú•
se compreende. en~re as atrlbuiçoes
'd
anhl
·
é!
·
normais
· de tesouraria, · operação flbli cos,. açÕes e -comp_
as, pap s
nanceira realizada. pelo Estado no·
d!! créglto comerciais, . t!tulos · da cUexercício· norma.! ·de atlvldade de orvzda publica, papéis de crédito negodem privada; regida- pelas· normas .do
clãveis no comércio, ·e~. e asslnalan- . . dir
'
·
· ·
do ainda· que 5 esbo~ava ai ·,u 0 refieeito .comercia.! e em l)armonla. com
.
1 ~
" õ
a faculdade que~ a lei federal-lhe atrixo .-da ,r.evo uçao econ mlca, origem_ bui para a emissão de títulos ao pordessa espécie de bea1s que foram. um tad
'
• or.
.·
'
·· _
. .
'dos. mais sólidos elementos da. atlv!dade mercantil" .. Porque, como veremos,
Nessa acepção, e- sob. o mesmo nona vertiade se trata mesmo em re- me de .. bonus, é- de usp. corrente em
. Ja.ção aos titúlos dá divlçla pública, tõda a parte, sem coilfundlr7se po- ·
de .objeto __ de. operações come-ctals. ·_rém.- e êste é u.m fato que,pode. ter
Do ponto de vista. da sua negociablll- inlflufdo na errõnea · conceituação ~o.
dade, o.s·titulos. de. crédito constituem. titulo emitido pelo Estado ~e São
objeto de operações e negociações· ~er- Paulo. -· ~om titules também.' dessa·
· cantis, ou caracterizam . atos de co- denomillaçao emitidas . eventualmoote
· mérclo comó·· a ·compra e venda ,o para fins diversos ~m algJlllS paises,
penhor, o .mútuo, as questões· entre durante .. a ,Revoluçao Const!tuclona.parttcula.res sôbre tiitulos .da • divida lista · e, mesmo, no ·Estado ·de' São
pública. e outros quaisquer· papéis .de Paulo. (Decretos ns. &:-685, 5.603, 5.615, ·
crédito do :govêrno.. . . .
. ·
· 5.66~. 5.672, .5.704. e 5.710, de 1932),
os:· titules de crédito ao pórtador -,como verdadeira moeda, de curso_ !eporque nascem e circulam sem o nome' gal e, · port~nto, com·· poder · libera- .
·.do titular, se: definem como. documen_ ·tório. · · · ·
·
· · ·· . .
to de estipulaçã.ode'idébito, em que o
'Define"os .Achlle Leria ("CÜrso di·
emissor promete. a quem -o exibir no ,Economia ·Politica", 1945, pág. 475). ao
dia do venclmenlto a pres'taçã.o nêles . referir-se a .êsses ·títulos · de crédito
indtcada.
. ·· ..
oomo operação de tesouraria: "Bonus
. · Relac!óna.da . com aquela mesma · do. Tesouro · são, . em última aná.IIse, ·
·competênr.la collStltuctonal privativa 1verdadeiras e- próprias cambiais emida, União para estabelecer a unidade tidas pelo Estado. D!.stinguem-se das .- ·
ll1Óiletária está norma do art. 1.1)111 camblllls. ·ordinárias pela notoriedade .
do Código .Civil; que, .cerno. aliás ob- e solvência. do devedor· e,.. além· disso, .
serva , Carva.lho . deO:Mendonça, .é supor· se ·emitirem ·por:· cifras·· redondas,
bs!dár!a das leis comerciais, pois co-. enquanto·. as _cambiais . são emitidas
·mercials. são· reputadas ·as negocia.- · por qualquer soma, -até ·os últimos
ções dêss~s ~tulos. · · .· ·.·
..
centésimos"> · . ~ · . . . . . . _
.·ne .acôrdo com· o . citado artigo· é. · Morselll ("CurSo di.' SclenZa. della ·
nuló .ó · título em que · o signatário, Finanza. Pública, 1939, ;pág. 508) ao c;~e
ou _emissor se obrigue, . sem autor!- . fln!r. a divida. flutuante como ·um con- ·
zaçao de lei federal a pagar· ao porjunto de operações de -te.sourarla. li·
tatior quantia certa. em .. dinheiro · gado às. finanÇas ordinárias, às quais
nulidade_ que desnecessiírlo será . es- -serve para facilitar e subsidiar, aliclarecer - não atinge .aquêles · titulas · nha ·entre aquelas . operaçôes os · bode crédito . de· uso comercial de que nus do Tesouro - não "sem advertir,
tratámos, justamente ,porq\le d_lscipli" é. ·ce1ic, ·sôl:ire. ;certos.· riscos nwturail!
.nados por leis federais: Ressa.Jva. podêsses titules . (em · .nada· · diversos,
r~m. o artigo, em seu 'parágrafo únialiás, ·dos 'inerentes àS-' outras. opera-·
co, as obrigações emitidas p'elos Es- ' ções . da divida _pública) , mas acenta.dos e Municípios, as quais - de- tuando t-ambém; suas virtudes - co·
clara - continuarão a ser regidas por . mo forma de recorrer à dlsponibilllel especial..
·
dade de caixa mediante promessa de
Ora, é dentro dess!l faculdade que, pegamento fungifero a breve prazo em bon regra, deve entender-se a
até a doze meses - do que provem 11
emissão de Bonus .fio Tesouro, com denominação de "buoni".
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Comentando o n.0 m do art. 65, . ca, ou pessoalm€nte .ao Sr. Ministro
da Constituição Federal, observado na da Fazenda, a responsabilidade, pelo
organização dos pDdcres estaduais, ·.:.... êsse sim - verdadeiro descalabro
Carlos Maximiliano ("Comentários",· :das letras de exportação, apesar de·
vol. II, pág. 133), ·Invoca Barbalb,o ao proibida sua cotação em bolsa.
referir. que · "há a divida flutuante,
Por que - ·eú me pergunto depois
que é da mais remota origem e conda exposição feita - por que o exa.traída J:lDr breve tempo, a fim' de famé un!latera.l da matéria no complezer face a· despesas regula1·es acres"
xo 'das condições ·econOmlcas áo melo?·
cidas .antes da entrada da receita cor- Por que a especialização ·do tema?
. ,respondente. Constitui,. apenas anteo que .a. cons~tuição veda. é nã.o
· 'cipação _da receita; simples· operação
exatamente a emissão de títulos fi- ·.
de -tesouraria,_ não própriamente um duclários .pelos E&tados e Municiplos
empréstimo. ·contrai-se por melo de _ prooblçã:o que, <:Orno vimos·, não teria
contas correntes bancárias,' e letras ou !'azão ·de ser _ mas a .emissão desses_
bonus do Tesouro, quase .sempre res- ·
- - d
titulas com a impos1çao e seu recegatados dentro ·,do exercício". _
· blmento como moeda, dando-I)les .curDlânte disso tudo não se poderá en' .so: legal, caráter liberatório, atrlbulnbom . entendimento,' sob o· aspecto do~lhes, enfim, funções de verdade!da doutrina. e do direito positivo, ver, , ra moeda no m<!Canlsmo da circula.., na. emissão ·de 'Bonus do Tesouro; ·o , ção. . descalabro: da a.dm!nl.stração flnancei·Esse o alcance que se reservou, nora do Estado de São Paulo.
·.. art. 1. 511, parágrafo único do 96. O Bonús do Tesouro não .tem juris-- digo Civil, à lei .federal: preservar a
d!cainente ·curso legal, nem · .possui, competência. privativa· da. Vnlão, pres- .
por Isso met~mo, poder liberatório.
crevendo normas ·quanto à. emissão.
Suá . emissão,- é; portanto, perfeita• pelos Estados e Municípios; de títu·-- - - .. los !lduclárlos ao portador. ·
mente Jeeftima. ·
O poder circulatório que encerra,
Da!, não . há dúvida, o cabimento
a fOrca; .:que- se reveste, de, rpenetra- da. conclusão contida -no !tem. 32 do·
ção no me·lo circulante, no _circulo da_ douto parecer do nobre Senador At. economia. geral, o .fato ·de eventual· t!llo Vlvacqua, feitas -as restrições -::
mente · provocar. apreciável Investi·
multas das. quais já expostas - que
mentes de· capita.Ls; ·são circunstâncias
não posso deiXar de formular ·quanto
·. • que, longe- de constiulrem exorbltân· · . à oportiwlldade da: medida, · em face
ela.,' 'nada: têm ·de exclusivo, pois deda emissão de Bonus do Tesouro pe-.
correm antes da _própria condição dos
lo Estado de São Paulo.
titulas de . crédito e, em· especial, dos
.
titulas de- crédito ao portador.
sé. do ponto de vista Jurídico não
·
se poderá negar ao . Estado faculdade
-· '
· As consequências-que do Bonus po.,de· emitir· Bonus. do Tesouro, como se
· dem resultar, em ·conjunturas econOdemonstrou, no que respeita. aos. fa. · inlcas desfa.vorá.vels, qual. a que o Pal.s tos também não ·se pDde Imputar à
· agora -atravessa.-' não· diferem, em ab- ·admlnlstração .estadual .o deslise · de
soluta, dos que. acompanham natural- atribuir ao Bonus qualquer poder ll-mente · os -demais titulas da mesma beratório. Ninguém, • absolutamente
espécie, não havendo, ·portanto, por ninguém, é compelldo a recebê-lo em
.. q,ue, .nem como, discriminar, Como os pa.gamento de seus créditos, .pois . a
deniads. titules de sua espé<ije, porém, tomada de · títulos é feita livremente
em período de angustiosa escassez de e sempre mediante subscrição regu" .
numeráriOs, provocar a· especulação,
lar, na. forma prevista em lei. A subscomo fenômeno · econOmlco lrreslstí- tltuição de titulas de séries vencidas
· vel, sem .que o emissor tenha qual- por outros. de séries novas, e sempre
quer participação ou responsabilidade sollcita.õa pelos portadores, é semllre
-,no acontecimento~
feita.. também mediante novas subscrições, O próprio recebimento de BoTudo ·está na. dependência das necess!dades da· portador - multas. ve- nus para quiJ'\'ção de impostos, cons!- ~,
zes- assoberbados pelos compromissos e derado sem a obcessão da forma e
desprovidos de dinheiro - e do inelucomo simples compensação que é, se
tável. jOgo dos lnterêsses privados.
Importa., na verdade, na extinção <ta
. Dentro dêste ra.clocinio, que decorre
divida, esta se verifica afinal ,peranda realidade cotidiana. dos fatos e te o próprio emissor, obrigado messe fnsplra. em princípios econOmlcos mo ao resgate no vencimento, fora
lncontrastá.ve!s, não se poderia tamportanto, da. circulação. Essa mesma
bém atribuir ao aovêrno da Repúbll- ·operação é, porém, facultativa. : Não
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-196solicitada espontaneamente pelo con- tador - represente dinheiro e !lté o
substitua.
tribuinte, resgatam-se os títulos em
dinheiro, · e recebe-se em dinheiro o · Finalmente, e no 'que respeita à
tese de Dfdimo da Veiga, apresentadébito fiscal.
da no Congresso Jurídico ·.Americano,
Entende, aliás, Carvalho . de Men- deve-se dizer que o que fica exposto
donça ("Tratado", vol. V pág. 115), se conform!l . com · sua . conclusa:o.
referindo-se à aplicação de cupões da Acentue-se, porém, que em confordívida pública no pagamento de im- mldade com êsse mesmo estudo jurí~
postos, admitida em empréstimos de dico ("0 Direito", 19()1, 84, pág. 497) ~
Estados e Municípios, que não há n!s; é preciso· que os títulos· ao portador
50 a inconstitucionalidade que se pre~
sejam e f e ti v ame n te papel-moeda,
tende ver, mas simples compensação
para que a União · possa reprimir e
autorizada .pelo art; 1.017 do Código. proibir a emissão feita pelos Estados,
..Civil. ·
·
·
· isto. é, é preciso que reuna . os_requi·o recebimento 'de Bonu.S; em. troca · sitos de ·poder de aquisição. ou. comd'e apólices, também não tem aquele .pra, de fôrça liberatória ou de paga-'
grave caráter de ·irregularidade, que . .mento, e de instrumento de medida
nêle· se ·vislumbra; pois não passa,. em de valóres; que estão fora dêsse· caso
última ·análise, de simples operação os titulos emitidos para. o lançamende consolidação de pequenas parce- to de operação . de ·crédito;- que os
_las da divida ,flutuante em títulos da Estados têm ampla " faculdade. .de
· dívida fundada, devidamente subscri• emissão; ·desde.- que os títulos gua.r.tos, de cem!ssões autorizadas para o 'dem ·o tipo de ·títulos de crédito;· ten- .
. mesmo fim (Apólices Populares e Uni- do· a circulação. dependente exclusiva- ··
formizadas) . Nelll há • própriamente . mente de sua · cotação·. Acentue-se
troca; mas duas operaçoes distintas : ainda. que, segundo o .mesmo estudo; .
o resgáte de ·Bonus e, com o seú pro- a razão da proibição contida na Cons.duto, a subscrição de· apólices. .
. titu!ção Americana foi:' o:- descrédito, ·
Sobretudo, cumpre · assinalar que,
em todos os · Estados, do papel emiapontando os fatos, que acabo de ci• tido . sob a denominação de blll. O/
..tar, como lruUca.tivos do poder libe· creàtt. ·para suprir a falta de metais
r a tório conferido ao .Bonus, ·. e da ill· -pr_eci~sos, · papel . destinado a . circular
. tradução dêsses títulos, à gulza de
entre os. indivíduos, entre êstes e· . o
. moeda, no meio circulante, tem~se Govêmo,.. com os fins ordinários da
. perdido de vista aquilo· mesmo em que sociedade;
:. . .
.. .
consis~em circulação .e poder de ··a- .
Fica assim mais. uma. vez esclareberaçao. . ·. . ..
•
.
· cida; Senhor Presidente •. a questão
EVidentemente, não se poderá. ver relacionada com' a · emissão' de Bônus
circulação nas relações iniciais (na do Tesouro pelo Govêmo do Estado
emissão). ou ·nas finais_ (no resgate) · de São Paulo, e respondidas as actisações .do Sr;· Ministro da Fazenda, a
entre tomador, ou portador, e o emis.
· ·
sor-" do titulo .. Com .a emissão lança- respeito.
examinar,
Senhor
Presidente
,.Resta
se o. titulo à. .circulação, ·que só então
se inicia; com o ·resgate éncerra-se • a.'.questão relativa. aos compromissos
.da .Estrada de Ferro SOroo· ciclo. ·Mas a circulação, essa ·con· ·externos·
cabana.·
· .. . · . ·
:
' .siste na -tradição •sucessiva do titulo.
A. meu requerimento, foi, sôbre ·o
Assim, dado que a administração entregasse o ·titulo. como dinheiro, ou assunto,. encaminhada a elOJ)osição .de ·
o recebesse nessa' qualidade - o que 14 .~de junho, do Sr. Secretário da
a rigor :não acontece - nem por Isso Viação e Obras Pllblicas de· São ,Pause poderia dizer que passasse êle a lo, ·contendo. completo. e documentado esclarecimento da situação. daquecircular ·como dinheiro e tive~se, portanto, poder liberatório;· ll:ste poder la ·Estrada de. Ferro. Ainda sobre a
só lhe adviria se, circulando, pudes-' ·. mesma Estrada, foram presta.das- às
se ser trocado por qualquer utilida· · infOrmaçõeS que·· o 'nobre ·Senador
de ou empregado em geral para a ex- Attil!o Vivacqua solicitou. quanto· ao
tinção de dividas; e não é ·o que . operações financeiras garantidas pelo ·
acontece. No .seu trajeto circulatório, . Govêmo. do Estado de São· Paulo. Em
passa _~e . portador. a portador, por da.ta de tll2. de julho, ao relator do patradlçao manual,. e é· trocado ..por. di- recer foi encaminhado, pelo Governador do Estado, o laudo da· Com!s~
nheiro - condições próprias dos títulos da espécie --:- mas não funciosão. de Estudos Económicos ·e Finanna como dinheiro, embora - o que ceiros que nomeara a -14 de julho;
também caracteriza os títulos ao porpeça essa que· contém respostas aos
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quesitos formulados sõbre a situação
da citada Estrada de Ferro.
Todos êsses documentos visaram
elucidar, em seUs pormeno1•es, a ques- ,
tão dos créditos . de Eletrical Export
Corporation por promissórias avalizadas pelo Govêrno -de São. Paulo e
desc'ontadas por àquela Companhia
_no Export-Import Bank.
'
· .
. O SR. PRESIDENTE .:.._ (FC12end~
soar os timpanos)' ·- J:>eço licença
para ponderar ao nobre Senador que
· está finda a prorrogação do expediente.· .
· ·
O SR. EUCLYDES VIEIRA- Ter. minarei meu discurso, . Sr. Presiden- .
· te, depois da l:lrdem do · dia,· em ex- ·
pllcação pessoal.
.Comparecem nÍais os Sra. se. •riadores:
·
Pinto . Aleixo.
Ge_orgino Avelino.
·
Aloysio 'de Carvalho.'.
· Santos Neves. )
.:; Clodomir Cardoso ..
Evandro Vianna.
--Alfredo• Neves.
Góes Monteiro.
Joaquim Pires.
Durval Cruz;
Ferreira de· Souza.
Magalhães Barata.
Waldemar Pedrosa (_13) .

410. e 549, respectivamente, das
comissões de Agricultura, Indústria e Comércio e de Constitulç/io
e Justiça, o plimeiro tavorávez ao
substitutivo e o 2. 0 C011trárto, por
mconstitucicmcilfdade).
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·Está sObre a mesa um requerimen-

to que vai ser lido.

· E'

·

'

·

lido'· e. aprovado o' seguinte
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Nos têrmos do artigo. 156; letra a,

do Regimento, . requeiro o adiamento
da discussão da Proposição n.0 259, · .
de 1947, e a sua volta à Comissão de
Finanças, a .fim de se manifestar de
novo sõbre a matéria, à vista · do fi·
na! do seu parecer· n.0 411· e do pro. nunciamento. da Comissão de Constituição e Justiça con,stante do . pare·
cer n.0 549.
.
·•· ...
Sala das Sessões, em 10 de agôsto
de 1948 . ......,. Apolonlo Sales.
·
O SR, PRESIDENTE .:..._ Ik . acôr·
do -com a dellberação do .Senado, ·a
Proposição n, 0 259,- de -1947, volta à
Comissão de Finanças.
.
. . E'.. sem ·debate aprovado, em
discussão única; o seguinte
PROJETO DE LEI Do\ CÂ!I'IARA

·'

N.o~ 168, de 1948
. . Deixaram de comparecer os Srs.
...... Se~adol'lls:
·
o Conúesso Nacional decreta:
.
Art;
1." E' o Poder .Executivo au. Fevnanides Távora. ·
torizado
a abrir. pelo Ministério da
· Vergniaud vandel·ley.
Mal'inha, o crédito especial_ de seten- .
Novaes Filho.
ta e três milhões, dezoito mil, cento .
lsmar de Góes.
e
trinta cruzeiros e sessenta centavos
. Walter .Franco.
·
(Cr$
73.018.130,60), para ocorrer; em
Maynard · Gomes..
1947,
·
ao pagamento de várias despe· · Attillo Vivacqua. ,
sas
de
Pessoal e Material, de acôrdo
·:Sá Tinoco. '
com
a
seguinte
discriminação:
. Mello Vianna.
. ·Bernardes Filho. ,
PESSOAL
Cr$·.
.
· . Dario Cardoso: -~
Getullo Vargas: (12) •
a) Gratificações mlll~
ta.res CDiretória . da
O· SR .. PRESIDENTE - Esgotada
211.776,2Ó
Fazenda
.......... .
a prorrogaçãc)·- da hora do expedien...
b)
ApÔséntados,
jubila·
te, passe-se à .
dos, reformados,· ln~
-válldos; -asilados e ·
.ORD- 00 DI.&.
·pessoal da -reserva • Di.1cilssão .tÚtica ·da Proposfçdo
(Diretoria de Fazen- ·
n.o · 259, de 1947, que cria. na Di22.ÓÓO.OOO,OO
da.) • •.
visão de Fomento da Produção
c)
Abono
proviSório
e
Animal, do Departamento Nac!o~
nal .. da Produção Animal, duas · novas pensões . (Dire ..
500.()()(J,OO
tària: da Fazenda(
In.spetorias Regionais nos Estad) Etapa para allmendOs de Mato· Gr08so e Goiás.
(Pareceres ..ns. . 411 aa· Comissão·. . taçli.o (Dlretoria da
306.354,40
de· Finanças, com substitutivo;
Fazenda) ....... ..
o •••••••• o o • '

...
,.,;

.. '

••

t,'

:
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MATERIAL

.-..VERBA 3 - SERVIÇOS E. ·

e) Gêneros de alimentaE~CARGOS
ção e. dieta·; alimenConsignação _r ,...- Diversos .
tos preparados, ani-.
mais para corte, gêlo,
12. - Diligências,: investigações, serartigos para fumanviços de ca:ráter secreto ou reservado
tes ; <Diretor~a -da Fa29 - Departamento Federal de· se.zenda) ... ·.• ~ ..... ·.· 45.000 .. 000;00
gurança Pública Cr$ 4.ooo.ooo,oo;
t> Acondidonamento e
Art. 2.0 Esta lei entrarií em vigor na
embalagem, armazedata de sua publicação.·
· .
nagem, carretas, es.
Art.
a.•
Revogam-se
·a:s
·disposições
·
tivas 1f capatazias;
em contrário. ·
.
·
transporte de encomendas carga e aniPROJETO DE LEI DA CÂMARA '
mais; alojamento. e
N° -143, de 1948
· alimentação dêste e
O Congresso N11cional ~ecreta:
de seus tratadores
em · viagens, seguros
Art .. 1.0 ·-E' o Poder Executivo au- ·
de .. transportes. (Dl.torizaào a abrir, pelo Ministério do
relitoriai da Fazenda) 45.000.000,00 ' .Trabalho, Indústria. e Comé!(.:lo, o
g) Passagens; · transcrédito. especial de Cr$ 7:500.000,00 ·
. porte · de pessoal e
(sete· milhões e quinhentos .mil ·crude suas bagagens.,
zeiros) para atender aos compromis(Diretoria da FazEmsos de pagamento . do _abono famllla;
·.. da). ........ . !: ...
500.000,00
a cargo _do. Serviço·. de Estatística da.
Previdência. do · Trabalho,- devidos ·no
Total ·.. ~ ........ :_ .. _ll:Í.5i!S:130,60
exercício de 1947.
··
· · . ··
Art. 2. 0 Revogam~se as disposições
.
.
· ·
·
Art. 2.0 . Esta lei entrará ém vi-·· em contrário.
gor na data de .sua publicação, revoPROJETO DE LEI DA .CÂMARA
gadas as disposições em contrário. .
N-.• 1141, d~ 1948
O SR .. PRESIDENTE ,;_·O Projeto
de Lei da Câmara n.• .169, .de 1948,
O Congresso· Nacional decreta.:
· vai à Comissão de-Redação. de Leis.
Art. 1.0 E' o -Poder. Executivo au-.
São sem debate aprovados, _em
torizado a baixar decreto· de reforma,
.discussão única, .os· seguintes pronos têrmos do artigo 273. do· Regula·· , ·
mento aprovado .pelo Decre.to 'núme- ·
jetos: .
, ·, PROJETO DE LEI DA CÂMARA
ro 16.274, de -~· de dezembro de 1923, '
N.• "15 6, de 1949 . .
ao ex~praça . do· Corp 0· de Bombeiros
,
.
do Distrito Federal, João- Pinto de
O' Congresso Nacional decreta:
Almeida.
.
·
,
..
.'
: Art. 1.• E'· ô Poder .Executivo a.uArt. 2.• ..-E•· relevada . a prescrição
torizado a -abrir, pelo Ministério--da. ·em· que ·Incorreu o direito· de 'João
s ·'d · édit0 ' es· pec1a1 · Pinto
de Almeida, ex-praça do CorEducaçao
·e ·: a;.. e,- o cr
po de Bombeiros do Distrito Federal.
de 160.000,00 · (cento e . sessenta mil
Art. 3.• Esta lei entrará em vigor
cruzeiros), para ocorrer ao pagamento
de despesas decorrentes de seleção,
na data de sua publicação.
aperfeiçoamento e especialização de
· Art. 4.• Revogam-se as disposiçÕes
pessoal, devido. no exercício . de 1~. ' . em co~trário •. · . . ·
·
.
----:-:-- Art. 2.•. Revogam-se as di!>posiçoes ' .. ~-' PROJ.E'i:o DE LEI. DA CÂMARA
em eontrário. ··
·
·. >N.0 134, de 1948
. PROJETO DE LEI DA .C~MARA
_, O Cong~ésso Nacional" decreta:
. N.0 147, de-1948
. ·, Art. 1.0 E~ concedida lsenção.de di·'
..
'
O Congresso Nacional'. decreta.
reitos ele· -.importação e. demais taxas
Art. 1.0 E' ·o Poder · ExecutivÓ · au- · aduàneiras. para cinco mil (5. 00()) satorizadó a. abrir, pelo Ministério da . cas de fariilha de trigo,. adquiridas pelo
Departamento ele. Lepra, do Estado de··
Justiça. Negócios Interiores, o cré, -..dito suplementar de Cr$ 4,0()0.000,00 . Síi.ó Paulo. e destinadas ao consumo
..
(quatro milhões de cruzeiros) à Ver-· interno.
· ba. 3 ~ Serviços e Encargos,- Anexo . Art. 2. 0 Essa lei entrará ·em vigor
· n.• 20; do vigente Orçamento Geral na. data ele sua publica.çãó ,revogadas
as disposições em contrário.
da República, como segue: ·
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PROJETo

da Constituição, seria a referente ao
compromisso da Estrada. de Ferro So\
N.o 133, de 1948
•rocabana, garantida .pelo Estado de
o Congresso. Nacional decreta:.
São Paulo.
: .
·
Art. 1.o W concedida Isenção de di- .
"Mas -"- diz S.. Ex.• ..:. não' ocorreu
. ·reltos de Importação e demais taxas qualquer presswJliOI;to. para a 'l.niter~
.aduaneiras, Inclusive impõsto de con- venção 0 com base no Inciso VI.do.arsumo, para 3•6 (trinta e seiS) caixas tlgo 7. ·Verificou-se, apenas, a 1mcom o ,pêso legal de 719.815 quilos, as· pontualidade. do resgate de dois -títulos·
', quais contêm ferramentas grossas (60 vencidos em 1.0 de dezembro de· ~947,
enxós e 372 machados) , destinados à - posteriormente solvidos peio EsEstrada ,de Ferro Sorocabana, de· po- tacto.
prledade e adm!nlstração.do Estado de
Den:onstra no enta.ruto, .a. seguir, s.
São Paulo. ·
··
·
Excelencla que a simples lmpontua. Art; 2.0. Revogam-se as dlspos~.ões· lida de, em face. do preceito ccmstltuem contrário. , . · .
· clonai, não basta. . para. autorisar a
·o SR. PRESIDENTE - Sobem à · Intervenção. · · _ ,
'
sanção os projetas de ler da Câmara - ~ementa. à d~cussao da matéria. no
ns. 156, 147, 143, 141, · 134 e 138 de se1o da Com!ssao Cop.st!tuc!onal, da
1948 acabam de ser votados. · ·
qual resultou a redaçao
do atual ln'
,
_ .
· . _
ciso VI do ·artigo 7.0 , 'para lembrar
. · D1scussao única da Proposlçao a; predomlnânllla do ponto -de vista no
n.0 30 de 1948, que .dá exequlbili- .sentido de . malar garantia da autoridade ao- Decreto. n.o 3. 726, de dade estadual; lembra. li.lllda a acen-,
3 de setembro. ~e_l945. <Pru:ec~r tuação da .preocupação da ·constitulnn;0 250, da. Conussao de Cgnst1tu~- te, de-presel'Nar a autonomia e5tadual, ·
çao · e Justiça, pela rejelçao) · .
límlillllilldo o motivo ·da mtervençãÓ ao
-Vai ·tier: lido um reque1·1mento que · ·caso. da iÍlso!vibilidade-· :do . Est'ado,
se ·acha sôbre a mesa.
·- ·
·caracterizada .pela suspensão do paga' E' lido e aprovado. o segUinte
menta de S)la. divida externa fundada, .
conforme f1cou afinal estabelecido no
·
·
REQUERIMENTO
mesmo inciso. VI do artigo .7.~ invoN.o 105,' de ,1948
ca o comentário
de Paulo ·J..acerda.
ao inciso 4.0 do artigo ·6,0 int1·oduzido ·
Nos têrmos do art"; 156, letra a, do pela . reforma de .. 1926, no sentido de ·
Regimento.· Interno,· r_equelro o _adia-;; que o prazo de dois anos se julgava ·
suficiente para ·a Estado provar, mementa da -discussão d'a .Proposlça.o !:!.·
30, ·de 1948, e sua. volta à Ce>missao diante a rstomada dos, ,pagamentOs,
de Constituição Justiça, · a fim ·. de- que .'a suspensão provida de crise
ser reexaminada em face do que dis" passageira. e não de. falência lnvenc!põe o Decreto-lei' ri.O 3·. 726, de 3 de vel do tesouro _público ou, pior ainda,
setembro de· 1945. .
·das malversações,. desperd!c!os ·e desala- das 'sessões em· 10 djil agõsto .sonestidade na administração, .de sua· ·
fortuna e rendas ·púb!i1:as . estaduais, .:
· de. 1948. - Arthur santos. · · · · ·· ·
.· ó áR. ·PRÉSIDENTE - A Prop~- comentário que' declara ajustar-se ao
sição n,o 30, de·1948, ~volta à Comissa.o · texto da · atual carta Magna, . uma
'de. ·Constituição .e Justiça. · ·
·
vez assinalado que. neste se inclui a
. Está esgotada a matéria da ·ordem cláusula de fôrça -maior, .como justlfi. do Dia: ·
· ·· . · · . · · ·
cativa do atraso na solução da divida
Dou a palavra ao sr. senador E!!-- · eJatema fundada; finaliza. advertindo .
clydes VIeira inscrito para exp!icaçao que. "sõmente ·a ocorrência das· clr- ·
pessoal. . · . '·
.
.
ounstãnclas definidas no ino!so VI do·
· o SR. EUCLYDES VIEIRA- <Partt artigo 7.0 é que caracterizam a grave
explicação pessoal) _ sr. Presidente
anormalidade !inancetra·:·,·do Estadomembro, ca_paz de permitir · a !ntereu me réfer!a no meu . discurso, ao
parecer do senador Attllio Vivacqua, e rvenção'federal". A ingerência." da. União
vou prosseguir ·do ponto em que havia_ · para reorganizar a vida financeira
dos Estados· não se Pode verificar se.0
arado; , .
P
não · com· fundamento no artigo 7, ,
<L~t~:ii~do~se às arguições feitas n.O VI. ·l!:ste é o sentido· fundamental
contra. a admmlstração de Sfi:o Paulo que emana. do preceito constltuciodoo!arou 0 nobre Senador Attlllo Vivâc- na!, como um dos prlnc!plos regulatl- ·
qua que_ já registramos o fato- que
vos da ·aütonomla estadual",
a única susceptível de exame pelo
Estudando as conãições do contrato
· senado, sob o aspecto do artigo 7.0,
e· os antecedentes do acontecimento
D-E LEI DA CÂMARA
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ocorrido com os compromissos da Es~
· Essa a justificativa . da conclusão
·tráda .de Ferro Sorocaba.na, reconhe- final de S. Ex.•, no que toca à._acusaceu o nobre Senador Attllio Vivacqua. ção formada contra o Govêrno do
que antes do vencimento da promis~tado de São Paulo no caso da Essória resgatável, em 1.0 dei dezembro trada de Ferro. SOrocaba.na, conclu~
. de 1'947, entrará o aovêrno de São . são_ que se cifra na disciplina do .proPaulo, pelas razões ·financeiras, con- · . cesso de autorização ·do .Regimento·
trattiais e técnicas expostas pelo. Se- Interno do .~enado, ou por meio de
nhor Secretário da Viação do .Esta- uma Resoluçao · C)ljas bases S;. Excedo, ·em entendimento com o represen- lência fornece ... ,
· .·
. ..
.tante. da Eletrical ElCjlort C.:Jrporation
Diante de· tão justa e tranquila aprepara obter uma prorrogação dos ven- · claçáo dos fatos, Senhor ·Presidente,
cimentos ajustados, embora, ·o!Jser- .. não me furto. à,.sat!llf!liÇão de, mais .
vasse que . não .· solvendo · oportuna- • uma· vez, prestar -miriha hoinenagem .
. mente seu compromisso, o retarda- .à. cultura jur!dica e. ao carátei: lmpo- .
· ·mento deveria_' ter preocupado o· Go~
luto do nobre Senador . Attllic) Viyacvêrno Federal, uma vez .que, .. con~. qua. . . .
.
.
. ·
..
_quanto .lmpljlpriamente, · por .uma ri- .
•ousando, emborii., álorigar~me . aili-.
_gida apllcaçao da. regra Zex loct solu-. da um ·pouco, e abusar talvez. excestlonts, se· emprestará àquele retardaslvàmente da atenção· 'dos · nobres
menta o caráter de bankruptcy, ·con- - Selllaidores, desejo . aduzir algumas
celta que, de . resto deveria interessar . · oonsliderações sObre 0 .. caso partl.oUlar
. também;· de m~neira pl!lrticular, -~ da Estrada ·de Ferro sorocabana, em ... ,
Govêrno. da -Uniao quanto à execuçao · !face de. seus éompromissos. externos,
de .compromissos ,da Companhia. Vale .. -apesar de 0 . assunto, .conio. o relativo ·. ·
.. .
. .
à. situação geral daquela Estrada, ha· do Rio Doce.
Como esclarecimento de que , 05 . ver sido amplamente ver8ado. nos ·docompromissos vencidos em junho de . ·cumentos oferecidos pelo Sr. Ademar
, 1948 ·. ·foralll pontualmente resgatados de Barros a esta Câmara. .
pelo ~tadO de São Ji'aulo, aJ!esar de
. .· _ .
•
.
anterior pedido· de· prorrog!liÇao, :fun~
O aovêrno de São Paulo ..nao. pode
dado no atraso. da entrega de mate- receber, Indiferente,~ o labeu de 1m-,.
riais pela Eletrlcal Export Corpora- · pontual na . satlsfaçao. de . seus. com- ·
· tlon para a _execução do. programa de . •promissos externos. . . . .
..
-'Na· .. Intezyentorla Fernando. Costa
eletrllflcação· da Estrada, que se .. ,baseava. na economia de com,bustiveis, . contratou o Estado com a Eletrical Ex- ,
· obser-va.'o.nobre relator do parllcer que~ port corporatlon· o .fornecimento: ~e .
êsse episódio da história de nossa di- materiais e aparelhamentos ..necess ... vida . externa ·se ·encerrou como ques- . rios ao. prolongamento da .eletriflcação
· tão ·de fato; com o pagamento dos da.· Estrada de Ferro Sorocabana, fi·titulos, medlante.o qual o Estado hon- cando estipulado 'que a. Estrada realirou sua ·responsabilidade;, • ·
·zar~a. o pagamento· em .prestações seDo·ponto·de vlsta·'jurfdlco .e ·le{lis- .· mestrals .a :par.tl~· de 1 de dezembro de
. Jatlvo, depois ·de· expor: o -motivo por . Jl947 e a terminar .em-1.0 . de junho de .
·que;· em face ·do texto constitucional,.· 1954 no valor de u .. S. $ '198.474,52 .
a União toma:a si, .pelo menos;:a ·cad~ ·uma. Os vericlmentos:das pro:..
· responsabilidade politica dos ~mprés- missórias foram estabelecidos de forma
tlmos .externos dos ·Estados e Muni-. que.estas· pudessem ser pagas·.com a .
. cfplos,, e tendo ·presente· a.· eonclusão_ .. ~:própria economia. de. combustivel rea que anteriormente. chegara quanto .. sultante da eletrificação .. ·
··
à. não carac~, na; esplécie, ·da ·• Em março de 194'7, quando assumiu
hlpóte·se
prevlllta·:no n.0 . VI do artigo o.Govêrno o Sr. Ademar de Barros, ne- ·
0
7. ·da. Constltulçã_o, manifesta-se o . · nhunia extensão da eletrlflcação. h:avla ·
· nobre Senador Vlvacqua pela· necessl- "sido' conéluida· ·além do< trecho· São
· da~e! .em cada ·caso_ de que. a auto:- · Paulo _ santo .. AntOnio, empreendirizaçao -prévia. a que aludem o artigo
men'to do :mesmo Sr. .Ademar de Bar,
33 e ·O art. 63, n.0 II, da _Carta Maior, ros quando anteriormente ·Interventor
seja dada· pelo Senado em têrmos res- f'ederal. no Estado. · · . ·
·
tritoo,. Isto é, mediante exii4II2 ·clrDurante ·o· ano de 1947, o Govêrno
cunstânclado de tOdas as condições Ademar · de Barros · eletriflcou ,clndo ·compromissos que ·assumem· os Es- . · quenta quilómetros além de santo An"
· tados e Munlciplos - procedimento tOnlo, empregando também. material:
que se conforma com o caráter sobe- .nacional por não ter s\do .completada
r ano e discriclonárlo · da competência •.a entrega do material de i~portação ....
constitucional privativa· conferida ·à Espera-se atingir Rublão Junior -em
Câmara Alta.
fins do corrente ano; ponto que, segun-
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do o . programa em que se l:tlseou .o · · ·E' · licito ,conclulr·se, diante disso,
compromisso financeiro com a Eletrl- que teria o Senhor Ministro dà Fazencal Export Col1jloratlon, deveria ter da 1·azões de .ordem pessoal ou politica
sido atingido em fins de 1946.
para tratar assim à PUl'ldade de assunto tão relevante, subtraindo ao coEm viSta do atraso na ·execução dês· ' nhe·cimento do Govêmo de 'São. Paulo
se programa, já em !lns 'de 1947 os acontecimentos, .negando-lhe o dimulto antes, .port;a,nto, da data de· 1.• 1·eito de dar explicações, para colócá~ ·
de dezembro em que. venciam as pri- .lo afinal, em posição· difícil.
·
. meiras promissórias - promoveu o .. , ·.o reembOlso, ao Banco do Bra~ll. · do .
. Govêmo do Estado entendimentos com
valor âo resgate efetuado pelo Govêmo
o repre<;entante da · Eletrlcal Export Federal demonstrou ·cabalmente que o
Corporatlon solicitando adiamento por . Estado de São Paulo não se enconum ano, de todos os ·Vencimentos; ques- . trava em· estado de insolvência, e que
tã<J de mera rotina. coll)erclal em que o o pedido de prorrogação de vencimenmesmo Govêmo ap~nas. manifestava a· tó se fundava . em· motivos de outra
natural preocupação de defender os natureza. .
.
.
Encerrado êste Incidente, reiniciou o
legítimos inte·rêsses da. Estrada de Ferro Soroçabana; Em fins do .mês de no-· · Govêrno do Estado·. suas: cánversações
vembro o referido· representante, que com 0 representante da firma credora, .
sempre acompanhou de perto a marilha no sentido de .serem prorrogados os
-da eletrlflcação da·Estrada e que achá- vencimentos seguintes. Nada se poderá
ra ral!ioável a· .pedido de prorro~ · objetar contra a.!ato. Subslstiam.ainda
fundamentado. no atraso do progra- as razões antes. lnvooadas: ci atraso
ma- pré-estabelecido e na 'falta de en- na entrega de materiais e no pro.trega de todo. o material de. Importa- . grama de eletrificação a que já me
ção; informou o Govêrno de que a P!areferi.
·
.
St111ge aqui a fantasmagoria da motriz da Eletrlcal Export Corporatlon
estava. estuda.ndo a .solicitação, mas ratórla,
.
ainda não havia dado ao caso solução · . Ao sr.. Valentim Bouças, então de ·
definitiva.
.
viagem para os Estados Unidos, foi soCamo se vê; havia razõeS .de sobra licitada sua interferência, em março
para esperar-se o atendimento do Pe· passado, . para aJpressar .o adiamento
dido.
·
· ·
anteriormente. pleiteado pelo .q_ovêrno
do Estado. Em carta de 3 de abr!J. e ·
r Foi quand<J inopinadamente recebeu
de acOrdo .com o representante da Eleo Govêrno a· comunicação do Sr..·Pre- · tr1cal Elaport Corporatlon 'foi coofir.sldente da República de que à vista da macio · 0 pedido verbalmente feito a
e'XJ)oslção reservada n.• 1. 711, de 13 ..de .essa firma, de .àdlamento, por um ano ·
dezembro do Sr.. Ministro da Fazen- dos vencimentos referentes ao comproda, determinara o pagamento da P,res- misso_ assumido' em mala de 1945. Em
tação.
·
. · mala foi recebido do Sr. 'Bouças "um
. Nessa exposlçã:o réservada· aludira o . . telegrama datadQ de Nova Iorque ·tn. Sr; Ministro da Fazenda1 ao memoran- formando que a alteração .do esquema.
do que recebera do ExpQrt and Inport de pagamento estava aprovada .pelas
Bank acusando ·a Estrada ·de Ferro· entiãad~ americanas, devendo-se, poSorocàbana de negligência no .resgate . rém, aguardar sue chegada ao Brasil,
das prlmalras promissórias de sua res- .para a obtençãO do necessário assentiponsabllldade. Cabe esclat:ecer a res- : mento do Banco do Brasil. · ·· ..
peito que nunca· houve ·entendimentos
Achegada do mesmo Senhor, de re•
caio êsse Ban~o. mas com a Eletrlcal gresso ao Brasil, foi-lhe enviado tele-· • ·
Export Corporatlon não só por ser es- grama, em 28 de .m.alo, Indagando se,
· ta firma a credora dlreta e responsáapesar de haver acertado, como informa; 0 adiamento do. esquema de .pagavel final perante o mesmo Banco; como porque ela estava a par da ele.trl~ menta era necessário pagar os titulas
flcação e mantém em· São Paulo re- que sé· \'enclam dai a dias, Isto é, em
presentante autorizado. : ·
·
1.• de julho. A resposta foi a de que,.
. De qualquer· modo, é estranho o si- . em virtude da demora do acerto da si-·
lênclo ·do Senhor Ministro ·da Fazenda tuação oerante o Banco do Brasil, terperante o que se passava quando -lhe nava-se necessá11o o resgate dos títulos
·cabia, preliminarmente, o dever de so- vencíveis em 1.0 de junho, o que, entrelicitar sObre os. fatos InformaçõeS ao tanto, não prejudicaria os entendiGovêrno do Estado, permitindo assim .mentos fixados para os vencimentos ' ·
que tudo se esclarecesse com a lnterfe- seguintes. Isso .mesmo. foi confirmado
rência da própria firma credora, a Ele- · verbalmente ao Diretor da Estrada de
trlcal Expprt Corporatlon.
.
Ferro Sorocabana; que velo ao Rio en-

',i
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tender-se com o Sr. Bouças. Expôs- amel'léanas e aguardava apenas à ralhe êste ·senhor dificuldades lnespera- tl:flcação que o próprio Sr. Bouças
das, que. estava encontrando junEo ao_ procurou obter logo que regressou ao .
Banco do Brasil para a efetivaçao do Brasil, em .fins do mesmo mês de
navo esquema de pagamentos . para o maio.
qual já. havia conseguido a necessária
A Intempestiva e desarrazoada ·atitude do. senhor Ministro, a que o
. aprovação das entidades americanas.
· Ante ê.'lSes fatos, o Govêrno do Esta- mesmo-se refere nos Itens I e n do
do efetuou o 0pagamento dos títulos relatório de 25 de maio tomada à. lnvencidos em 1. de julho, exatamente telra revelia do Govêrno de São Pauno .dia do vencimento, ao abrir-se a · lo, comunicando ao , Import Export
·.Agência do ·Banco do Brasil em São Bank que .o .pedido de "moraJtória"
Paulo. A comprovação · dêsse ·paga(assentue-se a. expressão) do Estado
mento, na importância de · .. .. .. .. ..
de São Paulo . não representava, de
· Cr$ 14.947 .443,00, feita pelo ·recibo cu- forma álguma, a situação geral ·fijá fotocópia foi junta à ·exposição ·do. nanceira do Brasil, que o Govêrno
Senhor Secretário da Viação e Obras Federal não tivera conhecimento préPúblicas de São Paulo, encaminhada a vio do pedido de. "moratória"; que
esta Cê.mara, desmente de maneira não aprovava êsse pedido; · . e por
absoluta a asserção ·do Senhor .Minis- fim, que se .achava aparelhado , para .
tro, no .item 27 de seu relatório de . resguardar nos respectivo vencimentos .
25 de maio, segundo a qual, por duas os· títulos referidos se não o fizesvezes, teria o Govêrno faltado ao ·,pa-. sem. a Estrada de Ferro SorO!labana
gamento de ·prestações ·da· divida da ou o seu endossante, . o Estado de
Estrada de Ferro· Sorocabana ao Ex- São Paulo ..;.- a Intempestiva e desarport_ Import Banck, asserção tenden- . razoada atitude do ·-Senhor_ · Ministro,.
ciosa e lnexata que insinua que o Go- ,- repito, .. longe de demonstrar aquele .
. vêrno de São Paulo é relapso e está. extremado .zêlo pelo crédito do .Braslh
·em estado de insolvência, · · ·
·
no. exterior... ,constitui antes, pelos
Referiu-se o senhor M!Iltstro, nos . ' seus perniciosos 'reflexos, irresistivel
Itens 4 e 5 de seu relatório .de 12 de fator de descrédito, para o qual c'erjunho, que· recebera .do Sr. Valentim
tamente não atentou S. Ex.•.
.
:Bouças, em 22 de abril, a primeira no·
.
Sobretudo, empÓlgado pela defesa ·
tlcia- sôbre o pedido de adiamento e
em 26 do mesmo mês a· segunda not!- do bom nome do Brasil no. caso de
ela, ambas dando a· entender que tal São PaUlo, que estaria empenhando o
pedido era considerado col!lo uma mo- brilho .do crédito. nacional, relega ao
ratória, com _a· classlficaçao de "ban- olvido o notório caso do Vale do Rio
kruptcy", .portanto inconveniente. ao Doce, afeto à sua própria p_àsta,'
crédito do Brasil.
E, no· entanto, a tal ponto vai a
· Estrarihá.vel, também,. aqui, que · o ·influência dêsse caso, que . se patenSenhor Ministro nada tenha comu- ·teou a impossibilidade de vir a menicado ao -Govêrno de. São Paulo, · o recer considerações, ·ou sequer simqual esclareceria convenientemente a pies apreciaçíilo preliminar, pÇJr parte
questão;. estranhável ainda aquela . -do Import ·Export Bank qualquer. so- .
classificação pejorativa· em frente .à. licitação financeira. partida do .Brácarta JAR-EEC-5.842, de 12 de maio, sil enquanto _não"fõr êle resolvido.
Não foi ·outra a causa do malõgro
dirigida pela Eletrlcal Export · cor- ·
poration à Estrada de Ferro Soroca- · de_ s_ondagens feitas ·Pelo Estado . de ·
/
bana, pela qual fôra o Govêrno ll;l- .
formado pela própria credora de que
São Paulo, em junho de ;11947, no sen
"reconhecida .com simpatia 0 . proble-_ . tido de obter recursos necessários aos
· t
t d
desenvoiv!mento ·do seu programa ro!
ma tão claramen e :apresen a 0 em · doviá.rio hldro-elétrico e aeronáutico,
queum
estava
preparada-para
sua
carta eem
colabGrar
:razoável
programa· . -apesar. de :,hav'er. reconhecido, . aquele
de refinanciamento, tal.: como puBanco, que pela primeira vez recebia
f mld d
de
"Govêrnobaseada
da América
do Sul d
desse
eon or adase
umaumproposta
em programa
com ser
os arranjado
requisitos eessenciais
• várias partes Interessadas"; estranhá- . bem estudado e moldada em bases cevei, finalmente. tudo isso em vista . merciais.
das comtmicações telegraticas, receA, isto se' reduz. Senhor Preslclente
a acusação relacionada com o pre· bldas do Sr. Valentim Bouças ·:._no
mês de maio, segundo as quais a tenso pedido. de moratória ou com a
modificaçfuo do esquema .de pagamen- lmpontual!dade do Estado de· São.
tos estava aprovada pelas entidades . Paulo.
"'
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Pt·ovado eíitá que São Paulo não .ção do prédio e das insta.lações e sero bom nome do País.
viços da Escola Indústria! Federá!,
em Belém, Estado do Pará. (Com paAqui 'finalmente chegado não posns. 332, 333, 430 e 560, de 1947,
so . deixar de · manifestar minha con- receres
de Viação e Obras
. fiança na voz prudente e sábia desta o 1.0 da. Comissão
augusta Câmara, que, pugnando pelo Públicas, o .2.0 e 04.0 'da Comissão de
,domlnlo da razão, há de saber ImpOr Finanças e o 3. da Comissão de
Constituição e Justiça, favoráveis a
p ,respeito à lei e à verdade.
proposição;
ns. 563, 564 e 565 ·de
· O momento é de lndlsslmulavel s!g~ .1948' das Comissões
constituição e
níflcação para os destinos politicas do Justiça, de Viação ee Obras
Públicas
Pais. , Não está · em · jOgo. apenas a
e
de
Finanças,
favoráveis
à
emenda
autonomia de tim Estado; periclita
de
plenário.
principio constitucional que é o. próprio cerne .da federação, e com êle - Discussão única do Projeto de Lei
a subsistência do regime democrático. da Câmara n. 0 107, de 1948, que abre,
. Dos poderes federais depende o pros- ao Congresso Nacional, o crédito su·
seguirmos pela estrada .larga da v!- · plementar de Cr$ 5.745.600,00 para.
gênqlit da Constituição -e da prevalên- ocorrer · ao pagamento de subsidies e
cia da vontade soberana do povo, li· substituições. (Com pareceres favorá- ,
vremente manifestada nas urnas, ou veis, n.Os 473 e 559, das, Comissões de ..
enveredarmos pelos meandros escusos Constituição e Justiça e de Finan.
.
·•
do esbulho, da· fraude e da violência. ças).
· Já .é tempo de cessarem de uma vez
Discussão única·: do Projeto· de" Lei
por tOdas, as manobras rasteiras que da Câmara n.0 126, de 1948, que lsen- ·
sacrificam lnviolávels lnterêsses do ta· de direitos de' Importação e de· ·
Pais e mascaram a conjura de lncon· mais taxas aduaneiras três imagens
de santos;· (Com pareceres favoráfesáveis designios politicas.
·
Terinlne, .Pronto a ·traficância que veis, n.0s 472 e 560, das comissões de
envolve o nome do Brasil.
Constituição e Justiça e de Flnan·
·
· .
· ·Calem definitivamente os pregoeiros ças) .
da Ilegalidade; os desavisados; os fal-Discussão únlcà. 'do Projeto · de· Lei
sos defensores da democracia; os co- 'da. Cll.mara n.0 142, de 1948, que conrifeus da agitação; os Inconformados . cede l.senção de direitos ·de lmporta.e os inúteis. .
•
ção para . farinha de trigo Importada
Angustiada por tõda a sorte de cií- pelo Estado de São Paulo. (Com paflculàades, acossada por tôàa uma receres favoráveis, n.os 561 e 562, das
longa .série de condições adversas, a .Comissões de Constltulç1o · e . Justiça
Nação anseia por - e .tem o direito e de Finanças) •
de o exigir - ao menos um clima de
Discussão· única do Projeto de Lel
da Câmara n:o 174, de ;1948, que autotranquilidade politica,
· São Paulo, parcela sacrlflcadà da riza o ~oder Executivo·· a abrir o crépátria. comum, presa de desenifrea.dos dito especial de Cr$ 16.000.000,00 desapetites pessoais pede apenas que tinados ao desenvolvimento econôml·
não lhe embarguem os passos e· lhe co da reglã.o do. São Frmclooo. (Com · ·
permitam contrlbulr,~:om seu trabalho pareceres favoráveis, n.•s 585 e 586,
e .seu. espfrlto :de'. patriotismo,. para a . .das Comissões de Constituição e Jus·
tlça e de Finanças) .
grandeza' do Brasil.
Discussão única do Projeto de DeDiante . do . douto pronunciamento
cretei
. Legislativo n.o 3, de 1948 ,que
que aguarda do .E!enado, o povo paulista, cujo anceio . tem sido manl:fes· aprova, na. versão portuguêsa, .o Trataào -pela maioria dos Prefeitos e Ve- tado de Paz com a Itália, firmado em
readores municlipÍIIs, cOntia. na a.lta Paris a 10 de fevereiro de 1948. (Com
parecer da· Comissão de Relações Exsabedoria, serenidade e critério de. S.
teriores)
:
. . .
.
. ·
Ex.• o Sr. Presidente Eurico Gaspar
nutra <Multo bllm; multo bem).
Levanta.-se a. sessão às 16 110:
ras e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE - Nada mais
havendo que .tratar vou encerrar a
sessão. Designo .para. a de amanhã. a
RECEBEM El!:1:ENDAS ·PERANTE
seguinte
A MESA
ORDEM DO DIA
Na sessão de · hoje:
· Votação. em 1.0 discussão, do Pro·
Projeto de Lei d&. Câmara n.• 257,
jeto n. o 21, de 19.t7, que. autoriza a
abertura de crédito para. a amplia· de 1948, que abre,· p'elo Ministério da
comprom~teu
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TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR SAL-.
GADO FILHO NA SESSAO DE 9 DE
.
AGOSTO DE '1948
,
,
tadoria. de. contlnuô. aposentado, . da
Secretaria da · Câmara 'dos DeputaQue se reprodu;:: por ter sido pudos. .
bltcado
c.om. incorreções. . . .· .
·
·
.
.
A mim, porém," me parece que 'o Sr.
Projeto de Lei da Câmara n.~, 258,
D!retor · da Aeronáutica Civil disse
de 1948, que cria o Departamento Naclaramente que ncis fàlta capacidade .
cional de Imigração e Colonização.
para·, manter. dois aeroportos. I>ai' a.
Nas sessões de hoje e de ·amanhã: preferência· para: o de Recife, porque
Projeto de Lei- da Câmara n;•. 259, possui . melhores condições · para os '
de 1948, revogando o artigo 1.0 da Lei . passageiros. :· Não sei . qUe condições .
. n.• 20;· de' 10 de fevereiro de 1947,. que · são. essas, Sr .. Presidente.. Tanto o de
estabeleceu normas reguladoras para Natal como o de. Recife não dispõem
o concurso · vestibular às escolas su- · de estação de passageiros. As cirperiores.
· cunstâncias são Idênticas.
Fazenda(· o crédito especial de Cr$ ..

·33".817,20, para ocorrer ao pagamento
da diferença. de ·proventos de aposen-
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PRF..SID~CIA

.

DOS SRS,. NEREU RAMOs, PREsmENTE, JOAO VILLASBOAS, 2.0 SECRETARIO

As 14,30 horas comparecem os Srs ..
· Se·nadore.s:
.Álvaro Maia.
' . Severiano Nunes,
D4agalhãe8 Barata.
Augusto Meira. ·
ClodoÜUr Cardoso.
Joaquim Pires. .
Ribeiro Gonçalves.
Pllnio Pompeu, .
Fernandes· Távora.
Georgina Avelino.
'"' Ferreira de SOuza •.
.Adalberto RibeirO.
· Vergniaud Wanderley.
José Americo. '
Etelvina Llns;
..
•
Apolônio . Sales; ·
-Ismar. de Góes.
. . Aloysio de Carvalho ..
PintO Aleixo.
·. Pereira Moacyr ..

·HenrJque de -Novaes.

Santos Neves.
. Hamilton Nogueira. ·
Andi'ade Ramos. ·
Alfredo Nevepn· .
Pereira Pinto.. '
.
·
Levindo Coelho;
Marcondes Filho.
Euclydeil Vieira.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
Fllin to MUller,
João 'Villas·bÕas.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
. Arthúr Santos. ·
Francisco Gallotti,
Lúcio Oorrêa.
Salgado Filho.
Olavo . Oliveira.
'Rodolpho Miranda (42) .

O SR; PRESIDENTE ....;. Acham.,se
presentes 42 Srs. Senadores. Havendo número legal; está aberta a ses"
são. Vai-se proceder à leitura da
ata.
o sR. 1.• SUPLENTE (senllndo ele
..,.,'····~
ri.t;
. • ·•-_ii!ji
2.• secretário) procede à leitura· da· , .
. -.• l~'!'
ata da. sessão anterior, que, posta em
.. ~· -.--~~
discussão; é sem i: debate a.prova.da..
.
~M
o SR. 2.• SECRETARIO. <seri;iildo
-i;t.:;i
.
. ,:•!>!'
de 1.•> lê o seguinte
·
._ ......
EXPEDIENTE
... ·''"~
•li..-

(".'·'

·

,

I

,.

~

4
e
n.tfJ;Ns;:~:~~:
!residente.~. "~
Excel
:

·senado Federal:
.
Havendo sa.nclonado ·o Decreto' do
Congresso Nacional que altera o· De-·
creto-lei n.• 9.869, de 1946, que determl:hou a encampação da The São
Paulo Railway. Company Lim!ted, tenho a h<mra de restituir a Vossa Ex: ~ celêndla dois dos respectivos atVtógrafos.
· .
· . Rio d.: Janeiro, 6 de agOsto de 1948.
·-

EURico G, D'DT~. ·

.

'

DUl'RA,

-:.,5i~

. ,~
·. ~:~
· ·;>.:,:.1,:
.
·,:J~
·· ·'"

'âa'''l

:

~· :2;;·~

. :. . ..· : . :·::_:~

Ao Arquivo.
·N . • 143, ·de 1948
Excelent!J;slmo Senhor Presidente do
Senado Federal:
Hãvendo sancionado o Decreto do
Oon~resso Nacional que autoriza a .
abertura, pelo Ministério da Justiça '
. . e Negócios Interiores, de crédito especial para; pagamento a ex-servidores
, do · extinto Território Federal de
Iguaçú, tenhO a honra de restitUir a
. ·Vossa Excelência dois dos respectivos
autógrafos .
. . · · Rio de Janeiro, 6 de agOsto de 1948:·.-· EURico G,
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-206N. 0 144, de 1948
Da Càmara i!os'-'Deputados:
Senhor 1:0 Secretãrio:
· Excelentíssimo Senhor Presidente do
·Tenho a honra ·de encamlillhB1' a
· Senado Federal:.
Havendpo sancionado .o Decreto do Vossa Excelência, para .os devidos fins,
Congresso . Nacional que autoriza a o .in1:luso autógrrufo do Projeto de Lei
abertura, pelo" Ministério da Educação n.o 432-B, de 1948;' que .concede au- ·
e Saúde, de crédito especial para pa-. x!Uo de Cr$ 150.000,00 para despesas
gamento de diferença de gratificação dos três delegados· da Cruz V-ermelha
de . magistério ao professor catedrá· ' Brasileira à XVII Conferência Intertico Clóvis do Rêgo Monteiro, tenho nacional da Cruz._ Vermelha a real!- a honra. de restituir a Vossa Excelên- zar-se em Estocolmo.
·
ela ·dois dOs respectivos autógrafos,'
Aproveito o ·ensejo rplll'a reiterar a
. Rio de Janeiro, 6 de agOsto de 194ÍI. •· Vossa Excelênc.la. · ·os . protestos de
minha distinta consideração.
_ Eunrco _G. D_urRÀ.'
Rio, eín 10 de agÔsto d·e 1948. .. ·. Ao Arquivo.
Munhoz .da Roc/ta, 1.0 Secretário.
Telegramas:

_ . ,Oo Prefeito e

dlversoo :vereadores do _ Município de Santa Isabel,
Estado de São Paulo, eleitos· sob legenda · da · u. D. N. , manifestando
·d ·ã · à · 1 dir
. esaprovaç o
dec sao do
etório ·
estadual · dessa agremiação. politica,
_·· relativame1,1te à possibilidade de in-.
tervenção federal . nó· mesmo Estado,
··e declarando-se desligados do -rererido partido. -" Inteirado. ' .
· Do P:cesidente: do Instituto· Hls- .tórlco, convidando os. Srs. Senadores
para a· sessão dessa instituição . em
que falará o .Sr. .Ministro Alfredo
Valivdão sObre Lourenço Ribeiro, pri, melro diretor do curso Jurídico de
Olinda e primeiro comentadO!' da
Constituiçãó Bras!lell'a do Império.
Inteirado.
·

PROJETO DE . LEI · DA CÂMARA·

.. : N. 0 260, de 1948_
·
· ·

·
· Concede auxilio de Cr$ · ••......
150; 000,00 para despflsas. doe · três
.. delegados da Cruz Vermelha Brasileira. à XVII Conjeréncia Inter-.
nacional da Cruz verm-elha a. rea-

· lizar--t~e em Estocolmo·
O Cong1·esso. Nacional d~creta: · Art. 1.0 ;e concedido o aux!Uo de
Cr$.160.000;oo- <cento e .cinquenta Inil
.crui:e!ros), à CruZ ·Vermelha Bras!!eira para custear as deSpesas ele viagem e 'repreSentação de 3 (três) de
seus membros, a fim -de .·tomarem
-parte · na· xvn Conferência Internacional da· Cruz· Vermelha, ~reall:
zar-se em Estocolmo, capital da Suéela,· no -corrente .ano. '
.
·
0
_ Art .. 2. ·;e o Poder Ex~cuÜvo au~
RepresenÚição: .
torizado a abrir,. ·pelo Ministério ·da ·
·
Educação
e Saúae, . o crédito especial
N. 0 7, de 1948, de Carlos Ramos,
de Cr$ 160.000,00__ (cento e .cinquenta
· sôorc o repouso semanal remimerapo · - mll cruzeiros>, para ocorrer- à. des~
nos feriados ·religiosos. - A Comissão pesa com o auxíl!o a. que se refere·
de Constituição e Justiça, para aneo :artigo 1.0.~ .
·
·xar à Proposição n.0 11, de-1948.
·
·
Art." 3.0 Esta lei entrará em vigor
na
data de·sua publl.cação.
Ofícios:
Ar.t. 4.0 Revoiàm -se as disposiçõeS
Do Sr. Ministro. da Justiça, .agra_em
contrÕ7io. , . .
decendo a comunicação de hav·er· sido
enviado à sanção o decreto Legislativo
A tmprilnir.
que autoriza a abertura, àquele · Mi-·
Senhor 1.0 Secretário:· .
nlstérlo, do- crédito especial d·e Cr$
TenhO a honra de comunicar a Vos·
2.698. 732,30, para atender a diversas
despesas .elo exercício de 1947. - ln- · . sa Excelência, para que se digne de ·
levar ao conhecimento do. Senado
teirado.
Federal, que a Câmara dos Deputados,
Do ~esidente da· Câmara ·Municipal '· em sessão_ de 4 do corrente, ,adotou
·.de ·. Palm!tnl, protestan(lo contra a o Projeto de Lei 11essa Casa do Con·
· 'decisão judiciária que declarou inegresso .Nacional, .. que acrescenta um
- xlstentes imunldades para os ve!'ea- parágrafo ao artigo 5.0 do Decreto-lei
n.0 8.818, de 1948, pelo qual a Un!ão
dores municipais. - Inteirado. · ·

...
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· Aproveito o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de. mi·
nha d!stlnta consideração. ·
Rio, ·em 10 de agôsto de 1948.
MunhOz d~J Rocha, 1.0 Secretário.
Inteirado.
'
'
· · São lidos e vão a Imprimir· os
seguintes pareceres:

sldente. -

Lucia Corréa, Relator ..
·Filinto Milller • ....:.. Olavo Oliveira. Etelvina Lins. - Arth.ur Santos. ·
Ferreira de. Souza, vencido.

Cultuia, s6bre emenda ao· Pro·
' 1eto n.0 25,. de 1948.
.....

~

I.

Relator: Sen. Francisco GallottL.

PARECER

.~.o.. 608, de 1948 . .

.

Da~ Comisslio .de Constituição e

Justiça,- .sóbre Pro1eto n.O 25; de

1948 •.
Relator: Senador Lucia· Corrêa.
.' As emendas apresentadas pelo nobre Senador Mello Vlanna, não apresentam nenhuma eiva de inconstitucionalidade.
.Entretanto, adotando os .•fundamentos da Comissão de Educaçao e Cultura, 'que. nos parecem justos, opinamos
que essas · ell!.endas constituam projeto . em separado.
_
Sal~ das Comissões, em 10 de agõsto
de 1948. :- Walclemar Pedrosa, Pre-

'•'(

'· '"
•..._:•t,
' L':.~

.

:_:·,,:::;};
. ,,•

Relator: Sena~or Mathias Olymplo..
ExamlnS:ndo . as emendas que · os
Srs. Senadores Mello Vlanna e LeVin"
' do c.oelho oferecerem ao . ;projeto .de.'
lei do Senado n.O 25> de 1948, veri- \
ficamos que, ·Tealmente,. conforme ilsslnala a Comisslio técnica, ·que· é a de
Educa.çlio e. Cultura, no que é corro,:
. borada pela de Constituição .e JUBti·
· ça, trata-se ~e matéria que· pela sua
amplitude poderá ser ·examinada com
· a merecida :atençlio numa .proposi-.
. ção à. parte.:: . .
· .·
Por .êsse motivo,, aceitando a concluslio a que chegaram aquelas doutas
Comissões, somos, ·também, de parecer.
que· as referidas emendas sejam aceitas · pqra con~tituir projeto . em se--
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· Da Comissão de · F.tnanças, sóbre emenda do Projeto .ão Senado
n.O 25, 1ãe.l948. .
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Sala das Comissões, em 11 de agõsto . de 1948. - Ism,ar de Góes, Presidente em . exercício: - ·Math.ias

c;Jgi!fn~·
~~~~~· Frei~e~espas~~~
tos Neves. - Sàlgado Filhó. .- D.!lr-

val Cruz.
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N.O 609, de ,1948

· A emenda apresentada pelo emlriente Senador Mello Vlanna; perfeitamente justificada, nãci. pode merecer
senão· apOio desta Comissão. Entre_tlllllto, é. ela de muito maior ·:vuJ·to,
'por isso. que ábrange .não só uma Fa:·
culdade, mas tõda .·.a Uniyersidade · de
Minas Gerais, ·ao passo que para
Goiás .se c~gita, _apenas, da .Faculdade
de Dli'eito. . Assim; sou de parecer
que a emenda seja aceita para qu~
.. constitua · projeto em separado, de
· modo ·a poder ser . examinada com
maiores detalhes e maior conhecimento, principalmente quanto ao núinero
· de· Faculdades que acompanham a
•
•. ··
referida Universidade.
Sala. das comissões, em 9 de. agõsto
de 1948. - Cfcero de Vasconcelos.
Presidente em exercício. - Francisco
,Gallotti, Relator. - Evandro Vianna.
PARECER
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N.0 ·607, de .. 1948
Da. Ciimissão · de ·. Éduc~ção c

.. ,' ·_:.:~:!:

'

mni!: Ó PARECER
.

Ao art. 1.0:
Ficam .transformados em estabeleciinentos federais de ensino superior .
a. Faculdade de Direito· de .Goiás e a
Universidade de ·Minas Gerais, ·incorporados . ao património · naclonal ·
.todos os seus .direitos, bens móveis,
Imóveis e .títulos . e se regerão pela
legl.$llição federal de ensino superior.
Ao art. 3.0:
O provimento das cátedras se fará
mediante concurso de provas e de t!·tulos, na forma da lei em vigor.
(Constituição Federal,' art. 168, número VIl.
· ·§ 1.0 Aos prÕfessores que, na da- ,_
ta desta lei, estiverem regendo cadeiras há mais de ano, sem haver pres'
.
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- 208 ·tado. concurso, fica a&segurada prefe- · jeto de Iel que; aqui tomou o n.• 250,
rêncla na !nyestldura efetiva, após . · do ano. passado, concedendo aos dehabilitação em. exame de provas e llnqüentes · primários condenados até ·
tltulos..
·
15 de novembro do mesmo· ano a
§ 2.•'Aos funclowtrlos administratl:· _pena. restrltlV!L.;da liberdade:por tem~.
vos serão expedidos ;títulos · de no- • po igual ou superior a ·três anos, uma .
meação, assegurando-lhes .paro os .redução que v.ai de um a dois têrços,
efeitos legaJs 0 · ~empo de seiviço. dependente de certas condições a se- .
· (Constlutição Federal, art. !100), ~- · relll apuradas . pela .autoridade judljustamento · seus . vencimentos, :pelos clária, mediante parecer do. Conselho·
. quadros dos estabfileclmentos congê- Penitenciário. Excluem-se do favor os
neres ruJs Estados.
que ·tiverem .atentado contra a segu.
'
.
1.1811lça· externa, do Pafs ou contra a
· Suprima-se o·· parágrafo único · do economia .nacional~
· ·
art. 3.0 do Projeto.
.
·
2. Como se. vê, trata-se de uma
inteTil'erêncla direta do legislador na
. Ao art 4.0 ·; .
.
· ~ ·
.
aplicação de penas; para alterar de. Ficam abertós na Verba :r, Encargos
cis6es do Poder Judlclárlo .. Não visa
Gerais . do Ministério. da. Educação e
o projeto a uma lei de. caráter geral,
Sa.úde, Consignação 1, os créditos neà decretação de normas abstratas pa, .
cessários ao custéio dos serviços cons.
ra.
apllcaçiío :posterior, nem pretende
: tantes desta. lei,. e •autOrizado ô Gofazer. surgir" uma. 1e! especial .
mesmo
vêrno a .fazer operações: de crédito.
· sôbre determinados crimes, · Não trádtiz uma · modliflcação no · cimcedto do
justtjicaçlio. •
crime .ou da pena, nem. altera o cri. ,A Universidade· .de M!na.s Gerais ·térlo .no encarar as diversas ·espécie~
equiparada à. Universidade. do Bra- criminais; ·Toma arbltràrlamente um
sil, foi fundada pela lei mineira . nú~ ·. · determinado grupo de. criminosos já
mero . 895; de ·10 .de setembro ·.ae 1925, condenados, isto é, .cUja culpa foi de-.
art. 9.0 , e· pela lei n.•· 926, de 24 de
vidamente apurada e Proclamada pela
.setembro de. 1926 e lei n.• 956, de · 7 · autoridade competente, · sem ·grande . ,
de ,setembro de '1927, com um patrlatenção' à. natureza. do delito, para
mônio em, apólices ·de 24.000 <vinte e
abrandar· a sanção e, assim, restituirquatro mll crlizelros) de 'valor nomi- · lhes a . liberdade.
· naJ· ·dé- mil. crUZélros ·cada. uma.~ Tem
Será ls~o constitucionalmente
grande ·e .valioso .patrlmônio em !mó··
wlsJe .Jargo .perfodo ·de. vida prós:pera,. possível? · . · . . .. ·.
com os melhores·-servlços à cultura
'EVidentemente,. não ..
brasileira.. Todos ·seus professOres fo-.
·
TOda. a nossa· orgânlzaçâi! politica
· ram. escolhidos . por concurso e re· .
gorgita de alunos.· :1!: justo.- pois, ,que . a.ssenta sóbre · P principio, .. já hoje·
seja elevada .ao mesmo nivel. da. con- 1' clássico, da Independência e harmogênere do Rio Grande 'do Sul;· o en· ·' nia dos poderes .tripartidos. · (Constl. sino ··na Universidade de·. Minas Ge• · · tuição, art. 38) . · Por êle, separam-se
. raJs. tem crédltó espalhado pelo Bra· .as funç6es · legislativas, executivas . e
$U e .atrál grande número ·de·.brasljudlclárlas, ·confiada cada uma· delas
lelros de vários Estados. ·
a um determinado órgão do Estado •
...ala.' da's s'essi<es, em 9 de a'gosto
Essa especlaliZaçlío de tarefas· assegu"'
u
ra o equillbno entre êles e é condição
de 1948. - Mello Vlanna. - Levlnc!a
da própria llberoade tndlvidua'l, 'con.:.
Coelho. · ·
·
·
.soante Montesquieu; Certo; . a. sepa'
. ração não .é· ._.obsoluta,·· nãos. -toma
PARECER
em compartimentos estanques, não. os
N.0 610, dé 1948 '
faz reciprocamente estranhos. ·Temo prlnclplo da harmonia, que
· Da comissão ·de constituiçllo e pera-a
pressupõe
uma · certa · interprt!taçáo .
.Justiça sóbre a Proposiçlio núêles,'
.uma
Interferência limitada
entre
mero 250, ele 1947.
·
.. de um no campo do outro. Nisso está a chamada "balança il.e poderes",
Relator: Sen., Ferreira . ele So'uza.
dos norteamer!canos,
.
.
, 1~ Pretendendo Comemorar o pri·
A disciplina· dessa interferência não
melro aniversário da Constituição, votou a · Câm.ara dos 'Deputados o · proé, porém, matéria da legislação ordl- ,
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nária. ll:. antes tipicamente constituMas êsses casos de Interferência"
cional, prllicipalmente nos paises de·. são expressamente previstos. A ConsConstituições rígidas como o. nosso. tituição não· permite sequer o respecSomente estas leis podem regulá-la, tivo alargamento a!Dda por• via lndi·
pois 'somente elas mracam as lides reta.
caracterizadoras da independência e
Q~als são· êles? ..
organizam a · colaboração recjproca, '
'VIa1e dizer, os:· elemntos de harmoi!lie.
Dizem-no os arts. 66 V e 87,. XIX.
dos referidos poderes,
.Sã!); a!!Às, hipóteses padfões no' di~
:1!: essa a orientação da '.Constitui- . reito universal. ·Em face delas sàmen-·
te pela anistia é possível o Leglslati~
Çlío .braslleir. a,,·vlgente, como. foi a de
vo .Intervi!' .Jlara · modificar a. decisão .
' tOdas as Constituições democráticas judiciária condenatória em. assunto
anteriores, desde ·a ,de 1823 até e. de penal. E note-se que ·o próprio Sena- ··.
1934. A .exemplo ·daquelas, · precisam do decidiu; .de acOrdo com esta Co· ·
os. campos· prlvativos.de cada' Poder missão;. aplicar-se .tal medida 'restd(arts, 65, 66; 87 e 101) ·. e propõe as , tlvamente aos crimes políticos. Aln·
interferências · que ·Julga · necessárias · da assim, rilio há rigorosam~nte .uma .
(arts. 63,. I, 64, 66V, 8,7, I):. Não é alteraéção do julgado. &ste continua : .·
assim, possível e.. lei ordinária esta- · de P , podendo. mesmo ter outras ·
belecer por s.lstema novos ·caso.s de conseqüências. O que: o Legislativo
resolve :nlio é absolver o criminoso ou·
pa~:ticlpaçlio de um nas atribuições
restringir-lhe . ou ·aumentar-lhe a pe- ·· •.".:~:.
do outro.
na, mas por motivos ,politlcos e so:''i!'
'4, . No que · tange !l.s condenações :colais, esquecer o crime,. cobri-lo para.
,. :;.,,
· criminais, a solução 6 a mesma. Tra· . sempre, riscá-lo ,der.; registras peruijs,
,,. ·Si~
ta-se de atribuição típica do Poder como se êle:. nunca tivesse acontecido.
}~Jj
Judlclárlo (artigos 101, I, a, b, c, g, Não~ . transforma o dellnqüente em - ::\~11
n, 103, III, 108, 119, VII·) ou do jurl J.nocOOte, não .procrtama Injusta. a coo'· .c'if
(art. 14'1, rparágrwfo 28), A êles, e sà· dénação.
....
•:·,·"'·
mente , a.. êles é. que cumpre a.pllcar
F 0 d 1 • há
c0 stit 1 "
~~
a lei :aos casos particulares. A êles, e um ~~tr: 'ca:o pelo ~~~ : 08 ~li~~
· . :;,:;~
sõmente a. êles 'é quo compete apurar !adores se . possibilite -tal· lnt'"omLssão
> ,:·!!
cG fatos. criminosos atrlbmdos a qual- .no- .mundo judlc!árlo.
·
· · .·.;~~
qú.er pessoa• e Impor condenações ou
. . · 't!~l
decretar absolvições. Nem .o Legisla·
Quanto ao Executivo é também ela. tivo nem o !ExecUti'Vlo são .providos des- ra. .a. Lei Mágoa no conceder-lhe o
Sll espécie de .poder jurisdicional .. Ne- · · velhÕ direito 'de graça conRiRtente no
. nhum deles: julga os cidadãos em ge- · indulto ou na comutação de .penas.·
... ral, Nenhum deles pode chamar a ·si Não Importa, agora fixar o conceito
o absolver ou.o condenar o comum dos dei ·Indulto. e apurar se êle ..beneficia .
individuas. Se o primeiro com a cola· a ·um ou vários dellnqüentes. Ind!Vi- ·
,boração do segualido, legisla, .e'se-o se~ · dual ou coletivo tanto êle como a
gunclo opõe ·em execução ·a lei ·Pena.!, ··a comutação pressupõem· poderes de so- .
análise de cada· caso concreto, a apre- berano, ·deixados clara!nente ao .Pre·.
clação das reS-pectivas circunstâncias, sidente da República.
· ·.
ou estudo; do. delillqüente, a esped!i6. o projeto não corporltlca ne- .
ca.ção das ..penas ou a proclama.ção da nhuma dessas medidas tão conhecidas
.'iliooêncla:. se. deixam ao Judiciário, no setor jurldico-perial.
·.cuja · sentença :vai constituir a coisa · . Não concede anistia, não propõe o
julgada., qu~ o a.rt. l4l: iParágrafo s.o, esquecimento dos crimes. Nem podemanda respeitar. O principio da bar- ria fazê-lo, pois, aplique-se, ou não ..
moi!lia se faz ".sentir ora. quando .se · . a ~tia a outros . delitos que uão
transfere. êsse '!Poder j~lcional em exclusivamente aos politicas, ·e ainda.
·casos especiallsslmos, :para o Legisla- assim a lei que a .conceder não pode
tlvo, sobretudo· para êste Senado, como ficar em generalidades, nem abranse lê nos artigos I, II e parigrafos ger ·categorias 'diversas de dellnqüen:1;0 e 1:0, ora ·quando se possibllita a
tes classificando-os de acôrdo ·com as
interferênCia 'Cio Legislativo ou do penas, nem flca.r na ..slmples dlml!nul·
Executivo no próprio caso julgado na ção destas. Tem de especlficlll' o .cri·
estera .Judiciária.
me para condent\-lo ao oblivlo.
'
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Também não enfrentamos· uma pro- · eStrita justiça .·e mediante. np1·eciaçãÓ
posta de indulto ou -de comutação, séria de· todos os· elementos de fundo
. pois não se identificam · pessoa ou .e _de forma do dellto. Urge· não coopessoas, · nem se pretende conceder .te o possível criminoso com o senti.puros 'e slmjJles_· perdões -totais ou mentallsmo dos ·que, esquecidos ãa sua
l))ll.l't'áa:ls, mdàpend,énites ~'de !qualquer periculosldade .e _da sua· inadRIJltação
condição, quer dizer, como graça cio à disciplina do grupo, o colocam abrusoberano. ·
ptàménte entre os coitados vitimas da lllle penetra: · o tetl'eno . judiciário, sociedade· . · ·
·
-para determiiíar umil automática di. Qu~ êles merece;;; a nossa sólld;riemintiição de. pena, pelo. simples 1m~ dade, como seres ·humanos; que em replemento. de ccindições posteriores· à lação a êles. deve: el(ercer-se a nossa
· sua decretação; ChegB mesmo a esti- caridade, ·O nos.So amor, no sentido
pular com~ pressuposto a ausência de · .mais . rigorosa!llente cristão ·da pala~
crueldade ou de pervor~hlade- do de- vra, não há dúvida. A, sua própria relinqüente no .momento de ·cometer o _ sistência à sociedade, mesmo o • setr
crime, quando. o ·grau ·da pena apli- grau de .:témibWdade não- devem. des- ·
.cada . pelo órgão ·constitucionalmente • pertar. nos· nossos corações ódios, pro. competente - júri ou jiÚ'l toga,do · :- testos :. ou ·incentivos à vingança, sejá cdeve. ter resultado de uma análise · não a misericórdia . e· ~~ .comiseração
·completa de tõdas ·f\S clrclll'!stânclas · dos. que. -nenes vêem .irmãos. São .irabjetivas ·e·subjetlvas daquêl-e, quando . mãos desviados, almas_ semelhante às
-essa ..ausência de crueldade ou de per- · .·nossas a que f-altaram, :.por·. defeito or. versidade já. foram consideradas no gânico ClU perturbação ou ·desvio . do .
exame dos. elementos qualificativos ou seu ·livre .arbítrio, a fõrça moral ne. das agravantes ..Coni n. sua conver~ão - -cessária ao ga.rroteamento do impllllso
. em :lei, o Legislativo chàma a Ai essa· criminoso. .,.
forma ·de alterar decisões.·. jud!r.lárlas
··
- ·. · ·
·
·
passadas em julgado, pois apesar' de
n'sse sentlinento, porém não se -tràexig~ a par.tlcipação do Juiz, o força
duz no simples gesto de lhes restituir.
·
. a· liberdade ·imediatamente ou de ena rever ~ decisão anterior.
.. ··
·· . . . curtar o tempo da sua segregação. :S:le
.· .
Evidente. a exorbitância,. que -o .. in- _ 'nos conduz, antes,· a: cuídàr. da . sua
quina. do vic_lo de inoo_~titue!o~- .. cura, a. procuràr transformar o_ te~- ,
dade •
po · de prlslto numa fase educativa,
· 7. :Quando, porém, não _fosse êle ·-num melo de reconquistá-lo para a .
.a.sS!m fl.agrlantemente inconstitucional; sociedade, .Mas isso não Ee obtém com
· a .previldêncla. teria. contm si ·o argu- a liberdade' .pura e simples,· a · qualmenta da fnconvenlêncla,por abérran- ·_ pode· ser. àté. já não diremos lncentl-.
'te da nossa politica criminal, ·dcsar- VO, mas. liberdade para ::!OVOS .crimes.·
razoada e 'àté.. mesmo perigosa,' ..•. ·.. ·
. 8.: n~iiÍ.
vem sendo ··a. ..
Á punição dos crimes, ou melhOr, orientação -dà nossa. politica crlmi- • ~
a aplicação_ de . penlis aos dtillnqüennat :;Da; terrível prlslto celulal', dura .
tes, qualQuer: que se~a .a sua. forma. ·e automàtlcamente. fixada, rpassam-os •
é uma necessidade :social premente,. é ·para a -.prisão simples, consagramos
uma condição de moralidade pública, · . depois a liberdade condlcion!\1, admlde seglirança coletiva; de paz e até .de . 'tlmos · a· suspensão · · condicional da
·bem estar ·individuais~ -·Somente ela pena de 'certos crlmltiosos, ~fizemos_· a
.posslbUita · a .regeneração · de . certos distinção entre · detenção e· reclusao, .
criminosos · e dá. aos indivíduos. con- .-chegando ··à -medlda · da segurança,
:fiança na vida coletlva -e. evita .os ma-_ . ),ara · procla,mar, na Constitu!çllo,- a
les terrlvels da vindlcta .particular .. - ·· · :necesslda.de -: da.• Individualização da
. : Ao afrouxamento d~ sociedade. c~ · pena <art. 141, § 29) ·
_
tal terreno corresponde· fatalmente um
Nunca · se aconselhou_ a form:l ea•aumento da própria criminalidade.
dlilxula - de punição ou de perdãe>
· Mas. êsse •afrouxamento não se ma- • constante. do projeto' ·
·
nlfesta exclusivamente :na falta- _abso-se se trata de crlmhloso prlmál'io
luta de punição; senão também na fa- ·cujo crime não revelo11 crueldade. ou_
cilidade no permitir a supressão ou o. perversidade e se o ·seu comporta-· , ·
abrandamento de penas ·aplicadas com menta na prisão - indica ter-se êle-
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regenerado, o caso é de liberdade con- ·
dlclonal, .e só de llberd11de condicional. A aparência de regeneração pode
ser mesmo simples aparência,. pode·
ser. falaz, resultar de truques, ou dever-se à falt>a de momento para delin-

é outro, é de' feição multo mais profunda. As grandes datas não se festejam, . as grandes comemorações cl· ·
vi cas ,não se fazem es~ancarando as
prisões, abandonando penas, gratificando .criminosos comuns, 'perturbando a ação regenerad.óra do regime
quir.·
carcerário. Não se homenageia a E>á·
·. Tal forma de fazer voltar o crimi- . trla com ·medidas dessa. ordem.
..
noso . à vida ·livre é
solução ·Ideal,
. Pelo contrário. Num· pais como· o .
pois em vez· de cortar na pena, de
isentá"lo do resto da . sanção, man- nosso, em que pouco se ·pune, .a inl· .
tem-na .embóra súspensá. A _própria clatlva. _até acoroçõa os delinqtientes. ·
liberdade sõ .assim concedida o é por . Haverá sempre considerações senti- ..
partes, ou melhor sob condições, as mentais ·que abrirão as portas dos
.
·
. .
quais ·transfonilam os · ··últimos anos · cárceres.
da pena. num estágio, numa .passagem
para liberdade· absoluta. SUjeita-se o . Certo, costumam os soberanos, · em
liberado à· fiscalização judiciária, a momento de festas públicas, usar da
· cumprir certas regras de vldll., ·a ·prl~ faculqade de graça. . Mas visam a
var-se de pràzeres, a restrições na . crlminosos Identificados, encat·am de~
sua· liberdade de Ir e ·vir, pela prol· terminados d~Unqüentes, exnmmam
·blção de visitar, determinados· luga1·es, h!Ql)teses especiais, abrandando ex·
tudo sob .ameaçá. da volta à prisão.
cepclonalmente:. a dureza da justiça.
·Ainda
asslni, a: graça pode beneficiar
9 ~ o projeto faz. tábua rasa de tõda
a
Barabás:e
não a Cristo.
·
·
.essa. politica aconselhada pela clên-· .'ela penal. e adotada depois. dos mais
Aqui não se trata disso. Quer: se ..
· . sérios · .estudos dos er.peclallstas. E multo m{lls, _se~ dlstlliçã~ de crimes,
fazendo-o, anula a liberdade condi- salvo .os contra a economia popular e
cional .pelo menos em relação aos que
. estiverem no respectivo. gõzo, ~odes contra a .seguraaJÇa externa. do Pafs .
·
êles em condições próprias de obter Aliás, por que essa ·distinção?
a·. redução propost!Í, Por que fjca.rem · · . l!: de notar ser a •primeira~ vez· que'
uns sUjeitos às· limitações aludidas,. Isso se :faz entre nós. Nunca se. convoltandó' outros à pura liberdade? .
cebeu tal· forma de jubileu. As ca· ·
. Não :será isso uma s~bversão nos delas nunca foram assim abertas pe·
los~poderes públicos. •·· . ·
. .·
.métodos
'
.da ·terapêutica.
.
.
. criminal?
''Vale mesmo ~ressaltar a diferença.
Não se diga haver o projeto ·llmi·
· de . requiSitos .. Enquanto a liberdade ·· tado '!I sua generosidade aos ·delln·
condlc1onal exige tenha· o. ·delblqllente qUentes até 15 de novembro de 1947, , .
primário cumprido mais de metade assim .considerados, sem qualquer ra. da pena e · o reincidente pelo menos zão, menos temíveis que os.posterlo.res.
dois terços (C. "Pen.;:art. 60, Il, e re. A Constituição há de completar. mais
'querer ·ausênciif ou cessação dll . periculosldade, •boJD •·compo!·tamento na . anos. Porque·não serão os demais anl·
vida carcerárla, aptidão para. prover versários comemorados da mesma
à :própria subsistência· mediante tra- forma? E a outras ·comemorações· c!·
balho honesto. (art. 60, n.0 IIl_ e ain- vicas? Por· que nio votar anualmente
.. da a satisfação ·das conseqUênclns cl· · lei semelhante para comemorar cada
Vis do ·deUto, salvo 'insolvêncl!l' <lt. 7 de setembro ou até cada 1~• de
IIl, projeta-se aqui multo mais, ~em maio?
· tão· rigorosos requisitos, .satisfazendo' se com a ausência de crueldade e de . ó precedente· não: parmitlrâ outra
perversidade no crime e 11m bom com- solução.
portamento Indicativo de regenera. li. Incolttestàve!mente, o projeto
deve ser rejeitado .
. 10. Não impressiona a alegada ho·
Sala da Comissão de Constituição e
·menagem à constltulçl.io no seu primeiro aniversário·. Nem ns criminosos Justiça, em .16 de julho' de 1948 •. beneficiários lhe dedicarão por Isso Attilio . Vivacqua, Presidente, pela
qualquer entusiasmo. O problema aqui constitucionalidade. Quanto ao mé-
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-212•rito, de acOrdo. - Ferreira àe Souza, ·'da éompe~êncla da União decretar a
Reiator. · · - Alvaro .Adellp1lo •. ·, ...;,: medida.
A atribuição privativa elo Presl.Aloyslo de Carvalho. - Al/reclo Nas. ser, - LWio Correa, pela constitu· ·dente da Re~úbllca (Con.st.,. are. 87,
c!onal!dade do projeto. - Walàemar XIX) não .se infringe, porque . está, . /.
· Pedrosa,.- vencido.
· · na espécie, ad!str!ta .à · concessão do
indulto. e comutação de penas.
.
VOTO. EM SEPARADO oo· SENA- · ·Ora,· o Indulto e . a comutação só
DOR. WALDEMAR PEDROSA
podem.,benef!ciar nominalmente· réus
condenados pore sentença passado em
A Propos!çãÓ n.ó 250~ de i947, con" julgado (Gald!no S!que!ra, Código de .
. cret!za ·o Projeto de Lei~ n,o 2'15-D, Processo ·Penal, ·1930; pags, 406·41G;
que surgiu na Câmara dos· Deputados · ArY Franco, Código .. de Processo Peem comemoração ao· .primeiro· ·an!- · .nal, 1943,1 vot .. 2.•, pags, · 396·397;
versá~!o .. da .Constituição:
··
· ·Pontes de Miranda, : Comentários à · ·
· · ·
· ·
const; de '1934, vol. · I;·. pag. 572; C
. Concede aos dillinqüentes pr!mãr!os, . mentár!os' à . Cons~. de 1946, . vol. 2,
condenados·. ou· sujeitos a. condenação · pag. '135) .
·
por crime · ou contravenções perpeNos béneflc!os c6nced!do.s ·pela. Pró'trados ·até a ·data de' 15 ·de novembro
do corrente ano, 'as ·reduções de :pená -posição·· não :se configura; :pois, •nein
!'indulto" nem· "comutação",. nó 'ri• · .
que ·estipula,
·
.
·
··
gor!smo da téCnica. penal ou const!- .
Condiciona a ·~lemêncla . da medida .tuc!onaLporque ambos são ·nominais, ·
.à .ausência de crueldade :ou perversl- ind!v!duá!s, personaUss!mos. .
·
dade na prática do crime e ao. bom
. ·Em ·acórdãOs: de 3 de:·j~o .de lOOi, . ·
comportamento na prisão, l_nd!~at!vo o Supremo Tribunal Federal declA.. efet!vação. dos beneficlbs a con- du! .que ás' ei."Pressões "lilldulto~·.· e
ceder se.fará por. despacho fundamén- . "perdão" .são sinOnimas e·que :o Pre. :tado dÓ Juiz .da ·execução, ·a requer~s!dente da· República ~6- pode perdoar
.mento do Interessado. e n1ell!ante pa- ou .Indultar penas ;impoStas a réus
·. recer do .Conselho· Penttenciárlo.
condénádos por .sentenças"•. in .V!cen- ·
'sãó .exclúidos . dos .. be~eflclos . da
te P!ragibé, D!c,. de. Jl.11'ispr.: pen.
Proposição ·os :condenndos ou suje!- vol .. 1:", pág·· 670. ·
. _ · . ·•
.
· tos .a condenação ,por crimes 'contra . · o conceito, allés,.; ·leria! (cód. de
· segurança e•ma. do • Pafs ou con- .Proc .I Pen. arts .. ·738 e 741) e· dou. · tra a~econpnita· popul_âr. · · · ·
tr!nár!o, acolhido ,por multas nações,
·.. As reduções de pena <tue ProposiinclUsiVe .o México e a Argentina: "Sp.
ção determina'· são ·as seguintes: ... · ·pode ·haver::indu1to_.ou ..coD1\ltaçl\o. de
·a.> .d~ dois-tê-os, n.~s· ·.casos. :de se -pena .ditada por· sentença in'evogá...
.. vel" . (Tena Ràmirez, .Derecho cone- .
acharem. condenados ou.·.suje!tos à t!tUc!onal' :Mexicano, .·194f'(pags, 408·.
conderuição em . pena restritiva· da · 409 ; · donzalez :.. calderon, curso de
liberdade não ·excedente · de · três Derecho . :consbit.uc!onal, :.. 1943,. l)ág!anos; . . · . ·.·. . · . . . . .
nas 795~796; Martinez Ru!z, la. consb). 'de metade, :nos ·:<lasos de. con- ..t!tUc!on Argentina, .1945, ;'p{lg, 269) .
· · - · · - · - · · ·· d. •
.•denação• ou incursão ·em. ,pena .restri- · •
t!va' ·da Uberdade, por mais de ·três e ·.• ora,. a-·.proposlçl\o versa"a. re UÇ..o. •
até seis anos, inclusive;
·
.. de. pena .· a • delinqUentes . primários,
. .
..
. condenados ou sujeitos a candenaçio
. .
. ~) de um têrço, nos casos de pena : por crime ou contravenç6es•
excedente de seis anos.
· . · . · ·
·.
··
.
·
.
. · . . .
.. , Assiril, ressalvada n constitucional!- ·
. • A Proposição encerra ".um ato de •. dade ·do Projeto· somos pela sua apro- .·
c'emênc!a que justificam os nobres '
· .
' . . ·
. . ·
sentimentos que a insp!rnm, ao en- vaç~o ~' .
.
sejo do pr!m~!ro ·aniversário da Oar_ Seção .das Comissões, cm 1D de de. ta Magna. .
.·
_
·•
zembro de 1947. - W:aldam.ar .P.edroNenhUma e!va ·de· ~const!tuc!ona- sa. ·- Arthur. santos, com restr!·l!dade atinge a· Proposição, porque é ções.
~~
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PARECER

Da Comissão de Redàção de Leis
N. 0 611, de 1948

:'

PARECER

..

N:• 612, de 1948 .
Da Comissão de Redação de LeiS
.Reclaçdo 'tina! do Projeto de Lei
da ·c_ttmara n.• '89, de 1948.

.Reclaçdo fina! do P.mieto de Lei
da C4mara n.• 84, de 1948.
Relator:. Sr. Ribeiro Gonçalves.

Relator:. Sr. Cicero de Vásconcelos. ·
'
.
.
A Comissão ·apresenta em anêxo a

·A Comissão apresenta em anexo_ a

redação final do Projeto de lei da
·
·.
redação finar. do Projeto de Lei nú· Câmara n.• 69, de _1948. .
. -Sala da Comissão de Redação de
mero 84; originário dâ Câmara · dos
Leis,
em 5 de agOsto de 1948.
Deputàdos.C!odomir -Cardoso,.· Presidente.
Sala da comissão de Red11ção de Cicero de "•Vasconcelos, Relator.
Leis, em 5 de agOstÓ de 1948. ' Q_!oclamir Cardoso, · Presidente.
.
ANEXO_ AO PARECER N.0 . 612
· .Ribeiro .Gonçalves .Relator·. - Clcero
.Redagdo /i1141 do--Profeta de Lei
'

de Vasconcelos •. ·- A~gu~to liTeira.
- Wa!demar ·Pedrosa.

da Cdmara dos Depútados 11úme.ro 89, de 1948.
1:' .

•

· O Congresso Nacional decreta: ANEXO AO PARECER N.• 611

Art. ·1.• :e o. Poder Executivo auto. .Redaçdo ./ina! do e"ofeto de Lei rizado a abrir;· pelo Ministério- da
A
•
- Educàção e Saúde, uín crédito especial.
da Cumara n.• 84, de 1948..
de Cr$ 25.~06,40 (vinte. e cinco mil,
O Congresso. Naclonat decreta:
·seiscentos e seis_ cruzeiros e quarenta
·
centavos) , para': o pagamento a FranArt. 1.• :e o Poder EXecutivo auto-· cisco Eduardo Acioli Râ.bêlo, profesrizado a àbrlr, peiô Ministério· da· .sor catedrático (F; N. M; .-.::..; U. B.),
Guerra, . um crédito especial dé Cr$ . padrão. M do Quadro Permanente. do
3 :()oo .'ooo,oo (três mUhões de crUzeiMinistério. da ·Educação c saúde, da
· ··
..
·
· gratificação .de magistério a que fez
ros),.para ocorrer às despesas efetua- jus no. período· de 16 de'julho de .1942
das em.1947, com a eXecução da·iél do -a 31 de dezembro de 1946.
serviço militar, propag~m9a dêsse .ser- .
.Art. ·2•• A presente lei entràrá. em ·.
viço' .e Incremento· dá ·ln3trução mUI· vigor na data da. sua ·publlcaçâo, revo-.
tar. ,_· ,· ·•..
.
_·
. · .
.gadas as disposições em _contrário ..
· Art .' 2.q O Ministério da . Guerra fa. rá recolher ao ·Tesouro. Nacional as
PÃRECER
multas . inlllt~es, aplicadas segundo o
N.0 613, de .1948
Decreto I\.0 8. 981, de 12 de março de ,
· Da Comtsslío .de Rêdaçlío d~ .Leis·
1942 e já arrecadadas;, devendo, ou· .Redação tiiÚil do Profeta de Lei
.tr~slm.. ·providenciar por · que
as
do senado n.•-17, de 1948.
·multas dessà natureza, bem . como .
.Relator: 'st. Augusto Mel_ra.
qualquer importância -de outra origem,
habitualmente recebidas pelo ·mesmo··
A COmissão ·_apr!lSenta em anexo a
Ministério.- passem à ser pagas dlre· redação final do projeto n.• 17, de
tamente à competente repartição ar~ 1948, de Iniciativa do Senado.
·•
recadadora da UniAo.. . Das einendas que recebeU, foram
Art ... :t.• Esta Lei entrará cm 'vigor aprovadas 4: .quas ao art. 1.•; se~do
·na data da sua publlcaçlío, revogadas uma ao -proêmio e outra ao § 1. e
duas ao art. 2.0 •
as dlsposiçlies· em contrário.
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to no· § 1.0 do art. 141 da Constituido art.
estando o seu fim pr!ncl- ção; as vagas abertas, por fOrça -do
pai na referência expressa. ao art.. art. 1.~. letra "e", da lei n.• 211, de .
1.•, letra e, da lei· n.• 211, · de . 7 de·" 7 de janeiro de 1948; ·no~ corpos !ejaneiro de 1948.,
·
gislatlvos do Pa.fs, ser!l.o preenchld:as,
...:. Pois que 51{ a lei é .precisa na dls- · na fo'rma das disposições abaixo, ·por
ti
candidatos de õutros partidos,. votacriminação dos .corpos !eglsla vos· do
dos. na· elelçl\o. ·de que se :tenham .criPais, pareceu· à Comlssao desnecessá- glnado os mandatos ·extintos.
.
rio, em face da/ citação dela no arti0
0
go ·1, , aludir .ai a cada um dêsses
. § 1. - · se esliil. eleição se houver
corpos, como faz -o projeto, e, por . realizado pelo slstem,a de represen. Isso, a todos se referiu de modo ge- .. · tação proJlorclonàl, · a!)otar-se;á. .o
· ral. ·
· quoclente .eleitoral · nela. ;verlfl~llido
. Tendo .em' v!sto. o pensa~ento do
como . base para a determinação dos
projeto, o. .Col'nlssão . julgou convenl-. partidos a que caberão as vagas, o.
,. ente e necessário enunciá-lo clara- ·· não ser que· outro quociente seja esmente ao art. 1.0 , o que fêz nas pala- tabelecldo, nos têrmos do o.rtlgo 2.•,
-vras finaiS.
·
por · decisão do·· Supremo · Tribunal
··-Depois· dessas palavras, mais claro · Eleitoral. ·
·
· § 2.• se a -·eleição se _houver ·rea-.
·.se1 torna o processo estabelecido nos
dois parágrafos do próprio art. 1.• e llzado segundo o principio mo.jorltá- ·
rio, preencherá . a vaga o candidato
nas disposições súbseqüentes ·
Da emenda· n.• 3 .apresentada ·ao . que se segUir, em votação, ao repre. § 1.0 , do art. 1.•, a. Comlesão fêz o
sentante de mandatos extintos.. .
4
Art. 2.• o súp~rlor Tribunal Ele!art. ••·•
· o ·parágrafo· citado trata· do quo- torai, na dec!são ·a que. alude o § 1.•
ciente eleitoral por melo do ·qual se · do artigo anterior, terá. em vista,
deverão determinar os part!dos -a que · além dos fundamentos por que· hou-.
caberão as vagas, ao passo que a ver . cessado. 0 registro do. partido, o
·· emend&· dispõe aO!ire· a ordem. em que principio da proporcionalidade e dedeverão ser.·. dlplomt~dos os suplentes mais preceitos .. da _leglslaçlio _em vie a exclusão, dentre êstes, dos que gor. · . · · . ·
,_
-~~~Terem: abandonado. os seus -parti· AÍ't .. 3.• ·PÍ'oferlda ·a menc!onad~
dlc!s41o, os TribUnais Regionais Ele!•
Devia, portanto, a emenda constl-. tóriüs expedirão, no prazo · de oito
tulr matéria
de .artigo que se seguisse
dias, os tilplomas devidos aos candl0
ao 4· • ·
• datos que. forem declarados. el~lto~.
Uma das emendas· ao art. 2.0 , a ati·
·nente ao principio· da proporctonaliArt·. 4.• Se o .CIJSo se enquadrar'.na
dade, foi Introduzida nesse· meBmo
dl~ção. do art. 1·.•, § 1.•, será obartlgo,
•
servada, no preenchimento das vagas
·
· ·
pelos suplentes ·votados·. sob' uma
A outra flsura como art. s.•. do
mesma legenda, a ordem. da sua vo• ·
projeto· • ·
··
tação; excluídos, porém, os · que hou' Sala da Col'nlssão de Redação de
verem abandonado p'flbllcamente · os
Leis, em 11 de aglleto de 1948.
.·partidos por .que tenham s!do · apre~
Clodomir Cardoso, Presidente. -.- Ausentados •. · ; .·
.·
.
.
gusto Meira; Relator. . - Waldemar
·· · ·
- .
Pedrosa. Clcero d.e . Vasconcelos.
Parágrafo·: único. ,;;_ Dêsse abando-.Ribeiro Gonçalves, . .
no os ditetórlos nacionais e·: estadu- .
ais daTãO conheclnlento ao Presidente
do .côrpo legislativo lnteresado. · ·
ANEXO AO PARECER
Ai-t. s'.• ,Amd& que seja fixado noN.•. 613
..
I
vo quociente eleitoral, será mantida
.Red.ação jtnal do Pro;eto d.e Lei
a situação dos. representanteB def!n!tiv'amente diplomados e no exerclc!o
d.o Senado, -n.0 17, d.e 1948. · .
do mandato.
· o· Congresso Nacional decreta:
Art. 6.0 Esta lei entrará em vigor
.Ait. 1.° Cassado o registro de alna data da sua .publicaç!ío, revogadas
SU!l). partido politico, com fundamen- as disposições em contrário.
1.0
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O SR. PRESIDENTE - Está fi:l·
,da a leitura do expediente.
Terminado o .prazo regimental para
recebimento de emendas perante a
Mesa, vão às Comissões competentes
os projetos de 'leis da .Câmara números 246 - 247 - · 248 - 249 - 250
- 25f - 252 .:... · 253 - 254 - 255 e
256 .- Apenas uma · dessas proposições recebeu emenda que vai ser !Ida.
ll: Ilda e apro,vada a seguinte
EMENDA

. Ao Projeto de ·Lei da Cámara'
n. o · 248, de 1948. ·
Ao art. 1.o :.... Acrescente~se, de·
pois da palavra "profissional", o se·
.gulnte: "e o professor .. ..''
.
Justijtcaçao ·

o magistério pela sua função . educadora, simllar ao· jornalista, sempre
teve eqUiparado (Js seus direitos aos
dêsses proflslonals. A própria Oons·
tltuição assim· estabeleceu. quando
concedeu a ambos regalias especiais
para o exerclcio do seu . munus.
Sala' cias Sessões, 11 de agOsto de
1948~ Flávio. Gnimaraes:- Wald~ar

Pedrosa.

.

- O SR. FRANCISCO GALLOTTI
( 0 ) .;.... Sr. Presidente e Senhores Senadores.
·
' Em dias · da semana · atrasada ..
quando ·proferi algumas palavras,
nesta Casa,· em. resposta a discurso
do m~u· em! :lente amigo e !lustre colega, Senador : Hamilton Nogueira,
prometi voltar ao assunto em debate. Não o fiz até hoje; dada a ausência de S. Ex.•, por motivo de moléstia.
.
o sr. Hamilton Nogueira - Agra.
·
decido a V; Ex.•.
O .SR. FRANCISCO' GALLOTTI .
- Venho, agora; cumprir com o devido tratamento do · caso que ·tanto
alarmou o .Senado da Repúbllca, tal
seja o do projeto do S;. Prefeito Mu"
nlclpal. modificando a cobrança de
Impostos no,. Distrito Federal. •
No dia ·Imediato à _minha oraçao no
·Senado, .ouvi a '"Conversa em Faml·
!la", pela Rádio Globo, na qual era
entrevistado; ,ou ·"sabatinado" o Vereador João. Machado, que; discutindo
com aquela célebre "Familla~·. profP.•
riu, em dado momento,· as .seguintes
palavras:
·
·
"Tenho · a· impressão· de que oa
Ilustres Senadores que trataram da
matéria não-leram nem a Mensagem do·!3r.•Prefelto·nem o pro·
jeto. em causa e, por. Isso, .argumentaram da maneira. por que· o,
fizeram".
·
Confesso ao Senado, que a caraputa
foi feita para mim como que de encomenda. Eu desconhecia quer a Men. sagem, quer o projeto•. No ,dia seguinte, fui à Câmara dos Vereadorrs
sollcltar me fossem fornecidas ambas
as peças, o que consegui graças à
gentileza dos Senhores Vereadores
João Machado e Bartlet James, acrescentando o ·prlnletro· que, sObre o· a~·
sunto, me aconselharia a conversar
com . ci Dr. Américo Werneck Júnior,
engenhefro da Prefeitura Municlp_al.
o· Sr~ Hamilto.n Nogueira - Permita-me V. Ex.a um aparte. Tive a
honra de receber a visita do Dr. Amtirlco Wemeck Júnior, em quem reconheço pessoa competente, honesta e Idealista. ·Do debate que travamos no
meu escritório, cheguei . à conclusão
de· que S. Ex.• - que me parese ter
sido o doutrinador da Mensagem. a·
formulou pensando, não no Brasil,
mas na "utopia", de Thomas Morus.

O SR. PLINIO POMPEU (pela
ordem) -. sr·. .Presidente, já foram
lidos. os pareceres das Comissões competentes sObre a ··emenda . oferecida
· em plenário ·ao. · Projeto de Lei do ·
Senado :n. o 25, de· 1948, que tràns-.
forma· ém estabelecimento· federal de
ensino· superior a . Faculdade de. Di"
• relto de Oolás. Peço 11 V. Ex. • con •
suite o plenário se cóncede ·dispensa
do . interst!clo regimental · a 'fim de
qué a · vot~Qão da matéria seja inclu!da na Ordem do ·Dia da. sessão
.
.
seguinte. ·
O SR. PRESIDENTE - O Sr. Senador Pllnlo Pompeu requer dispensa de. lnterstlclo para o Projeto . de
Lei do Senado . n. 0 : 25, de 1948, já
com a 2. • discussão encerrada, a fim
de que conste da Ordem do Dia da
·
próxima sessão .
Os Senhores. que aprovam o requerimento, queiram conservar-se
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Tem.. a palavra o Senhor Senador
Francisco Gallott!, primeiro oradOl'
(•) Não foi revisto pelo orador.
Inscrito.
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de ordem constitucional, como bem
O SR. FRANCISCO OALLOTTI Sabia do encontro de V. Ex•. com o acentuou o nobre Senador Ivo D'Aqui·
· Dr. Américo Werneck Júnior, como no. · E~- até da própria ordem unlvertambém do· seu resultado !nfrutifero, sal. Tão interessante, que deve ficar·
por. êle mesmo mencionado. Entre- firmado o ponto de vista do senad(). ·
tanto, procurei, através de várias en- Se aprovado - felizmente não será
trevistas com o ilustre engenlfeiro, en-. por que· caiu na própria Câmara. trar no âmago da matéria; De acôrdo · seria precedente perigoso. pam. outros
com o que vi, ouvi e li, trago ao Sena- pontos· do Brasil, ·
do, serenamente, as minhas impres·
·O SR. FRANCISCO GALLOTI'I
sões; Meu discurso será pubMcado no - Muito .agradeço os esclarecimen"Diário· do Congresso" de ama- tos de V. Ex.a, Quanto à r.onst!tu·
nhã, · e os senhores Senadores, cuja cionalidade, ou não, do projeto, é ma·
atenção peço com todo !nterêsse, te· téria a ser· debatida em outro morão; oportunidade de .estudar m!nu· mento ..
ciosamente as palavras que vou proNo projeto oferecido pelo Sr. Pre·
. ferir·. e de ocupar a cuja tribuna, para . feito à Câmara dos Vereadores, S.
·.prosseguirmos nos debates.
·
Ex.8 - é o qu~ se depreende da pi'ó·
O Sr. Hamilton Noguetra -'- Permite pr!a mensagem - não foi original, ao
V; Ex.• um aparte?
·
"diZer:
O SR .. FRANCISCO GALLOTTI·· "De fato -que são pa·
Com todo· o prazer. _
·
lavras do relatório da Comissão
• . O Sr. Hamilton Nogueira - Para
de Finanças da Câmara dos .Veminha orientação nos debates, per- ·•
readores'.' - urge prover as ba·
guntaria, de:· ilúclo, se· V. Ex.• . está
ses do código ·tributário ..:.... é neconvicto de que a sugestão da mensacessário e urgente a reforma do
gem é uma necessidade, de que ela
ImpOsto predial; transferil· o ·as·
corresponde à realidade brasileira: e
sunto do. valór locativo, fonte de ·
se é ponto de vista seu, ou V. Ex.•
abusos e . injustiças .. clamorosas,
vem apenas interpretar o do Prefeito.
para o v,alor patrimonial' · ,.
No primeiro caso, o nobre colega per•
São palavras do relatório da CO·
mitirá que- o aparteie; se, .. porém, V.
mi.ssão de Finanças ·· da · Câmara dos
Ex.• apenas interpreta o pensamento
Vereadores, . Mais adiante diz : .
·do Sr, Prefeito,. reservo-me para oportunamente, responder-lhe.
"A nova orientação e.stabeleee
, o SR. FRANCISCO GALLOTTI .-..
normas liberais .para o processaRespondere! já a V. Ex.• · Não mais .
mente das reclamações; e emb.o·ra
converse! com o Sr, Prefeito sObre o
... modifique profundamente as ba·
assunto. Não poderia, portanto, interses da tributação, o faz de modo
pretar-.seu_ .pensamento. senão através
-suave e sem afetar, em absoluto,
da mensagem e do projeto de s .. Ex.".
a posição fiscal. dós outros ·contrl·
buintes". ·
. O Sr Hamilton Nogueira- v. Ex.•
vai,
então,
defender
seu
ponto
de
vis·
p
t
s
·
ta.
..
.
~
. . ·
ortan o,. . ·Ex.•, · se baseo:u em
. orientação exposta na própria Càma·o SR. FRANCISCO. GALLOTri - . ra dos Vereadores,
como diZia; 0 projeto apresentado
Quanto a ·mim, -confesso estar con.··· vencido da justiça do .projeto em cau- pelo sr.; Prefeito para l'efol'ma do
sa; e, assim, coloco-me !nteiramen- impOsto predial. não é tn!clatlva
te às_.ordens do ilustre colega,
d
d 1
,,
o .sr. Hamilton. Nogueira._ Muito apressa
a, como se ec arou. Fole...borado pela Comissão de Estudos Téc·
n!co-Fazendários da. P, D. F .. após·
obrigado a V·· Ex.~.. · ' · ·
O SR. FRANCISCO GALLOTTI seis. meses de discussões e todos os
Sel bem que njio compete ·ao -Senado seus pontos foram exaustivr.mente
reso~ver · o assunto, porque ·é da atri·
·analisados. A Comissão se compunha
· buiçao ·da Oàmara dos Vereadores do de trés '"altos funcionários da PrefeiDlstrito Federal, Se, porém, foi tra- . tura, com longa experiência. de. tri.zido a esta· Casa, e se, também, .me butação imobiliária, e de dols repre·comprometi a oferecer esclarecimentos, sentantes da Associação Comercial 'do
quero ·crer que deva proferir algumas Ri de Janeiro, membros, portanto, das . ·
palavras.
classes cons&rvadoras da Cidade, AS
O Sr. Hamilton Nogueira - Per· atas das sessões foram pubUoadas no
mite , o nobre colega novo aparte? · Diárto Oficial, Beção II, Prefeitura do
(Assentimento c1.o orador) , O assunDistrito Federal. Apesar desa publi·
to transeende o Distrito Fe~leral. E' . cação, nenhum protesto ou sequer su-
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gcstãô foi apresentada à comlssão por
O Sr. Andrade Ramos ....:. Então
qualqUEr Interessado,
:houve pequeno lapso da minha parte,
o Sr. A.ndra~e .Ramos - v. Ex.•, porque o .valor fundiário é o qu~ a
permite um aparte? (Assentimento do nova lei pretende.
orador) . Infelizmente, isso acontece
O SR. FRANCISCO OALLOTTI muitas vezes com os maiores interês- Pretende,. e ·é o que .venho· defender.
ses, .porque, em. geral, sofremos de aqui'.
amnésia, quase sempre profunda;
O sr. Andrade .Ramos - Acredito
quanto a êsses mesmos interêsses.
em breve, v. Ex.• nãõ mais ·o 'deque,
.Ouvirei. com o maior prazer a defesa
·
'
. que V. Ex.•, irá fazer do· pr"jeto .. fenda. ·
O SR, FRANCISCO OALLOTTI .Levar a taxação, porém, ao valer fundiário, é criar uma série de questões A incidência sObre o valor locativo é a
· que o !mpO.sto predial - como é apli- · mais antiga, a mais tumultuária e,
cado atualmente aqui e penso que em apesar das aparênclss, a. mais injusta.
tOdas as cidades do Brasil -~ afasta
.1\s luvas - que, no centro comercial
e d!rminu!, porque êle . assenlla. sôbre . da. cidade, atingem cifras espantosas
uma· percentagem c um valor multo e que orçam por milhões de cruzeiros
mais verificáveis que o valor fun- não são computadas no valor locadiário.
·
tivo, com grave prejuízo para o ·erário.
·
.
O SR. FRANCISCO OALLOTTI
- v. Ex.•, vai ver que não é assim.
O 'Sr. .Ribeiro Gonçalves - As. lu~
O Sr. Andrade .Ramos - Espero, vas, porém, . não poclem existir legalcom todo prazer, que V. Ex.•, possa mente.
·
·· .
· .
·demonstrar o· contrário.
o SR. FRANCISCO GALLOTTI..:... .
O SR. J.llRANCISCO . GALLOTTI
Ma.s existem comumente; pelo novo
- Há, presentemente, ncs vários paiprcces~o. pdl:ém, elas desaparecerão.
ses, três modalidades de tributação Peço um pouco de paciência por parte
pr.edial, que &e distinguem pela ·inci- dos· meus nobres aparteantes.
dência do tributo:
·
o' Sr. .Ribeiro Gonçalves - Não se
1.0 ) sObre o ·valor locativo, isto é,
pode
argumentar com o que· não existe
sObre a renda bruta anual dos· pré·
dentro .da lei.
dios;
·
· ·· .
2.0 sObre o valor patrimonial, isto
O SR. FRANCISCO OALLOTTIé, sObre o valor do t;rreno ~ benfei- · Mas nós podemos· argumentar com os
toriall;
·
·
· _fatos conhecidos. Sabe-se, agora, que,
3.0) sObre o valor fundiário, ·Isto é,
pela. loja situada na esquina. da Rua .
sô bre o valor do terreno nu, com im u- da A~embléla com a Avenida Rio
n!dáde para as benfeitorias.
·
Branco pagaram oitocentos mil cruO Sr. Andrade Ramos"- V. Ex." dá zeiros de luvas.
·licença para. um aparte? <Assentlmen- .
O Sr. .Ribeiro Gonçalves - Não po.
· to do ·orador) ....:. V. Ex.• disse que a
diam paga.r porque as luvas estão proi· porcentagem era sObre o valor patri- bidas em lei. Devem ser punidos.
monial?
. . .
O Sr. Andrade' .Ramos - A desones. O. SR, FRANCISCO OAUOTTI tidade poclerá aparecer em proporção ·
Quando disse isso?
nlalor porque êsse projeto é tumultuá: O Sr. Andra'de .Ramos- Agora.
no e in·~Onstituclonal.
O SR, 'FRANCISCO OALLOTTI - · . O Sr. .Rzõeiro Gonçalves - O certo
· EstOu enumerando as três modalida- é que não podemos argumentar com a
ilegalidade.
·
des que existem.
O SR. FRANCISCO GALLOTTIo Sr • . Hamílton Nogueira - Quan·
do d!sse que. na. Mensagem, o Senhor No dia em que ·não houver ilegalidade
Prefeito se .baseava em orientação jâ ou transgressão . de lei não haverá.
mais senado, não haverá nada.; esta- ·
exposta na c amara dos Vereadores.
J:_emos
no reino dos céus.
o· Sr. Andrade .Ramos· - São duas
O Sr. Aloysio de CarValho Se
coisas diferentes.
V. EX.• tiver conhecimento dos fatos,
O SR. FRANCISCO OALLOTTI deverá denunciá-los, ·
Falei em ·valor fundiário.
SR. FRANCISCO GALLOTTIO Sr. Hamílton Nogueira' Por O O
.fato
é público,
coiseqüêncla, não tem relação com a
·
O
Sr.
Aloysio ele Carvalho - Eu não
deliberação da Câmara dos Vereado·
o conhecia,
. res:

•

!
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·O ·Sr. Ivo d' Aquino .:... V.· Ex.• ·me
O sr: Andrade Ramos - o· valor
permite um aparte? (Assentimento do fundiário não"lrá· evitá-la.
·
orador) - Se se estabelecer o valor
o sR.: FRANCISCO GALLOTTI do aluguel d.O prédio sObre base fun.: Aguardem vv. EEx.• mais um pouco,
diária, ou qualquer . outra .coisa, não · porque 'todos êsses, pontos serão estuexclulrá a · luva clandestina, porque dados no meu dlscurs·o.
essa é sempre uma exigência que a . o Sr. ·Andrade Ramos - Não estou
fazendo oposição - v. Ex.• sabir que
. pessoa faz além do Uml~e legal. . · ·
O SR~ FRANCISCO GALLOTTI não é. êsse o meu' desejo - mas essa
V. Ex.• vai ver, pelo desenvolvimento. lei é tu~J~ultuárla, lnconstltuclonid e
.da minha exposição, ·que não haverá prejudicial ao Distrito Federal.
interêsse, nem necessidade ,de !uvas. · o Sr. Hamilton Nogueira - A Pre0 ·sr.Ivo,à'Aqulno ....: Então, serão
feitura ·quer. cobrar sObre êss.e audos pré- mento.
' · ·. ·.. · · · · · · ·
aumentados os .aluguéis
dias. .
. - .
. ,. . .
O SR'. FRANCISCO GALLOTTf-.
· O SR. FRANCISCO GALLOTTI :.... . ·. A apuração do valor · .locativo ·.das
Por Isso pedi paciência, aviSando -até · casas. ocupadas .pelos. donos· é lnteique·somente a leitura-serena do dls- ramente arbitrária:· e o mals.das ve. curso; após· sua publicaÇão,._ poderia zes. favoráver· às classes ·abastadas
proporcionar es.clareclmentos_ · que, que embora ·morem em. residências de
multas· vezes escapam ·ao debate.
. . luxo,•· pagam sObre ·um pequeno vn.. Respondendo· ao aparte, declaro que lor locatlv.o e; ·dêste modo, .transfe- ·
os aluguéis· -.não· serão aumentados, · rlndó para as classes menos !avoporquanto haverá abundância de nré · recldas o maior · pêso · da carga tri·
., ""·- ··dias.
.·
.· . . ·
" butárla. Essa· Incidência favorece· ·a
· o Sr; Ivo à'Aquino' - Nãó sei especulação ·imobülárla que ora camcomo.\ ..
·,
··
pela vergonhoaamente. no·nósso. melo,
o SR. FRANCISCO GALLOTTI _ · ferindo· a fundo a· economia popular,·
~ t h ""'
ê
·Prédios velhos '- com· valor locativo
..V· Ex_. en a um pouco de pacl nela de 12 a 24 mlr cruzeiros ~ estão .sen••
em · •!Ll'gUal'dar que cheguemos a êsse ·. ·do vendidos por dois' e três· milhõeS.
ponto;. · · .. • · · · · · · · ·
_de cruzeiros,·_ gerando,· parei seu_s ""''•
O Sr. Anàrààe .Ramos·- Nãó ha·
".v
verá. abundância de prédios enquanto ··prletários, uma:fortuna .--\! isto :,·
sem rl.sco ·e ·sem trabalhÓ.
estivermos. com êsse .clima de quase
· o· sr. Andrade Ramos -:NãO sabe
desrespeito à propriedade.
·
v. Ex.• que ·há .uma lei proibindo o
~
o' SR. !"RANCISCO GALLOTTI - · aumentõ. dos aluguét.s? .• .
· ·...
· A apuração do valor ·locativo · das · '
·
·
· ·· · ·.
. casas ocupadas pelos donos é, lntei· .· O SR .. FRANCISCO GAL):.OTTI -"
rame!llte arbitrária. Além disso, 0 Vou· mostrar a V. Ex.• coino ·se· re. ImpOsto; conforme·· se pr-etende co- . solve ·o·~ problema· do aumento .. :.:
brar, Irá diminuir o õnus das classes
· O Sr. Ribeiro .Gençalves · ...;.. Crê
menos favoreeldas. ·
· _ ..
V. Ex.• g.ueo ·aumento. do·.preço dos .
o. sr. 4nàraàe Ramos ..::.. ·Não é ver- llrédios ·seja consequência:, da valo.ri·
.
, . .. . . .
. ..· . 'zação do dinheiro?. . · · · . . .
"·
. dade.
·.O Sr. Joaquim Pi~es -.Não é
--"'o·sR. ll'RANCISCO GALLOTTI-".
'dade; o prédio em que resido . pa~ . Das duas coisas ao ·mesmo ·tempo ..
. · gava, há. cinco' anos Cr$ 500,00 de . · . O Sr•. Ribeiro Gonçalves -·V; Ex.~ ·
impOsto. por ano: h,oje, paga Cr$ .. .. . há de permitir que eu diga: ·a. Pre.. · 4,800,00; passarei a pagar .Cr$ _6.000,00 feitura. se propõe entãQ a cobrar. o .
de acOrd<> com o novo projeto. - . . ·lmp_Osto .sObre a valorização real e,
· O Sr. Andrade Ramos - v. Ex.• · também, -sObre a .. desvalorização dc. .
está· procurando. i'Jr~~jar as massas. dinheiro, porque o. dinheiro se desva~
. quando ·o que é J:':J;Is · necessário é lorlzou em consequência. de. uma se-.
mostrar a verdade tal qual é .. Se um ' rle de ·clrc~stâncias .• O proprietário
prédio estiver mal· lançado a Pre· . paga essa desvalorizaçao da qual nãO
feitura arbitrará e v. :Ex:~ poderá '.foL. culpado?. Não parece Iníquo· tal
requerer duas, três vezes, porque ela · fato?· ·... : .. ,'
.. ·
··
· .
manterá seu arbitramento e V. Ex.•,
O SR, FRANCISCO .GALLOTTI.terá que pagar.
A desvalorização' do dinheiro não está
. · O 'SR. FRANCISCO GALLOTT! ,;,;., sujeita a regra fixa;. é. um dos :eleUm dos pontos que o projeto teln: · em mentos, mas não o principal.
·vista é evitar a luta entre proprlctá·
.o SR. FRANCISCO. GALLOTT!.rias e .lançado.res.
Se, · na· venda dêsses prédios, compa-

ver-·:.

1
·
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ra.rmos seu valor histórico com ·o valor
pessoal dos avaliadores, como acon. da tra.nsação, veremos que êste .é de 10 · tece com a estimativa dos valores loa 20 vêzes superior ao primeiro. Em · ·cativos dos prédios ocupados pelos
geral, êsses prédios só são comprados
donos.
pelo seu valor histórico com o valor da
O Sr. Hamilton Nogueira ..:. Porque
transação: ·veremos que êste é de 10 a não há supervisão, não há fiscaliza"
' · 20 vêzes superior ao ·primeiro. Em...geção. ll:_ falta de orle,nta.ção. . ·
· ra.l, . êsses prédios são comprados
O SR. FRANCISCO GALLOTTI _ para.. ser demol!dos e dar lugar a V. Ex.• sabe o que se áá com os ava- '·
construções modernas. Essa. ·especula~ l!adores.
ção é· multá v!sivel nas desapropria- .
·s:sse Cide! to é'· o · bastante para
neutrai!zar muitas das vantagens dêsse
ções por utilidade públ!ca em que, embora a Pr·efeitura. ofereça uma. indenlsistema... · ·
·
. ••·
.. za.ção' de .20 vêzes o•.va.lor locativo, os
O Sr. Hamilton Nogueira - Com.o
· proprietários .exigem quantias de 4 a
cet!c!smo de V. Ex.•, seria !mpossivel
6 vêzes superior e obtém m-~smo v!tó·
qualquer legislação. V; Ex.• vê,· por
· ria. em pleitos judiciais.
tOda. parte, desonestidade, âesl~aldade,
· · E é assim que .tais proprietários
!lega.l!dade 1·
' .
aiCham multo bom o valor locatLvo
o SR .. FRANCISCO GALLOTTI para. o.pa.ga.mento de seus impostOs ... · . v. Ex.a verá, pelo>projeto apresentado
mas Julga.m-illo mau para o cáLculo na Câmara dos Vereadores, que .não
,,: .
das !ndenlzações.;. Dois pêsos, é duas. haverá nada d!sso,.porque ·~~rão ava.· m-edidas. . .
·
.
·
· · llações tip!cas, certas, seguras, de
· · A Incidência ,!io impOsto, predial· sO·, . acOrdo com· a testada, r.om a área e
(
bre o valor !mob!l!ário é adotada em. com ·a forina geométrica do terreno,
. ·
.· .
outras nações, principalmente. nos Es· ·· · deiiltro da.,:zona:
. '·
tados Unidos e nas provlnc!as orien-'
·P.eço paciência a v. ·Ex.•.
tais .do Canadá;· ll: muito mais racioo sr. Hamílton Nogueira - Re5nal. que a. incidência sôbre o valor pondere! a'·v. Ex.• com fato concreto.
looativo, . divide com mais justiça a .. O SR .. FRANCISCO OALLOTTI carga fiscal entre as dlteferentes elas- A terceira.· modal!dade é a que !nci. ses ·de · contribuintes, obrigando os
ma!s-.afortunados .a suportar, como de
de sObre o valor fundiário. E' a. for".
justiça, a -parte mais. pesada, aliv!·
ma mais moderna e ·mais social de
ando, .dêste modo, as classes menos
tributação. E' largamente 11doiadfl. •. ,'J
· .favorecidas. · ·
.. ~ .
· · com ót!mos . resultados - .em ;vários ·
o Sr.· Hamilton Nogueira - V. Ex.• · pafses e · cidades (Nova Zelandla,
.,
permite um aparte ? <Assentimento . Austral!a, Tasmanla, União Sul·
· . do orador> A Prefeitura é a primeira · Africana, Prov!nclas
Ocldeuta.is elo .
a ~specular. V; Ex.• sabe que, .na Ave- panadá., e cidades americanas, dina·
n!da Presidente . Vargas, há · lotes e marquesas- e· norueguesas) . ·
· o Sr, Hamilton Nogueira -Vamos
' lotes de terrenos que não,foram ven.d!dos até 'hoje, em •virtud~ da espe- · admitir, apenas .para discussão ...
'culação da própria Prefeitura.
o sr. Andrade Ramos - Acredito·
0- SR .. FRANCisCO GALLOTTI -· que se fOr estudado para '1952, e só
Os fatos ·que estou narrándo não são para 1952, teremos umas tantas· pro. ..
. desta gestão nem dêste. regime· · · . · vidências. Isso é passivei, mas, neste
: preços
o sr.são·
Hamilton •Nogueira- Mas os
t in
t
·
mantidos.- Esta gestão aln· momen
opor uno·
·
da não modificou a orientação.
·
O SR. FRANCISCO G~OTTI0 SR. FRANCISCO GALLOTTI _ , O ilustre.· Senador está mostrando
Já constavam do cálculo das desa- que. ainda não leu nem a Meusagem·
. propriações. .
nem o projeto.
() sr. 'Hamilton, Nogueira -. Esta ·
O· Sr. Andrade Ramos -:.Já 11,. .
gestão é a continuidade das out~as. · O SR. FRANCISCO GAL!.OTTI • O SR. FRANCISCO GALLOTTI -. Então, não tem o direito de dizer
Mas tal sistema .tem também alguns que é para 1952.
defe!tos;·que surgem na aplicação prá~
o Sr~ Ribeiro. Gonçalves .:.... Essa
tica. A. necessidade de aval!ar, perlà· modalidade é uma pllula 'jUe o Predicamerite, mais de tre.zentos mil !mó· feito dourou, e a palavra de V. Ex. veis - nesse caso -· seria uma tarefa celênola ·está a açuca.ra:r. •
de · grandes proJ)orções, que geraria
.
O Sr. Hamilton_ Nogueira - Peço
multas . discussões e irritações , entre
os. contribuintes e os agentes do fisco, licença para continuar o meu
pois. seria !mpossivel evitar o arbítrio aparte ... ·

.
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O Sr. Anàraàe ·.Ramos Se é ano. Se é que àinda sei <Utmética
para 1952, vamos discutir.
.elementar.
.
O.SR. FRANCISCO GALLOT'riO SR. FRANCISCO. GALLOTTIE. até para 1955. Se v. mx.r· tivesse E' o sistema ma!s simples c o único
lido, veria. isso.
·
.. · .
Isento de arb!trio pessoal.
O Sr. Hamilton Nogueira - Peço
O Sr. Ribeiro Gonçalves·- Arbi·
licença ·para .continuar meu aparte. . . · trio pessoal,- partido .de uma avaliaO. Sr. Anàraàe Ramos - E' uma ção inicia1, que é 'pessoal. ·
co!sa nova, em matéria de economia,
O Sr. Hamilton Nogueira - Bisdiscutir · impôsto. para ser aplicado tema simples 'de expropriação ..
em 1955.
.
'
O SR ..FRANCISCO. GALLOTTI O SR. FRANCISCO .GALLOTTI - . Quem · faz a avaliação, senão a
São gradações: 1951, 1952, 1955. ' V. pessoa?
EX: n vai ter um pouco de paciência.
. O Sr. Ribeiro Gonçalves - Logo,
o Sr; Hamilton Nogueira . ..:. Vamoô ·não está. isento de arb!trlo. ' .
admitir, apenas para· · _argumentar,
o SR. FRANCISCO GALLOTTI :.... ·
que fôsse real, · viável, · :J.celt:í.vcl e Aqui está. isento. V. EX. n verá.. ·
.
o sr. .Ribeiro Gonçalves :- Se o vaconstitucional o impôsto · !\Lndiá.rio.
Vamo!i · · admitir que.· seja ·aplicável · lor ·furidiá.rio-- depende de avaliação é
noutros países. Pergunto a .v. EX- uma equação pessoal, ·da. Prefeitura.
celência se· concorda com a tàxa de ··como não depende?· ·
.
. ,,) '
. o SR. FRANCISCO GALLOTTI- .
. 3 112% do valor funcUirio;
··- .,o SR. FRANCISCO GALLOTTI- Não. Depende e multo da aplicação ,
• Esse é_ o assunto final de meu dis- da fórmula.' O ilustre colega; que é
curso. Se se chegar à. conclusão de engenheiro, verá. que. não é assim como
que a taxa é exagerada, que se di- diz. .
· . ··
,
minua, mas não- se combata o ponto
Aqui neste sistema o valor do solo,
de vista;
··
· 1 · que sei:ve de blllle· à. cobrança do.im.o
Sr. Hamilton Nogueira -.Está. . pôsto, é .derivado , diretamente das
·M
A
v · 'Ex · n· ac.....
,._
transações imobiliárias, por processos
·na
.
ensagem
·
gora.
·
.técnicos
apoiados em prin.cipios te.ó·que a taxa de 4% .. é justa?
.o sR; FRANCISCO GALLOTTI _. ric;os, ·amplamente' coli!irmados pela.
· ...
. õ t
d
prática.
A ...ensagem. prop e a.xa que po e . o sr. Au(IU8to Meira - Peço a. Vos•
ser reduzida. .
.. sa- Excelência .me permita um. a.parte,
O Sr: Hamilton .Nogueira v: . a. fim de esclarecer-me. As.terra.s detl•
Ex_. a acha justa a taxa de 4%? ·
tro da cidade do Rio de Janeiro, como
Foi a pergunta que fiz ao Dr. em outras caplta!s, pertencem à MutiiWerneck. Expús um ca.so concreto.
cipalldade. Esta. tem o domínio .pleno.
·
e o proprietário apenas o domínio útll.
O SR .. FRANCISCO. GALLOTTI como é que a Prefeitura rança impõsto
Vou. tentar provar ao Senado que . sôbre. terra que é sua?
. · .
ess~taxa.~e 4% ..., .......·
.
..o:SR, FRANCISCO GAÍ.LOTTI _;
.o Sr. Hamilton Noguetra ,... Cito
Não . v Ex.• acha. que···não se cobra
caso concreto: o terreno do prédio
!mpÔBto• sôbre a terra? · · ·
..
em- que resido vale Cr$ 300.000,00.
.. o sr Au(IU8to ·Meira -·· Não sObre a
J:>erguntei quanto .iria pagu de im;. terra própria. Então a. Municlpallda.põsto e S. S. me -respondeu: •..·.: ·:.
de lança impôsto sôbre; terra. que é
Cr$ 12.000,00 .Por ano. Se ·11. casa é suli.?
para morar; o impôs~o de Cr$ 1.000,00·
o SR. FRANCISCO GALLO'ITIpor ano é extorsivo, se é par_a alu- .. Já se ·cobra. se v .. Ex.~ tiver terreno
gar, ter-se-á. que cobr~õr ma!S de · • no Distrito Federal, pagará !mpôsto ,.
Cr$, 5.000,00 por mês .. Basta. ISSO_para. . 0 Sr~ AU(IU8to Meira.- Acho Uegiliquidar a mensagem.
· ·: •. · · . . timo, irregular· que· se lance .. !mpôst'!
O SR. FRANCISCO GALLO'ITI sõbre. terra de que a Municipalldade c
proprietária..
· O cálcUlo de V. EX... não ·estã certo.
'l'rago um · ca.so concreto para. ·ser
'·o SR. FRANCISCO GALLOTrl. .examinado·
_
Então, v. · EX.• põe a.baixo qualquer
·O Sr. • Hamilton Nogueira O !mpôsto sôbre a terra.. Mas não estamos' tratando disso, apenas de mocUficálculo foi feito pelo Dr. Werner.k.
0 valor do terreno é de Cr$ 300.000,00 car: o atual- sistema de cobrança do
a jm·os ·de 4%, são Cr$ 12.000,00 por
impôsto.
:· · '
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O Sr. Augusto Meira- Perdã.ol Há ria; por conseqüeneia., na base de eso dominio pleno e o ·dom!nlo que não peculação. Há, pois, contradição com
é pleno. Se o proprietário tem sbmenos têrinos da Mensagem do Prefeito.
Se V. Ex.a passar os olhos naquele
te o dom!nlo útil sObre o terreno na
cidade, como pagar ImpOsto sObre essa. documento verá que .tenho ra.zão.
ter~a que :não é sua.? Então, IIIOObemos
O SR. FRANCISCO GALLOTTI com o sistema. foreiro e consolidemos a.
Dizia eu: _ Grande patte das quanproprledade na mão do proprietário do tias elevadas que os .cap1talistás são
dom!nio útil, Neste ponto ·de vista, o hoje obrigados a intervir na compra
Eá~~1;~ está eivado 'de defeitos lnsn·
do solo, poderiam ser aplicadas ·com·
o' sr. Joaquim ·"Ires
_ Em -todo' e
mais proveito nas construções. Em
.vez de gastar um milhão, ou mais,
qualq~:er ponto de vista.
só na. compra do terreno, o cnpltallsta.
O Sr. Augusto Melra - A muilic!· . gastaria multo menos, ·reservando
palidade do Rio de Janeiro não pode multo mais .para as benfeltorlas 'e
... lançar impOsto sObre uma ·proprleda~ como conseqüência: casas melhores e
de que. é dela própria.
.
mais baratas, alugueis mais módico~.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI _
sem necessidade da arbitrária lei do
Os valores unitários do solo de cada inqu!llnato que está agravando cadaponto da. cidade, assim determinados, vez mais o 'problema da moradia.
são aplicados aos· vários terrenos, S'i· Com a Imunidade ·tributária para as
tuados nesse ponto, de acllrdo com as · construções - quem mais construir
menos pagdrá. E Isto é. justo porque
testadas, as árças e. a forma geométrl·
ca dos lotes individuais, proporcionan· quem mais :edifica mais beneficio pro-·
do valores seguros e Incontestáveis porclona à , coletiv!dade.
O Sr. Hamílton ·Nogueira -- ·Quem
para a incidência do 'tributo, :ll:sse s!stema é !profundamente social, .porque edificará cm terreno tão caro? Nada
nêle o ImpOsto Incide sObre 0 valor do leva a crêr que haja desvalorização
.solo que é gerado pelo progresso da cl·
de tudo tão, cedo,
,
dade e pelo trabalho colativo. As benO SR. ll'.I'l.AN'CISCO GALi.oTTt ..:..
feitorias ficam. imunes à trlbutaç!i.o, o A tarifa do !mpôsto para a zona ur- ·
que é o melhor dos incentivos ao ln·
bana, proposta no projeto, é de 4% ·
vestimenta de capitais em novas cons· · sôbre o· valor fundiário dos Imóveis.
truções. O solo toma-se mais barato e Vejamos se ela é· justa.
o Sr. Hamilton Nogueira - Isso é
a especulação !moblllárla entrará em
colápso ·
.
.
Inominável, a maior expropriat;!l.:> ·
···O Sr • .Ribeiro Gonçalves ·- Quer que pode haver: é a soc!allzação.
·
dizer que a Incidência de .maior impôs·
O Sr. Joaquim Pires - E' o· con·
.to sôbre o solo o torna mais barato?
fisco. ·
O SR. FRANCISCO GALLOTTI O SR. FRANCISCO GALLOTTI V. Ex.• verá que se.toma, desde que Digo eu: a. tarifa do lmpôsto para a
considere a construção nele existente
zona. urbana, proposta no projetO', é
P -·sr. Ribeiro Gonçalves _ Estou de 4% sõbre o valor fundiário dos
perguntando, porque à primeira_ vista lm6v:e!s. Vejamos se era. é justa. E~ a.
parece um paradoxo o. que· v. Ex." perg;mta de V. Ex.a....
·
acaba de. di~. · .
.
O Sr. Hamílton Nogueira - Isso
O· SR.· FRANCISCO GALLOTTI _
é Imoral. Atenta contra. tudo. Se. Dei .a entender, de infclo, que se devia ria a agiotagem: oficializada.
.
ouvir; para. depois discutir .Mas, com
O Sr. Andrade Ramos .:.... E' melhor
.. muito prazer estou aceitando os a.par- detxarmofl essa. parte referente à. taxa.
tes de VV. EEx. •.
.
o Importante é: saber como será !e!ta.
o· Sr •. Hamiltcm. Nogueira-- Estou a. a.valia.ção. E.' ai que está o ponto
ouvindo, com todo o Interesse o- clls- !taqufssúno do proJeto·.
curso de V. Ex.•. Acabo de ver, por
o SR. FRANCISCO GALLOT'I'I exemplo,· as condições em que ·deve A aValiação- não• será feits. por .!nd!·
ser feita a avaliação da área. da tes- vfduos.• A transação é que será. apre. tada, etc.; mas,. se não me engano, c!acla.,, de acõrdo• com a zona, !mpe-.
na justificação da· Mensagem, faia-se rando• O• valor dos· terrenos.
em valor fundiário. Quer dizer. a
O· Sr. Ribeiro• Gonçalves - ESsa
· avaliação do terreno, ou da précl» , . forma de impõsto• pareci- que não
l*lrá f•elta tomando-se por base as incide sôbre a r<!nda. do prédio e,
últimas transações na bolsa !mob!liâ- . s'im, sõbre o- próprio- valor do prédio.
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Sendo assim, núm tempo X equivale . lar meramente especulativo é que essa
a· uma ·a)lropriação.
relação será in~erior' a 1,5. •rememos
. O SR. FRANCISCO GALLOTTI entli.o essa! relaçli.o minlma de 1,5..
Absolutamente, V; Ex.•. vai vêr que · O Sr: Ribeiro Gonçalves - Mas co: com êsse. impõsto em prática. só-· damo valor especulativo?
·
qui ·a: vinte ·anos é que a taxa atual.
O~SR. FRANCISCO i:JALLOTTI · pode ser dobrada.
· · ,
· .Nos prédios de valor especUlativo, Há .
o Sr. H amllton Noguelra - Só na os · pardieiros já . citados ·e eu · ngora
"Utopia."· de Tho!Jlas Morus.
·' aponto uma terceira classe;' · · ·
·o Sr • .Ribeiro Gonçalves - Den- . ' O 'Sr; Hamilton Nogueira.,... Gran-.
tro. em pouco V. Ex.• me convencerá · de parte da popUlaçllo do Rio de Ja~
de. que êsse impOsto é mais baixo do .. nerio reside em· pardieiros e os com·
que o outro,. anteriormente: cobrado. · · . pra para poder· morar. . ·
O .'sR. FRANCISCO GAlLO'l'TI ..:...
. O SR. FRANCISCO ·OALLOTTI - .
· • · Vou provar que é.
·
. ·- V. Ex.• vai ver que indico .remédio
O Sr. Ribeiro Gonçalves -·De an- · para acabar com os pardieiros·e melhotemão.devo.dizerqueV. Ex.•_trazuma· rar·as condiçõesde moradia; · . ·
_ o- Sr. Hamilton Nogueira - Enfim,.
afirmaçli.o. surpreendente ·para. o .se_nado. · J:>elà •primeira vez na história como é. hipotetica, abstrata! .. ,
. da vida pública brasUeira·um adminis·o SR; FRANCISCO OALLOTTI trador da · altit~e fiscal do General Chamamos de T 0 :valor de um terreno ·
_ Mendes de MoriUS: oferece projeto que . · . situado. em. qualquer .. ponto · da . zona
. : : reduz impostos. .
.
.. . . _ .;Urbana (Copacabana-Tijuca~Oentro) ·.
... ' ·O SR. FRANCII!ICO GALLOTTI Se T é o valor do terreno, o 'llllor mí- V; Ex.• ouvirá' minhas palavras e, · nlmo da con.Strução será l,:i x T e o
· . . como ·engenheiro, estou certo da que
valor mirlimo do imóvel será 2,5 x T
.. ~ as ·apreciará; ·• · · ' ' · ·
: (terreno e bemfeitorias).
,
. .o Sr: Hamilton Nogueira - Pelo . O· Sr. Ribeiro . Gonçalves - Estaque vejo ·seria. mais ·uma ·edição· de.· belecidas as:opremissas .e· dentro dessa
-"Alice no pais das• maravilhns". · · · norma de raciocinio matemático que
SR. FRANCISCO GALLOTTI -- v-; :_Ex.• v_ai-desdobrando à apreciação
Peço atenção de ·meus colegas 2 espe- · do. Senado, semp~e a admirar sua in•cialmente do senador Ribeiro Gonçal- teligência, V .. Ex. chega, ...
· ~ves: num prédio :de valor ecónõmico, .. O SR; FRANCISCO 'GALLOTTIseja' de· que importância fOr, o valor
Muito obrigado· a· v. EX.•
. da construção será, pelo .menos,' de 1,5 ·
O. Sr.. .Ribeiro Gonçalves· - ·; .·. tto .
· o. valor do solo.
·
mundo de ThomasMorus, inteiramente ·
. · o·.sr~ Hamilton Nogueira - E V.
utópico .
. Ex.a acha pouco?
O SR.-FRANCISCO GALt.OTI'IO SR. FRANCISCO GALLOTTI - ',V. Ex.• verá. o pOIIlto .por mim visa. ·Então estamos de I!Côrdo •. ·
do..
· · ·· • ' ·. .
·
O. Sr. _ Hamilton Nogueira ..;. De
. · 0.-Sr. Ribeiro .Gonçalves -V, EX....
acõrdo, nao_! Acha Ullla.coisa horroro~
poderá até chegar ao mundo,de _qua- ·
. ·
·
·· ·.
· · tro' dimensões, quando o em que es· sal
. o·~r. Ribeiro Gonçalves -Po_de ser,
tamos tem apenas três. . .
· ,
ou. ~ao. ·
o Sr. Hamilton -Nogueira ...:.. Esta;.
··O SR. FRANCISCO GALLOTTI- mos, hoje, em pleno_pafs de poesia..
E' o que vamC?s -vêr; . · · ·
· . - · · 0 SR. FRANCISCO GALLOTTI ~
O Sr . .Ribetro Gonç~lv!s -. Conhe· A renda'· brUta dós ·prédios de valor·'
ço prédios -.e V. Ex. tao bem quan- _econOmico é de ll% Ctal.é a taxa ado.· to -:u - cujo valor C()rrespo~de a um tada. pela .. Pre!e!tur~ para a -tixaçãodé~uno do custo dos terrenos em que - dos valores Iocativos) • Essa taxa bruestao localizados. .
· ·c- - ·- . ta de u% "diminuída. de 4%, relativos
O SR. FRANCISCO GALL~TTI·- . aostrlbutÕS..mun!c!pais .(taxas de. água
E' possível .que haja. A exceçao ·con- .. a· saneamento, depreciação, impOsto-. ~e
firl!la a regra.
.
.
. renda, seguro, etc.) corresponde a uma
.. O Sr. Hamilton Nogueira ~ 4% sõ- ·renda· liquida. de 7% que é a renda
· proporcionada ·.por· titulas ·da divida.
'bre uma vez e meia. o valor do- solo!'
O SR. FRANCISCO GALLOTTI- pública.. · ,
.
.
Nos pl'édios novos a relação será de
o sr:. Ribeiro Gonçalves - Chamo·
duas ou três vezes e até mais .. Só nos a atenção de v·. Ex,• porque posso es,;,
velhos pardieiros, e nos prédios de va- tar em êrro, quanto ao que ou.vi. O ra-

·:o
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clocinlo de V. Ex.• começa a ser faO Sr. .Ribeiro Gonçalves - . • . com
lho quando diz que a renda da Pre- aluguéis congelados, como atualmen'
feitura . corresponde a 11% sObre êsse . "te estão, proporcionam essa renda d.e
7%. se levarmos em ·consldera.ção a·
valor do terreno e. do prédio, Isto é,
.. ,,
.•.
valor Integral. O ·ImpOsto cobrado, depreciação da . moeda. e o congelamento·. dos aluguéis ,a renda. talvez
atualmente, · P.ela Prefeitura, Incide
. ' .·,,·
-· '..,:'<'...
, apenas sObre o va!Dr locativo, ou seja, não chegue .. a quatro po~ centot .
SObre o que o prédio rende a mais
O SR. FRANCISCO GALLOTTI do que seu· valor, em cada ano.
· • A depreciação da moeda não pode ser
O SR. FRA!'{OISOO GALLOTTI tomada. em consideração, neste caso.
..
O Sr. .Ribeiro Gonçalves, - Tem
Se tomarmos sObre llsse. valor locativo
a· taxa. de 11%, dos quais tem que tlque entrar, porque .é .uma. realidade ..
Se V. Ex. • quiser desprezar .a lei .para
ra.r 4%, ainda sobra.m 7% ao· proprle•. tárlo, · que é a renda prDporclonada. ater-se, exclusivamente, à. realidade,
não pe~derá pôr. de lado a depreclaçlío
por titulas da divida pública. · ·
O Sr . .Ribeiro Gonçalves - Quatro
da mceda, que é gritante. sentimos
por cento para que?
essa realldad·e, a mais dura de tOdas.
O SR. FRANCISCO dALLOTTi .::....
O SR: FRANOISOO GALLOTTI-iEntão, agora, com .a desvalorização
Das ·taxas cobradas· pala. Prefeitura,
ImpOsto sObre a renda., taxas dágua,
da moeda, a renda. il'la. atingir trinta
por cento!
·saneamento,. deprecla.çAo, seguro, etc.
,
.
Dessa maneira, o Imóvel em hipóte. O Sr. .Ribeiro Gonçalves ·.- Feitos
se, para ter v'alor económico. e não · os, cálculos: 4,12% x T, isto é,
especulativo; deve dar uma renda bruo mais puro romantismo económico ..
ta - que é o seu valor locativo O SR.:FRANCISOO GALLOTTI:.....
de: 11% (2,5xTJ •
.
.E' um pouco difícil calcula.r a.sslm,_ Fazendo i: os cálculos,: que estou certo
VV. Exas. também farão·- talvez
'de momento. Dai ,ter· anunciado que
amanhã - dizia. .eu - o. tributo prea leitura serenai depois dos debates,
dial
dêsse' !móvel, pago sObre o valor
haveria de fac llta.r a compreensão
lccativo, é de 15% (12% de ImpOsto e
da minha exposição.
.··:.•
de'taxas remuneratórla.s) .e o seu .
· o Sr •. Hamilton Nogueira - Vossa 3%
montante é:. 15% (11% x 2,5 x T), ou.
E&celênc!a ·está expondo' com ta.nta
feitos os cálculos:· 4,12% x T, !sto é,
. ·clareza, que ·não há necessidade de
quatro e um ;.oitavo por cento sObre · .
outra leitura..
·
.
o valor do terreno, valor fundiário.
··.,
O SR. FRANCisCO GALLOTTI,- 'Ora, o lmpõsto que o projeto propõe
0 tributo predial dêsse Imóvel, pago
é 4% sObre o valor fundiário!. InfesObre o valor locativo, é de 15% .(12%
rior, portanto, ao ImpOsto atual sôbre
.de ImpOsto e 3% de ta&as remunera- o valor. locativo!
.
tórlasl e o seu montante e: 15%
O SR-. PRESIDENTE - (Fazendo .
m %x2,5xTJ, ou, teltos os cálculos: soar os tímpanos) · Peço permissão
4,12o/oxT...
·
··
· ·
pa.ra Interromper o Ilustre orador, .
o Sr. .Ribeiro Gonçalpes - Vossa.. a fim de o avisar de que· está finda
Excelência -está partindo de um pres- a hora do · expediente.
.. ,.
suposto erróneo, a. meu .ver. o imó- .
O SR. RIBEIRO GONÇALVES
· vel não proporciona a renda· líquida
(Peta. ordem) Sr. Presidente, requef- ·
de sete.,por cento.
ro a. V. Ex.a consulte o Senado ·se
. o SR! FRANCISCO GALLOTTI concede a. prorrog111ção de 30 minuV.· Ex.•· acha pouco?
· ;
tos da hora de> e:tpedlente. a fim
de que· o nobre Senador ·Francisco
O Sr. .Ribeiro Gonçalves - Acho
muito.
·
·
Gallottl conclua a. brllha.nte exposi..
ção
que está fazendo.
. .' ·
·sR. FRANCisco ÓALLOTTI ~
O SR · PRESIDENTE Os Se·
Sou proprietário e tenho. a renda. de
:chores que· concedem a_ prorrogação
·
·
sete .. por cento.
O Sr • .Ribeiro Gonçalves - Não .J;e- · do expediente, requerida pelo Senhor
nho Imóveis. Lamento não estar pre- Senador ~beiro Gonçalves; queiram
sente- o Senador · Andrade Ramos, a conserva.r-se senta.dos. CPausal
·Está concedida.
fim ·de que S. Ex.• me dissesse se os
Continua com a -palavra o Senhor
Imóveis antigos.. .
. .
Senador Francisco Ga.llotti.
· O SR. FRANCISCO GALLO'+"!! O SR. FRANCISCO GALLOTI'I _;
·se s. Ex.• tivesse a minha franqueza,
diria: tenho dois prédios que- rendem Multo grato a.o Sr. Senadot' Ribeiro
Gonçalves e ao Senado.
mais de sete· por cento.
·
,\
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·· E,. se a relaçã,o entre
valor daS não atentam para os fenômenos !mO•
benfeitorlas e o valor do solo fôr su- · billários, nãó ,reconhec:em à . primeira
perior a 1,5%,. então o impõsto co- vistll. São· êsses valores· fict!cios que.
brado sõbre . o valor locativo ·será . estão .entravando o. progresso da cl(!a·
ainda •maior que o calculado. sõbre o · c:te, paralisando as construções, dimi~
valor ··fundiário. Como, póis, recla- nuindo as transações, aumentllndo as
mar contra tal impõstó? Mas exls· tavelas e obrigando· o poder público a
· tem · reclamações. C()mO explicá~las? adotar medilj_as enérgicas (lei do lnqul·
· O Sr. Ribeiro·Gonçalves- Lemos, .·!Inato) que. compree];lsivels como re~
no .·••correio ·da Manhã", .uma expo- curso 'de. emergência, são; entretanto,
sição -. aliás muito ·bem feita... .
contrapruducçntes como remédio defi· .
·' o SR. F'R.ANCISCO OALLOTl'I ...:... nitivo; .Conseqüência: altos. aluguéiS
·Que ·falava no· Dr. Fortuna?
para os prédios novos·- baixos alu·
o sr. Ribeiro Gonçàlves _ ·... em guéis para os ·prédios· antigos - novll.
defesa . do im;lôsto, · acompanhada de · expeculação .imobiliária - luvas, des·
um quadro demonstrativo. :lllste qua.- pejos, etc. ·etc. ·
•• . . . · ·
-dro induz as pessoas não afeitas à
· Mas;..... diriam os ·adversários do pro·
matemática à convicção de que 0 lm, jeto - qual· seria a situação dos pré· ..
.Pôsto Jleneficiaria, em lugar de ·criar dios .económicos· cujos valores loca.ti· .
õnus maior, como . parecia, alarman- vos estão congelados · em nlvel· baixo
temente, à população .do Rio de· Ja- . pela lei do inquilinato? .
.
.
neiro. 'A ·partir de certo prêço, não
O caso está previsto no projeto.
sei se de sessenta. ou •oitenta. mil cru~'· Tais prédios só passariam .para a tri·
·, : ·zeirc>s. :.. . .. . , ·
·
. ·· llutação fundiária em 1955, isto é, da·
..
.O. Sr-.- Hamilton Nogueira..-. Qua- .qui a· 7 anos, época. em que, provàvel·
·· renta. ·e oito .mil cruzeiros. o próprio. mente, já· não existiria a lei referida,
"Correio-da Manhã" relata essa de- que· se tOrnaria desnecessária,. se a:promonstração. .·
. . , .
vado. o projeto. . .. : · .
·..
.·. O. Sr. Ribeiro .. Gonçalves '- Exata·
• 0' Sr.' Hamilton .Nogueira .- Em
..mente: .a. partir de quarenta e oitO · que · ·se baseia o· nobre colega,..para
in!l Cl'UZeiros, do valor fundiário, a ·ac~·e:dltar que daqui a 7. anos a. situa-·
curva .ascendente tio· impõsto, no re-' ção .·. econõmico-financeira . do .Brasil
gime atual, se cruzava com a curva · seja. um mar de· rosas, quando" tudo
~scendente do lmpôsto no . regime
leva a crer, na marcha em qu-e vamos,
novo, isto é, a .curva ascendent.e .do · · que tudo se agrayará? Consulte o em!•
.. regime novo tinha ai 0 seu ·ponto de nente··Senador. os pregos atuais, o do
.cruzamento· ascendente. A ordenada arroz, por. exemplo,. pelo. _qual paguei,
era. a· mesma •. Dai em diante, 0 re· na manhã de hoje, e-cruzeiros por
gime de. crescimento. variava, crescia quilo, :e· diga como pode acreditar que
a curva do . :~ovo !mpõsto, multas vê- daqui a 7 anos estaremos· viven'do iium
zes segundo uma lei · de · ordenadas . ·ambiente melhor?
· ··
·de crescimento multo maior do· que ·
o SR.. FRANCisco· OALLOTri ~ .
· a curva do impOsto. Quer dizer: o · v::.EX.". vai vêr que até a. hipótese da·
que se notava era um aumento ex- situação piorar está prevista. . . .
· ·cesslvo de impõsto ... Nunca.mais, deno sr. Hamilton Nogueira-. Esta·
tro da matemática, ·. haveria .possibi· · mos .em pleno ·romance de .. "Alice. no
!Idade. de, no. ·regime atual, ·.tornar· pais das maravilhas".-Voltam'Os à ln·.
menos oneroso o reg!m~ novo.
fância, ·aos "Contos da Carochinha". ·
·o SR. FRANCISCO OALLOTTI·O Sr. Hamllt9n. Nogueira- Aliás;
a própria mensagem .do Prefeito- o .V. Ex.• é demasiadamlmte pessimista.
. se; por• acaso, tal lél ainda. cont;i,
reconhece ·e: nela se diz,. cont:aditô·'
riamente,. que é uma ousadia o que nuasse em vigõr, mais favorável seria
pretende fazer. Portanto.. .
·
· aos proprietários, pois · que, ·é prov~- .
: O SR. FRANCISCO OÀI..LOTTI ..:.. vel1 e mesmo~justo, o aumento auton·
Tenho .a:. impressão de 'que adivinhá· · zaao nos. valores locativos. Mas !Wlda ·
--va' o aparte do Ilustre senador Rib'ei~ · ·que assim não: fõsse, o projeto prollle_
. ro (Jonça.lves; e trouxe 0 exemplo de qualquer aunil!nto ·de impostos supe- ·
uma . propriedade de um milhão de rior a lO·',~·'·anuais. <Art .. 30). Isto
· cruzeiros, muito acima dos quarenta e quer dizer "'que, .na pior das hipóteses,
.oito mil citados.~ · · · .. ·
· só daqui a: 17 anos os ·impostos dêsses
·Mas - dizia ..,..existem. reclama1)ões. prédios poderiam ser duplicados. E .
Como· explicá-las? . A explicação está não seria admiss!ivel que os 'Valores lo. nos valores expeculativos e antieco-· cativos ainda fOssem - daqui a quase
nômicos, que ~ui tos, de boa fé e que 20 anos - os mesmos. que .a.tualmen\
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3) que os prédios restantes passem
pessimismo.
para a nova modalidade tributária.
· Quanto ao· primeiro Item, não po·
O Sr. Hamilt~n Nogueira -,Até lá,
jie haver objeçã.~: os prédios· novos , ·.:. ;;
já o Estado terá açambarcado tudo
· porque · ninguém terá dinheiro pará têm sempre um valor fundiário lnpagar-lhe. ·Estaremos naquêle· regime f•f!l'ior a um têrço do ·valor lmob11iá.· . · - :·
. que V. Ex. • combateu tão. brilhante• . l'io. A sua renda bruta. é. fixada ~la ·
.
mente -" .e deve combater - do co· PrefeRura em obediência. à.: lei· do lnmunlsmo.. ,_Isso ~.mais grave: do que quillnato em viga~:, na base de onze . ·
essas .conslderaçoes. ·
. por cento sObre o .·valor. iml(bil!ár!o,
embora. muitos proprietários ::linda re.·:.
O SR. FRANCISCO GÁLLOTTl -. clamem
contra essa taxa e outros· ex!- .·
Como tel'ia açambarcado? Acha en- · jam ·luvas
de seus Inquilinos. Tome- .
tão . v.. Ex.. que aumentando 10 % mos um prédio de Cr$ 1. 000.000,00.
anualmente, terlamos 100 % ao fim Sua renda bruta é de Cr$ ........... , '
. '.'•
· de d-ez anos? · .
· · .
110. 000,00.
.• .
O, Sr. Hamilton Nogueira ·-.-Não
' Os Srs. ,Aloysio ele Carvalho e Riprecisa aumentar. . Basta pagll.r êsses . beiro ·Gonçalves .;_ Por qu~ · .renda
.. ''.
. 4 % para, no fim de 10 ou 15 anos bruta?
·
.. ·;~
não Interessar mais ao proprietário . o SR .. FRANCISCO GALLC>TTI . . . ' '
aquêle Imóvel. .
· .
- Na base que se cobra. de onze por . ·
o SR; FRANCISCO· GALLOTTI - · cento.
E':· o que a lei· do inquilinato
V. Ex. • vai vêr o exemplo concreto.
prevê; ·1::
.
·
· ·
O Sr. Hamilton No~eira - Quero·
O
Sr,
Ribeiro
GOnçalves
V. Ex.•,
vêr ··algo ·conC'l'eto. Até agora nada está enganado, ·porque a. - Prefei1iura
V!, a não ser a. referência· às cÓnstru- ·no regime atual cobra essa Impor- ·
. çoes. ·
· ·
,.
tância sObre o aluguel.
·
O SR. FRANCISCO GALLOTTI.
O
sR:.
FRANCISCO
.
GALLOTTI"
'Já apresenteí fatos concretos.
Em r·~umo, Sr. Presidente o ~an - iEstou diZendo que o aluguei até ·
.· çam~nto do impõsto predial 'sObre ·o . Cr$ 110.000,00, por ano, da proprie· valor fundiário dos imóveis é uma re· dade no -valor .. de Cr$ 1.000.000,00, é
razoável. ·v. Ex.a, .quer mais? Paga~
. forma de grande transcendência, Da·
rá on~~;: por cento e mais quatro por
. rá enorme Impulso · ... • .
·
·
. L:
centro de despesas. Representa ót!ma
o Sr. ··Hamilton Nogueira - Gostei aplicação
de
capital.
sem
trabalho
ne"
do adjetlvo.
. ·
·:
nhum. · ·
.O SR .. FRANCISCO GALLOTTI . O Sr. Ribeiro Gonçalves -· Acho
, .. . às construções, estimulará o prcr a renda m'llito alta; o prédio não a
gresso da cidade, eliminará. os pardi· · pro~rclonará.
·
eiras, contribuirá. decisivamente para . ·o ~R. FRÁNCISCO GALLOTTI
. a extinção das.favelas e. sobretudo se- · - Pel:> valor locativo êsse· prédio pará terrível inimiga · da .expeculàção . gará de ImpOsto · e taxas .:... qulnz~ . .·'c.·
Imobiliária. . · .·
.. '
• · .
por cento - a importância de Cr$...
· ·· ·
O .sr, Hamilton Noguei~l' -- Estou
16. stlo,oo. Pela tributação fundiá.ria ·
• ,:.
de acôido · com V,. Ex.•: rião ; hlloverá
deveria pagar quatro· por cento sObre ·· , .
favelas, . por que ninguém mais fi·
o .valor do terreno que é, no mãxlmo, '
cará no Rio de Janeiro. Será o exo· de Cr$ 333; 333.~0 e isso c:>rrespondedo de tOda a população. · . · ·
rá a cr$ 13 .333,00. Inferior. portanto. à. importãnela do lmpõsto lançado
'
O SR. FRANCISCO .· GALLOTTI
- V. Ex.~. verá. que a po-pulação au· . sObr·e o valor· locativo. Como, llols,
insurgir-se contra essa situação?
mentará.
Os imóveis terão, então,. seu justo
·O ~sr. Hamilton Nogueira. -·.Mas
valor. Se a lei fOr -aprovada éste ano,
por que V. Ex.a, diz que o valor do
haverá · remuneração equitativa para
terreno é . de um têrço?
.os· proprietàrios. E tudo se fará sem
SR. FRANCISCO . GALLOTTI'
· ferir nenhum Interesse legitimo. ·
. · -OEm
geral é de um têl'ço.
Pois, que propõe o projeto? O se·
· ·O Sr, Hamilton Nogueira- v. Ex·
guinte: ..
··
·
celência afirmou que o valor do !mó· · ·
1') que .os prédios novos, concluidos ·
dépois de 1949 sejam taxados pelo · vel é o do terreno e mais um t!rço do
valor da construção. São palavras ·da
valor fundiário (art. 29, a).;
V. Ex.•.
·
.2) que os prédios que, !orem alie·
"o SR. F.RANCISCO GALLOTTI
nados a· partir de 1952 sejam inclui-V. Ex.a, não percebeu. Eu não dlsdoo na nova tributação. (art. 29, b);
~
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se Isto. V. Ex.•, vai ler meu discurso :. O SR. FRANCISCO OALLOTTI·~
e .vertlicará. que não é tal.
· ··
Quanto. ao 2. 0. Item- também não po- ·
. O Sr•.Hamilton Nogueira - Ba&ta. · de haver objeção. Os prédios velhos
V; •· Ex.•, reler os apontamentos que . · que ·s.ão alienados só • são .adquiridos
para dois fins:
.
.
.
leu antes. Há contradição flagrante.
·.·o· SR. FRANCISCO .. OALI:.OTTI
i• Para serem demolidoS ;...., caso em
. - ·Um nilllíão o valor . do. !mónl;
que o !móvel passará· p!lra a. tributa- _
• renda do alugUel, onze por cento, Cr$
ção .territorial e· em seguida · nova110. 000,00; quinze por cento· e outros· · mente· para a predial nas :. condições
impostos sôbre os Cr$ 110.00\l,OO. .
favoráveis do· 1.• .!tem. (prédio · no. Se passarmos ·a. ca.lcular. na base
vo) ; "
.
do outro impõsto doe luvas,. como' o
O Sr. Ribetro'·Go'nçalves .- O qua~
terreno· é $!e ·um têrçe. do· valor de
dro do "Correio da Manhã" está. então
todO' o !mó:vel, com as benfzitorias, êle
errado.
'
valerá., no máximo para. coilrança ..
·
·
· · ·
·
Cr$ 333.333,00. . ·' · · ...· · . · · .· '
. O• SR .. F&ANCISCO ·aALLOTTi: O Sr,. Hamilton Nogueira - ·Gôata-. ·.:e o.caso do !tem 1.•: ou para renda.ou
ria que :V;,, Ex:•, lesse, a mensagem
para· uso. do novo proprietário, que,
nessa parte.. Não ·diz isso: ·.... ·
.
.neste caso; não dara!• por êle mais de
.. :. O
. . SR. FRANCISCO .· GALLOTT.I' que.'o valor ·capitalizado' da suo,- ren•
' ""'~-Já estou ·prevendo o brilhante disda liquida.
· · ·· · ·
· · · .
· curso.que. v.··Ex.•, •fará depois d:: ler· ·,··Quem :comprárla.. prédio: para .uso
. ·
. próprio, :·aplicando nêle .. lmportãncia.
o. meu, , ·
: O Sr.. ·Hamilton Nogueira - Não 0
com· a q:ualpoderia. auferir ma.ior · vanfa.rel,. porque nadá· mais tenho a; di- , tagem·, melhor renda., sem risco? .
·,· zer. .
·
•
,· ·
O Sr. Hamtzton·Noguetra·..:.. Perdoe
. · O Sr.· Aloysto ele Carvalho _ E se ' V •.. Ex.• :a· .minha · Impertinência ·de
. ·no exercfcio ·seguinte· fõsse de 15%.?
· mais um aparte; nos poucos . minutos.
o SR .. FR:ANCISCO GALLOTTI _ que lhe restam; •Desejo citar caso conSôbre .o• têrçe do válor total, cr$ .. .. ..
creto. V. Ex.• ·que eu· considero tam-.
333.33S,oo·na· hipótese que· fiz v .. Ex:• bém senador carioca... . .. · . . .
.
poderá dar tim pouco menos que os . O SR;. FRANCISCO G.ALLOTI'I15% dá·· mensagem .. · · . ··..·· . . .··. · . Obrigado ao nobre colega. .
•
o Sr·...Hamilton Nogueira·- A
O Sr. Hamiltcm Nogueira - · ... sa. ·sagem não diz isso
. . · · .·
.· be que grande parte da. populaçlío . do ·
"' :.:o Sr. Ribeiro Gcnlçaz~~s·-" 0 va- , Rio. de Ja.neiro é. constitufda. ·de co- ·
lar !undlárlo é de um têrço?
·
merclá.rlos, de. funcionários, q1,1e aspl~
. .
..
· · ··
. . ram possuir casa.· Só o podem, fazer
.· O SR;,,FRANCISCO OALLO't:l'I. ....,. · .através do. I.nstltu.to .de·.Prev..idência ou
Clllculado.o lmóvel:num milhill' .de .autarquias ..... ·.. . ........ .. .. .
..
cruzeiro.s. I! valor do terreno é ~de 1/3.· :· 0 Professor da :Faeuldade~de Mediei- .
. . ~O Sr; R~eiro ~Gonç~lvea :- Folisso na..:...- sé 0 seufvencl!J1ento· pode ser ··
q e V· Ex; . afirmou ... · ·
·· ·
considerado elevado·- com qua.tro· mil
·O SR .. FRANCISCO GALLOTTI
··cruzeiros •só.pcide retlrar.~no•ináximo,
E quanto ·mais c~sta mais vantagens no Instituto· de Previdência, 250 . mil ·
traz.
.
. ,
· •
cruzeiros:· Com. esta.' quantia · nã~ se
· ..... o'sr.Ji.íz:rntzton ·Nogueirá-: v.. Ex.a . pode construir'inna casa.· para. !ami- ·
·.·me perdoe, mas a. mensagelii'·hlio diz lia. dÍrclnco pes5oa.s,':ASSim, o que,to!sso. · De. acõrdo com a mensagem v;· dos aspiram comprar é o velho p~di.. ' · Ex.•: disse e' escreveu que. o valor funeira,· cuJo valor1.está ·apenas · ·no terdiário é calculado no valor do tei:reno . , rena.· QuantO~pâgará êle de lmpôsto,
',.mals1/3 do valor da' construção. . ·· ··além da tàxa:d~empréstlmo?
.. ·
O. SR; FRANCISCO GALLO'I"l'' ..:.. . O SR; . :riiiNCISCO. OALLOTTI
- Nio · depende de nós; mas da.
•. Eu não disse Isso.
.o. Sr.' ,Hamilton Nogueira - se v. transa.ção imoblllárla;
Ex.•.tem·af a mensagem, é.muito fá-o ·Sr. Hamilton Nogueira - Ad·
cil mostrar ao senado.
·
. mitamos'"o preço atua.l na base das
!mob1l!é.ria.s.
últimas . transações
O· Sr.· Ribeiro Gonçalves - Ai o au- Quanto·. teria. de pagar de impõsto.
mento. seria .de Cr$ 24.000,00. contra pelo valor de 250 mil .cruzeiros?. Na- ·
vinte·.
da. menos de mil. cruzeiros mensais •
• i o Sr. Hamilton Nogueira·- :e um
Poóe 0 individuo ·que •percebe apenas
sofisma de cálculo.
.quatro mil cruzeiros. mensais, pa.gar

men- •
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O· Sr. HamiltOn Nog~eira -. Valo·
res espec!llat!vos I :Faço questão de
acentuar a expressão .
. O . SR. FRANCISCO GALLO'ITI
O _que o próprio projeto' visa eliminar em beneficio da verdadeira e
O. Sr • . Hamilton Nogueira - . E' -legitima riqueza imobiliária que consiste . em .prédios· psra morar · e co·
· um caso concreto. Por êle se pode
aquilatar dos demáis.
·
merclar e não em pardle!ros e terre. ·o SR.' FRANCISCO GALLOTI'I nos para especular e produzir fortu·
-V. Ex.• falou ·em pardie!ros de 250 na sem trabalho! E, porventura, êsses
mil cruzeiros. . Não tenho dêles no-- . valores especulativos, embora de mo-·
ral duvidosa.. . .
· .
·
ç ão
· .· · ·
·
. • :.
· O Sr. Hamilton Nogueira - Em·
O Sr. tlamilton Nogueira - .São. bora, que? Pediria a V. Ex.• repetis·
, verdadeiros pardielros- as casas que · se
a expressão ..
'os funcionários adquirem através · do
o SR. FRANCISCO' GALLO'ITI
IPASE. E' ·verdadeiramente doloro·
- . . . embora de moral duvidosa, não
.sa. a situação. Faço justiça à ihteli·
gência de V. Ex.• para considerar · serão por acaso renda capitalizada.?
Eis · aqui .um Individuo que, comque· não aceita o projeto.
prou,
há ·.vinte anos, um prédio por
. O SR. FRANCISCO GALLO'IT!. duzentos
contos.- No decorrer deste
- ·Vejamos . agora, a situação dos
·auferiu
a .renda correspondentempo
0
prédios incluídos no 3. Item. l!:stes . te, digamos,!' ,vinte
contos anuals · ou
só passarão. 'para a tributação funquatrocentos
contos
em vinte . anos.
diária a. partir de 1955, Isto é, daqui
1-:oje, poderá . vender. a mesma pro•
a sete anos; Nessa ocaàlão é multo
prledade por dois ou três ·mil con- ·
· ,provável já não exista a lei do Inquitos. . . Qual é a dJ.feernça. que re,ce,
linato · op,. se ainda existir, será com
be a mais sObre o valor da aquisição
certeza · mais favorável aos proprle- · -senão
renda capitalizada?
tárlos. · Mas, ainda, . que assim nã:>
O
Sr.
R.lbeiro Gonçalves Há ·
seja, o projeto prolbe . qualquer maquanto tempo comprou· o prédio?
joração de Impostos acima de 10%
O SR. FRANCISCO GALLOTTI -.anuais. Só no. fim de dez .anos, isto
Há
vinte anos .. ·. .
.
é,. em· 1965, é que· os Impostos ·pode· .
O
Sr~
Rlbeiro
Gonçalves
A
moe.-riam ter duplicado. Mas,· a essa épo-da, durante este tempo, depreciou-se
ca qual i será a renda · dos prédios?
Além disso, a lei do inquilinato 1litual enormemente; não· corresponde mais
à. atual. Há vinte :anos, um cruzeiro
permi~é ·transferir para os inquilinos
dez ou quinze.
valeria
qualquer aumento de impostos ou tao SR. FRANCISCO GALLoTri. xas. · Onde, pois,. o prejufzo dos· pro-Usufruiu o juro compensador. Rece•
prietárias? • Não' · existe é há melhor
atendimento para quem· quizer alu· beu quatrocentos mil cruzeiros da pro- ·
priedade e agora pode ..vendê-la·· por
_gar,·comse . vê da_expoSição felt;~.· '
dois ou três milhões · de cruzeiros.
· · Os adversários do projeto falam em
Positivamente,
capitalizou.
confisco da'. propriedade, em falência
E
se
esta
importàncla
fõr compu~
· ou .ruina cfos· proprietários·, em ~ra
tada
como
deve
ser
poderão os
vação ·da crise de moradias, em pa~ · adversários ·da reforma· afirmar
qae
'ralização _das transações ·e· das edifi·
a
renda
dos
prédios
antigos
é
de
5
.· eações, em aumento ee 400 ..a,, 500%
ou 6% do seu valor fundiário? Haverá.
nos atuais impostos... e... até ...
quem tenha coragem .de negar a tre-·
em comunismo ....
II!enda exploraçiío que reinou ·no mer· ·
. - Donde, por.ém, tirar tais conclu·
cado imobiliário nesses últimos anos,
sões? I Onde no projeto um só artigo
gerando fortunas fabulosas à custa. da
que justifique tais alarmes? I .
economia popular?
·
O Sr. Hamllton Nogueira - Multo
o Sr.· Hamilton Nogueira - Não é"
. bem. Nesta parte estou de acOrdo com
idéia; a! é fato.
V. Ex.• O projeto, porém, nadà · reO - SR. FRANCISCO GALLOTI'I
solve.
Ao contrárlo1 agrava a situa·
-'- Alega-se-que os prédios velhos não
ção.
dão renda superior a 5% do seu va. O SR. FRANCISCO GALLOTTI lor fundiário, · Quem assim, baseiaAcredito que os Senhores Vereadores
:se, não nos valores históricos da pro-priedade, mns nos valores espeeulatl· cariocas multo meditarão sôbre a matéria; e confio que chegarão ao r evos ...
à 'Prefeitura mil cruzeiros por mês?·
Evidentemente não I E' esta a dura
realidade.
.·o SR. FRANCISCO GALLOTI'I
- · A hipótese que · V. 'Ex.a ·formula
não é real.
.

.

'.·....

,•,·:

'•

.,

>~

.... tj
··.-· ·:

..

".'··:
. ',

..... J::;!

··,."·

...
:

.,,

I .,~

.........

.'

-228 __;

-

.

...

sultado justo, humano e social que . o. SR. FRANCISCO .GALLOTTI preconiza o projeto sObre a taxação · Nfi.o· estou em condições·· de me mado valor fundiário.
· · · nlfestar a êste respeito. Aguardarei
O . sr•. Hamilton Nogueira ·- Não
a oplnlão·:dos juristas do Senado.
pode ser humano aquilo ·que esmaga . · O Sr. ·Hami!ton Noguefta - Os jurlstas do,senado já se manifestaram.
. a própria .pessoa humana levando-lhe
a miséria.'
..
.. ., .
O SR: FRANCISCO GALLOTTI O SR; FRANCISCO GALLOTI'I ·'·
Multo apressadamente..
Não chegaremos a acOrdo; ·
O Sr. ·Hamilton: Nogueira - Gos0 Sr•. Hamilton Nogueira - Nãc tarla que V. EX. • desmentisse os ju-.
chegaremos a acôrdo, porque o pro- rlstas do Sénado. ·
·
· ··
jeto já caiu. V. Ex.• o. defende porO SR. FRANCISCO GAL.LOTTI que já caiu. . ·
Peço perdão ao meu Ilustre ·Uder.,· a
nobre Senador Ivo d'Aqulno, mas se
. O SR. FRANCISCO ·GALLOTTI · Há de. passar, Não êste ano; mas hú os. juristas se manifestaram apressa•
de passar. V. ·Ex.~ verá.· ·.. ·
damente é porque não estUditram.deSabldo é que a ·riqueza é o produto tldamente · a matéi'!a.
·
do tr111balho. E'; pela· menos,: a rio .sr. Hamilton Nogueira - Deli. queza justa. Não pode ser criada por · cadeza de V. Ex .. • .
·O SR. FRANCISCO GALLOTTI ·. . • uma varinha. de condão .ou por um
, -- passe de mágica; ..
·
'
· se o proprietário .a que aludimos . S. Ex. • :me confessou• que ·não ticonseguiu com a ·seu Imóvel de · du- . ·nha lido' nem a mensagem nem o
zentos mil cruzeiros .- além da ren- projeto· ·
. .. · ·
··
·
. "ãa normal.-,. um lucro de. um milhão . O Sr. Hamilton .Nogueira - ·.S,
· e oitocentos mil cruzeiros· a dois mi- ·Ex.a ·está convencido de que c. prolhões e· oitocentos mil cruzeirôs - sem jeto ·.é Inconstitucional.
·
·
.
nenhum trabalho ou risco.· de . sua
· O SR .. FRANCISCO GALLOTTI ...:.
parte- outros·t!veram de trabalhar . RUiY Barbosa, que.já·em 1891, prapuou,.talvêz, sofrer riscos e, posslvelmen~ sera taxa sObre o. valor do solo, assim
te, sem maior. proveito. .
·
se exprimiu mais. tarde:
·
. .:Não, o projeto.não é vasado no.con"Bem· haja 0 _movimento que
·fisco da · propriedade, :tle . é humano
. e de . fundo social.
·
se vai, adiantando entre nó~ pr.ra
·
a doação do ImpOsto territorial.
··
·
· · ··
o. Sr. Hamilton. ·NogueirB -.E' a
'Nele estaria a. salvação. seria a
. maior extorsão já projetada em· qual- ·
·
Is tr
üll
i
· quer Parlamento Brasileiro, em qual· maior; a ma · anq a e a mas
quer casa de representação popular.
benéfica das r-evoluções".
O.SR; FRANCISCO GALLOTTIO Sr. :.Ribeiro Gonçalves- ·rmpOs. Encerra. reformá :grandiosa que, se .· to territorial·. existe em tOda parte.
aprovado; como·merece, m$rcará época . O· Sr.· 'Arthur.Santos ,-, l~~o é.eo. pelo_ seu patriótico alcance... . . · · ·': bre o'· impOsto territorial.
. O Sr .. Hamilton Nogueira -'- Patrló-'
Ó SR. FRANCISCO' GALLOTTI - ·
tico seria se tlvessemos concepção de E~ a mesma coisa. · ·
.
vida materialista; .socialista, ou mes- . o Sr. Augusto Metra . ~ Ruy Bar- .
mo comunista; mas não dentro da bosa . é, realmente; uma das maiores,
· vida democrática em· que vivemos··
das ·mais valiosas e das .mais rcspel. o SR. FRANCISCO .GALLOTTI '- táveis. autoridades;: mas· neste .ponto
... e teremos um estatuto que, pelas ·de viSta estáiiradlcalmente. erràdo ...
suas conseqüências próximas e remoo SR FRANCISCO GALLOTTI 'tas,' só· terá dois· slmi!ares na::_ nossa Está. cerlot~., .
. .
·
história: a lei' de abertura· dos pôrtCis
o Sr. .<lugusto M eira - O lmpôsto ,
e a da abolição da escravatura! /
terrltorlaFê.;'êomUnlsta. . . .
Senhor Presidente, alguns Instantes
o SR. FRANCISCO GALLOTI'I...:..
ainda me restam para demonstrar · com todo respeito,' prefiro o aparte ·
que a cob~a,nça do ImpOsto territorial de v. EX. • aos outros ·recebidos sO·tem apOio em· grandes personalidades bre êste aspecto.
·
da nossa Pátria. .
·o Sr.· Hamllton Nogueir~ - Permito . o .Sr. Arthur Santos -·V. EX. • há
w
·de convir que ImpOsto sObre o préV. Ex.• um aparte? . <Assentimento do dto não é ImpOsto· territorial.
,
ora!tor> ·:-. Gostaria: que V. EX.• dls·
O ·SR·. FRANCISCO GALLOTTI :.... .
sesse em que dispositivo da Constituição se apoia.
V. EX. a como jurista, deve .debater
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êste · ponto cqm o Senador Augusto
Dario Caidoso.
Melra.
_
.Getúlio Vargas (8) •
O Sr. Artnur Santos - ImpOsto
O SR. PRESIDENTE
Esgotada
territorial não é predial. São. coisas
a prorrogação da hora do ·expediendl!erentes.
.
te, . passa•se à
O SR. FRANCISCO GALLOTTI·ORDEM DO DIA ·
Estou lendo a defesa de Ruy Barbosa
sObre o ImpOsto' territorial.
Votação, em 1.n discussão, do
ImpOsto fundiário é sObre a terra.
Projeto n.• 21; de 1947, que auto~.
O .Sr. Clodomir Cardoso - Sim;. é
rtza a abertura de . crédito para
•a ampliaçllo do prédio e das insimpóSJto fundlá.l'io, mas nuy fallwa
talações e serviços da Escola InsObre · ImpOsto territorial.
dustrial Federal em · Belém, EsO SR. · FRANCISCO GALLOTTI tado
do Pará. (Com Pareceres ns.
Em igual sentido se · manifestaram
332,
333,
430 e 560, de 1947, o 1.0
Assis Brasil, ·Borges de Medeiros,
da
Comissllo
'de V!açllo e Obras
Clnclnato Braga, Astolfo Dutra, José
0 e o 4.0 da ComisPúblicas,
·o
2.
Agostinho dos Reis e muitos outros.
são de Finanças .. e o a.• da Co-.
O Sr: . Aloysio de Carvalho - Ape·
missllo de Constituição e Justinas sObre impOsto · territorial.
ça, favorável à. proposiçllo; ns.
O SR. FRANCISCO GALLO'rTI-.
563, 564 e 565,. das Comissões· de
E' o nosso caso; ImpOsto territorial.
Constitutçllo e Justiça, de .Viaçtlo
Queremos cobrar ·apenas impOsto sOe Obras Públicas e. ·de· Finanças,
bre o terreno; nada sObre M benfeiI favoráveis .à eme1Ula de plenlltórlas.
rlo). · 1:•, .
·
.
I''
O Sr. Hamilton Nogueira - ..O
Serã votada em primeiro' lugar a
· "queremos" é delicadeza de Vossa emenda
substitutlva do artigo . l.~.
Excelência. · · · · · .
oferecida em plenãrio pelo Sr. sena·.O SR. FRANCISCO GALLOTTI- dor Joaquim Pires, Esta emoenda tem
Ditas estas palavras, Sr .. Presidente, parecer favorável das Comissões de
. que provocaram tantos. debates dos ·constituição e Justiça, de Viaçli.o e
ilustres colegas, estou certo de que
Obras Públicas e de Finanças. · ·
' novas luzes aparecerão.' Volto a diOs Senhores· que a aprovam, quei. zer que se me convencerem de que ram conservar-se sentsdcs. (Pa1.1sa.l •
estou · errado, · acompanharei a verE' aprovada a soegulnte
dade;· se, porém; não me convence· EMENDA.
rem, não duvido de que um dla se
fará. just,!ça ao projeto do Sr. PreAo Projeto n.• 21, de 1947
feito do. Distrito Federal. <Muito
- bem; muito bem. Palmas).
Redija-se assim o artigo 1.•:
.
Art. 1.• o Poder Executivo fica auComparecem mais llS Senhores
torizado
a ampliar os prédios e as
Senadores~ .
instalações e ·serviços das Escolas InCícero de Vasconcelos.
dustriais ·~derals em Belém do. Es·
'- Góes Monteiro.
.•
tado .. do Parâ, e, em Tereslna, do .Es·. Mathias ,olympio.
tado do Piaul, podendo dlspoender a
Ivo d'Aquino.
importância de 3.000.000,00 (três m1·
Evandro Vianna. ·
Jhões de . cruzeiros) fazendo para tal
· Waldemar Pedrosa.
fim a necessãria operação ·de crédito.
Alvaro Adolpho.
E' aprovado, com as modifica•
Ernesto Dome!es,
ções
constantes da emenda acel·
Vl:ctorlno Freire.
ta, o seguinte
Sá. Tlnoco.. ·
Durval Cruz (11) •
PROJJ!:TO.
Delxiun de comparecer os seN.• 21, de 1947
nhores Senadores:
o Congresso Nacional doecreta:
Novaes Filho.
Art;. 1.• o Poder Executivo fica auWalter Franco.
torizado a ampliar o P·!lédio c os InsMaynard ·Gomes.
talações e serviços da Escola Indus·
Attllio Vivacqua.
trial Federal em Belém, Estado. do
··Mello Vlanna. · ·
Parâ, podendo para Isso dispender a
Bernardes Filho.

,,

' '

~

.

I .

'

.'
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Importância de Cr$ i. 700.0ÓO,OO (um
milhão .e setecentos mil cruzeiros) .
Art. 2.0 Para ocorrer às despesas
a que· se refere. o lirtigo . 1.0 poderá
abrir um créd!,to especial pelo Min!s·
· térlo da Educação ou · Ministério de
Obras Pú bllcas. ,
.
•
, Art; . 3.0 Revogam-se as disposlçcres
em contrário.
' O SR. PRESIDENTE - O Projeto
. · n.O 21, de ,1947, vai -à Comlsslio de
.Redação. de .. Lels, a. fim _de redigir. o
vencido· para 2.• dfscussao. ' ·. · ·
• I
E'1 sem debate aprovado, · em
"discussão
única, o .seguinte ,
.

.. o

númc:•o 142 é o da matéria seguinte. .
· E' ·s11~ debate;· iip•·ovado o · aegulnte · ·
· .·
. ·. ·.
. ..
. .l'ROJI':'t'O DE LEI DA CÂMARA
N. 0. 120, de 11!48 ..
O CongreÍ!so Nacional decreta:
, Art. l 0 E' concedida· lsençio de
. direitos de ·1mportaçic e demais. taxaa ·
' aduaneiras para três ·caixas, · as·· quais ·
··contêm trAs Imagens de santos, vin·
das da , República Argllntina e· desti·
nadas ao. Coléglo Imaculada .concei· ·
ção, no .E.~tado de Sio Paulo.
. . PROJETO 'xíii LEI DA CÂMARA
· · Art. 2.0 Revogàm-se as disposições
N .O -107, de 1948
em. contrário. ·. .
. ,·
·
o 'congr'es~o Naclon~I decreta: ·· .. .Ô .SR. P~ESIDENTE ..: O Projeto
, Ai't; 1:.0 E' alierto ao Congresso Na-. ae·Lel:da CâmiU'a, n• 128, que acaba
' -clonai - Câmara ,dos Deputados.- · de ser votAdo~· ·vai à snnçlo. · ,
·O crédito. suplementar de· cinco mi,
Disv1issflo· !lnlca dô Pro1eto de .
!hões setecentos. e quare~a e ·cinco
. Lei da C4mara,· n.• 142, de 1948,
ll111
seiscentos cruzeiros (Cr$ ....
que ·concede .isençflo · de tUreltos
5. 745. 600,00) , enf refõrço da ~rba .
de
· tmpllrtaçflo · para farinha de
1 ·:....; Pessoat,·do.Anexo n.O 2 - Oo:t:~;
trtgo·
Importada pelo· Etrtado de ·
grêsso Nacional, do vigente OrçamenS{J.o Paulo (C'Or.: pareceres tavoto. Geral da República (Lei número.
ráve!9, n.Os 561'..e 562, das Comis162, de 2 de . dezembro de -194'7, ar
sões de C'ontrtltulcflo e Jutrttça e
saber:
·
de Finanças>. · ·
· Verba 1 - ~ssoal
O SR. SALGADO FILHO ('')
consignação· I - Pessoal Perm~n.ente
Sr. ' Presidente, V; Ex.• anunciou . a
. 03 - subsidio '(parte yariável) .
· discussão do projeto· n. 0 142, qu~ isen.ta. de .direitos e demais taxas aduaCr$··
·1
.CAmar'a
dos.
De,pu'
·
nelras. farinha de. ·trigo. imnortada .
0
..
pelo Estado· de S!o Paulo. ·
5 645 600 oo
tados · :·: : .. .... """ · · · '
· Para justificar o fa\'or, alega-se que
Consignação· -v - Ou- '
a farinha foi Importada · e vendlüa
pelo custo~ · · Entretanto, não ~e detras. despesas com ·Pes- ·
. soai · ·
monstra que o plio feito com· eJsa fa25 ....:. SubstituiÇões . ·
rinha tenha ·sido· wndldo por. -preço
01 - Câmara. dos Depu,
mais· baixo. · Da! não se justl:icar a
tados ............ ; .... '1,00.000,00. Isenção, tanio.mals'quanto a ·Impor·
·
tação do· produto moldo é ~~ta:mente
·Total . ·.... ·: . .lU45.600,00 prejudicial à. pecuária., principalmente à. .do Distrito Federal, onde há de. o SR. ·PRESIDENTE - Sobe à. flcfêncla de forragem para -os animais
L • d Câmara
que se alimentam com farelo e outros
sançio o. :!'rojPto de e. a
' sub-produtos extraídos dos grics de
n.o 10'7, de 1948
.
.
·trigo.
_
· ·
'

.

e

'·

· Dl4,.,t~são ,unlca do ProjetO de
sr. Hamilton N'ogueira - V ExLei da C4mara n.' . l26, tle 1948,
celênc!a permite· uoo aparte? lASsen- _
que 18r.nta li e dtrettos de Importa·
timento do oraaor) V. Ex. a ten1 inçflo e demais ta:z:IJs .aduaneiras· telra razão. 'Há. pouco tempo, percortr6s Imagens de s•Lntos. ·<Com Pa- ' rendo a ·zona· rur.'l.l do Distrito Flereceres tavoráveis, r..•s 4'12· e 560,
dera! e visitando a Cooperativa Agrl. das Comissões de Constitulçflo e cola de Jacarepaguá.: tive oportunidaJustiça e de Finanças)·
de de ouvir dos pequenos criadores a

o

.y

um

Há
erro dl' impresslío à .corrigir
no avuls.> da ordem de Dia, onde
· êste proj~tn figura com o número ·..
142, em vez de 126.

declaração de que se vêem na·· contingência de ·. \'ender .a criação P ;r nll.o
(•) Não foi revisto ·pelo'or.aclor.

•
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dispOrem de trlgu!lhc nem. de outros
O SR. SALGADO FILHO -· Se·
necessàrlos à alimenta• nhor Presidente, o Senador Arthur
ção do gado.
Santos, meu prez!ldo amigo;· esclareO SR. SALGADO'FILHO.- Agra· ceu o ponto de Vista. que m~n•ém e
deço a contribuição cie V. Ex.~ em re- com o qual estou de acôrio. · ComfOrço às minhas alegações. O nobre preendetJa que o Govêrno do Estado
colega· não encontrará, em qualquer . adquiriSse .a farinha para uso estatal·
dos moinhos do Distrito Federal, sub· Importou-a:, porém, para fins com~~
produto algum dêsse cereal. Por que? clals, Isto é, para que algumas pada·
Porque estamos Importando, err. maior rias a transformassem em p().lo e o
escala. ou na quase totalldac!e, farinha vendessem. Colocou. por conaeguinte,
de trigo. E o que t ·ma.ls grave enta· as outras, numa ,:oncorrêncla. desleal.
mos deixando passar pela · fronteira em condições desfavoráveis.
farinha que não tem atestado de ori· · .O Sr. Victorfno Freire - Deu prlvi~
gem nem guia de exportação; No en· leglo a certas flrma5. As out~·a.s, que
tanto, os governos federal e · estadual não tinham Isenção, ficaram 'lrcjadl·
. cobram taxas. de bonificaçã•J sôbre cadas. Por isso, votei contra ó nroje· · >essa farinha. Equivale dizer: estamos . to na Comissão.
legll!liz:mclo o contrabll!ndo · dêsse ce·.
O ,SR. SALGADO FILHO ·- Nós,
real,' com grave prejuizo· para a mo· trabalhistas, nos Insurgimos.
raL da nossa administração. · .
. Sr. Presidente, essa farinha c lm·
portada para que o Estado '~ utlllze
.· · O-Sr: Arthur Santos-· V. Ex.a per:mtte um aspllll'te? (A:ssentimento do em proveito próprJo e nJío p~ra ser
comerciada, com espírito· . me:cantll,
orador) Fui relatur áo projeto na· Co·
missão de Constituição e Justiça onde · visando .dar lucro àqueles'que a adtenho sustentado que as lsençóe,; de quirem do EStado. Dai não ~c JUStl·
Impostos dessa natureza .não dcpen· ;ficar a Isenção :ple!teda, ll!crescendo
dem. de p;ojetD, pois é vedadó 11. i:nlão, a circunstância que procurei pôr · em
Estados e· Municípios tributarem bens relêvo e de que a palavra autorizada
e serviços uns dos outros. Assim, do 1lustre representante do Dlst1·ito
pois, em se tratando de !mp.n·tação Federal, Senador Hamilton Nog•l~lra...
O Sr. Hamilton Nogueira ·- Multo
feita pelo govêrno de São ·Paulo, não
.
era necessário projeto em- tal senti· obrigado a V. Ex.•.
do.
O SR. SALGADO FILHO -· ...
o sr. Filinto Muller - A.loonção é trouxe a confirme.ção: estamos n•lma. ·
crise completa de forragem pa•a aniconcedida. automàtlcamente. .
mais...
.
O Sr. ·Arthur Santos - Ainda on•
·
O
Sr.
Hamilton
Nogueira
_
Perfel·
tem, afirmei o mesmo, na Comlssãó
tamente.
.
·
de Constituição e Justiça, em rela.Qão
a um projeto de isenção de lmposO SR. SALGADO FILHO .. · . ; .
tanto ·no . Distrito Federal, como nos
~os para · automõvels e . P,tensUios do
·
serviço de rádio-patrulha ·do Estado Estados circunvizinhos.
Em síntese, ·não se justifica a. im. do. Rio Grande do Sul. Há, hmbém;
. o aspecto que V. Ex • está aflorando · portação da. farinha, devend.:~-se ·im·
bem: . o govêrno de São Pau1o ·pode portar o trigo em grãc como naco').,.,i·
lmportar·trigo para comerciar? O que dade nacional, não EÓ para que o~
me Impressionou na Mensagem foi a moinhos · tenham trabalho·: para ~eus·
alegação .de que se tratava de s•tua- empregados - visto como nada mais
ção de emergência e o govêmo esta- sagrado para mim · do que t.rabalho
. dual, como. diz nos documentus jun· humano .....: como e principalmente em
tos ·ao processa, Pl'evendo qualquer .'Virtude dêsse out~o aspeto :!e ser a
~rturbação de ordem,
proveniente farinha de trigo Importada otltamendessa situação, ·importou a ~a tinha e te prejudicial à pecuária e !L agricul·
vendeu-a pelo preço de cus•,o De tura.
sorte, que, pOr isso, dei ontam pare·
Meu voto é contrário à lsençiíll de
cer favorávet à constitucionalidade do direitos pleiteada,. embora o tenha
·projeto.
sido com o fim a que se relerlu o
eminente colega Ser.ador Arthur SanO Sr. Victorino Freire - Fui voto
tos. Daria meu voto no .;entl:!o da
vencido na Comissão.
O SR. SALGADO FILHO - Em . !sençlic, de,sde que a. farinha tivesse·
utilização estatal. (Muito bem; -muito
regra, andamos sempre de acôrc!o a
bem).
não ser em politica. (Riso).
O Sr. Vlctorfno Freire - Em polltl·
O SR. PRESIDENTE
Continua
ca também.
e. discussão. (Pausa.)
sub-produt~

'

..

\
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· Mais nenhum Sr. Senador querendo
. Santos Neves.
Hamilton Nogueira .
usar da palavra, .declaro-a t:ncerrada.
. .Vai-se proceder à votaçãO.
, Andrade Ramos.
João VillasbOas. , ·-...
Os Senhores· que aprovam o pro•
jeto·n.• 142,.queiram conservar-se sen-.
Vespaslano 'Martins.
...
tados. •(Pausa.)
Roberto Glasser.
Está rejeitado..
· Salgv.do Filho .. <19. ):
O SR.· EUCLYDES VIEIRA (Pela
b SR. PRESIDENTE .....; Responde- .
ratãem> - Sr. Presidente,. 1·equeiro ram "slm" 18 61's. . ·senadores e
verificação de votação.
.
.
· ' 1n.áo-''; 19~ .
.
Está rejeitado o projeto.
O SR. · PRESIDENTE - O Se. .,,
nhor senador Euclydes. Vieira pediu
lt rejeitado o seguinte.
verificação da votação, que .vai ser
.
. '
~
. ··~
feita.
. · · .. ·
.·
PROJETO DE LEI DA CAMARA ·~Queiram-se 'levantar os Srs7 Senado· ·
.. N.• 142,
DE 1948
·'
.
!'e'8 .que votarem ·a favor do projeto.
'(Pausa). · ·
. ·. · · ·
O Congresso Nacional decreta :
·Queiram sentar-se os que votaram a
Artigo ·1.0 ..:.:. :1!: concedida isenção
· favor, 'levantando-se . os . que votam
de direitos de importação e demais
contra.
· ·· . · . ·
taxas aduaneiras, inclusive ImpOsto de
. Votaram a favor 12 e ccmtra 11.
consumo para cento e cinqüenta
· ·,,....Não há;número
•.. ·
· (150.000) sacas de . farinha · de trigo,.
.
.
.
.
Val-se proceder à chamada; Os. que .destinadas à Secretaria. . da. ,AgriculIndústria e Comércio· do Estado
aprovarem o .projeto, ·responderão . tura,
de
São
Pautlo, .para consumo da popu·
"Slm"; os .·que o rejeitarem, dirllo
lação local. . ·. . . _
. ·
"nio''.
. ..
· ·
·
Artigo 2.•. - Reyogam-se. as dispo- .
· Procede-se à chamada.
sições em contrário~ ...
O SR. PRESIDENTE -·Anuncio ..a
., · · Respondem "sim"· os Srs. SeDiscussão. única do Projeto de.
nadores:
Lei da Câmara . n.• 174, · de 1948,
Alvaro Mala. ·.
que autoriza· o Poder Executlv,o .a.
,.
· Waldemar Pedrosa.
abrir o crédito especial de Cr$
Alvaro ·Adolpho.
16.000.000,00, destinados, ao desen·
. Magv.lhães Barata.
volvlmento. econõmlco ' da regllío
do São Francisco. (Com Pareceres
Oeorglno Avelino,
favoráveis, ns. 584 e 585, e· das ·
· Adalberto Ribeiro.
. comissões de Constituição e Jus· ·
Clcero de Vasconcelos.
tiça e 'de Finanças).
·
·'
Ismar de Góes;
E'lnto Aleixo. .
Está sôbre ·a mesa. uin requerimento
·Alfredo Neves .....
:vai sei' lido.
.
que
Levlndo Coelho;
.
ll:
lido
e
a#ovado
o·
seguinte
·
Euclydes Vieira.
,.., ...
Pedro Ludovico.
REQ'I!ERII\!li:IITÓ ·
.Filinto Müller.
Arthur Santos. · ·
N.0 106, DE 1948
Francisco ~allottl.
Reqüeremo.s que o· projeto de lei da .
Lúcio · Corrê a. · ·
ca.mara n.• :174, .de ·1\1148, que mtorJza
Ernesto Dornelles. (18. )
a abrir o .créditO éspecial de dezesseis .
Respondem "não" os Srs. .Sena• milhões· de cruzeiros para ·desenvolvi·
mento ·econõniico ·da ·Regllíó ·.do .Silo
dOt\!S!,
Francisco, sejil:· ·enviado à · Comissão
Sevérlano Nunes.
de 'Viação e .Obras Públicas para que
· Victorino Freire.
a mesma ·se ma'nlfeste..
· Evandro. Vlanna.
· sala ·das · Sessõ'es;· em u de agõsto
Joaquim Pires. de 1948. - A-ndrcilZe. Ramos • . · ·
Fernandes Tavora.
· O SR. PREsm'ENTE - Em cumJosé Américo.
primento da deliberação da. Casa, o ·
. ApolOnlo Seles.
Projeto de Lei da C!l.mara-n.• 174, de
Góes Monteiro.
1948, va! à Comissão de Viação e Obras ·
Aloyslo de Carvalho.
Públicas;
·
Durval Cruz.·
Dlscussllo única · cio Proieto de
Mathlas Olymplo.
Decreto
Legislativo n.• 3, de 1948,
.Henrique de Novaes.
'

'

'

mil

'

'
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-233que aprova, na versão portuguesa,
pelo . Ministério da Guerra, o crédito, ·
· o Tratado de Pa2 com a Itália, · especial de Cr$ 1. 000.000,00, a fim de
firmado em Paris a 10 ele fevereiro
atender às despesas de contratos com
ele 1947. (Com parecer da comistécnicos selecionados. (Com pareceres
são de Relações Exteriores) .
, · favoráveis, sob· ns. 0 425 e 590, respecti-1 De acürdo com o Regimento a ses- , vamente, das Comissões de Constitui1
são para a discussãc da materia
de- ção e Justiça e· de Finanças) . ·
.. _
verá ser secreta.
DiscUssão única do P1·ojeto de Lei
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO..:... da Câmara n; 0 148, de 1948, que substitui as __tabelas anexas ao Decreto-lei
(Pela ordem) - Sr. Presidente, a ordem do Dia faz referência, apenas, ao n. 0 9. 548, de 5 de agôsto de 1946, que
parecer da Comissão de Relações Ex- reestruturou. os Quadros Permanente
teriores.
e Suplementar do Ministério da Ma··-: .. ,:
ConsJ4to V. Ex.• sôbre se o projeto . rinha {Pareceres favoráveis ns. 0 • 574
passou pela Comissão de Constituição _e 575, respectivamente, das Comissões
c Justiça. Acredito que tenha havido de Constituição e Justiça e de Finan··
alguma omissão. · ·
ças) .
·
. \>
. b SR. PRESIDENTE - O envelope
Discussão única do Projeto de Lei •
'
que contém o processo está f-echado,
da Câmara· n. 0 158, de 1948, que· apro- - ·
. :···;
e assim me encontro . na impossibili- va o Protocolo para ã dissolução do · ·
dade de esclarecer documentadamente Instituto Internacional de Agricultua V. Ex.". Tenho, pcrém,.informação ra. (Com pareceres favoráveis, sob núda Secretaria de que o projeto tran- meros 586 e 587, respectivamente, das
sitou pela Comissão_ d·e Constituição e comissões de Constitüição e Justiça. e.
Justiça.
de Relações Exteriores) .
O SR •. ALOYSIO DE. CARVALHO
Discussão úni<;a do Projeto de De.. '
- Nesse caso, houve .omissão do creto
0 16, de·:J-948; que
'·
Legislativo_
n.
pareoer dessa; Comissão na Ordem .do aprova o . protocolo relativo a uma
Dia. creio, porém, que isso não impe- emenda à Convenção de Aviação Civil
de a discussão do .assunto ..,
Internacional (C()m pareceres favoráO SR. PRESIDENTE - Salvo se"'
veis, sob ns. • 588 e 589, respectivamenplenário delibera!' em . contrário. Ente, das Comissões de Constituição e
tendo, porém, · que, sendo secreto. o Justiça e de Relações Exteriores) .
parecer não de:pende de rpubl!cação.
Levanta-se a. sessão às 16 horas
. A -seRsão . passa a ser secreta•. Peço
c
50 minutos.
·
àS pessoas estranhas· que se retirem
do recinto e das galerias.
.: .. .
A sessão passa a ser secreta às_
16,20horas, voltando. a ser pública
Recebe emendas. perante
- às 16,45. - .· _
a Mesa
. o SR. PRESIDENTE ~ VoltandÇl
a ser pública a sessão, anuncio que- o
Na sessão de hoje:
Projeto de Decreto Legislativo n._o S., ·
··.de 1948, foi aprovado e vai à promul- · · Projeto de Lei da Câmara n. 0 259,
gação. · .
_
de 1948, revogando o art ,, 1. 0 da Lei ·
~ada maJs haVendo que ·tratar, vou
n.o 20, de 10 de fevereiro de 1947,- que
encerrar. os trabalhos. Designo para a • estabeleéeu normas reguladoras para
sessão de amanhã a seguinte·
o concurso vestibular às escolas superiores.
ORDEM DO DIA ,
RejJUbl!cam-se por terem sido publi· Votação, em 2 .• discussão, do Projecadas sem os números ·respectivos as
•
• to de Lei do .Senado n. o 25, de 1948;
·
seguintes ·
'
que transforma em .. estabelecimento
federal de .ensino superior a Faculdade de ·Direito de Goiás. (Oom Parece- EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
res ns, o 607, 608 e 609, reSpectivamimN.o 144, DE 1948
te, das Comissões de Educação e Cultura, constituição e Justiça e de FiN.0 1
nanças ,opinando seja aceita a emen- :Redigir, assim, o a1·t., 4.0 e· seu
da para constituir projeto em separaparágrafo
único:
do).
.
Art. 4.o ,"O~ atuais ocupantes· dos
Discussão única do Projeto de Lei
. .da Càma~a n. o 109, de 1948, ql.'e abre, cargos de Ajudantes de Tesoureiro,
., ,t,

...

'

~

•

..

'··:·
':

...._
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padrão 23, do Quadro Suplementar,
-~ N.• 2
· ,
do ·Ministério da Fazenda, transfor·
AcNscente-se' onde convier o se·
mado em Tesoureiros-Auxiliares, pas· .gulnte:
·
·
sam à letra "N" e os de Padrão ·"N"
terão. .a melhoria de uma. ~etra". ·
. . Ar.t. - As . vantagens oonferldas
Parágrafo ·único. São assegurados por esta. Jel.. aos ''IIesourel.ros · e Tesou·
aos demais Tesoureiros e Ajudantes de relros-Auxilla.res. são . extensivas aos
Tesoureiro, êstes . transformados · em . Almoxarifes dOIS dlve·rsos Ministérios
·Teilpu.relros-Aux111ares, Inclusive os de cujos· vencimentos obedecem à se·
. . .
. padrão 31, do Quadro Suplementa1·, . guinte. cwslflcaçã,o: . .·
do Ministério da Fazenda, as vanta·
· 1.• Categoria. --' Almoxarlfados com
gens 'e .direitos. da sltuaçãô em que · movimento . anuál ·sUiper!or · a ·cln·
. se encontram".
qüenta milhões de cruielros - .AI· ·
.
moxarlfe cargo ·Isolado padrão "M'' .
· Justificação
2.• · Categoria ....,.. . Almoxarifados
' .
com -movimento anual entre vinte e
- A •emenda ·apenas·. acrescenta ao- um e clnqüentá milhões de cruzei·.
·artigo a que se refere a expressão,-= ros ..:.. Almoxarlfe· cargo -isolado. pá.. transformados em Tesoureiros Auxi· .drã,o "L".
·
.
. • llares ·--. conservando-se, em tudo o
3." . c.ategória. Àlmoxarlfados:
· ··
· com movimento ·anual'. entre : dez e
mais, ·à redação anterior·
· ~O~ acréscimo se Impõe. Em primeiro · vinte milhões de cruzeiros .....;.·Alma.
· lugar,· porque não é curial ·que. um xarlfe carg 0 .Iso-lado padrão . "K". ·
.mesmo projeto de denominaÇões di·
• 4.• Categoria . - · Almoxarifados
ferentes a cargos que: se visa ·.rees· · .com movimento anual Inferior a:- dez.
truttirar e a: que ·correspondem fun!;ões. · milhões· de cruzeiros· _ 'Almoxllll'lfe·
idênticas.
cargo· lsoladó padrão "J" ... ·
Isso, . além: do mais, fere -a própria ·
·
· · ··
· ·
.. sistemática da elaboração legislativa.
. JuaÚJical;ao ,
o art. 3.0. do projeto· fala em Te· · Ini..........
A'- '-·ente·
pare.~A .. •bs.urda· .a lnsourelro. e · Tesou.relros-Au:idllares, o
,
""' w
mesmo . fazendo o art ..: 6.~. Também· cluslio · dos •.. Almoxaxlfes · oo projeto
o art. 7.0 diz. textualmente: ·"0 ~ar·
483-B, apllca.ndo~se aos Almoxarlfa..
go de Tesoureiro é transformado em dos .'a · dlvlsã,o em ·. cinco categorias ·
' comissão ·e · será exercido· obrlgatàrla• com os llmlttll> de movimentos ·de .v:a·
mente por um dos Tesou.relros·Auxl·
lores ne!Bs Indicados, . com,parattva..
, llares, lotados na· Teso~rarla · da res· mente· cotr. as categorias doo Tesou·
.
relros . com índices ..de. a.I'Ucadações
· pectlva repartição". ·
. · Essa: ·a razãó .. por que . 0 art. · 4.• · · multas· vezes · superiores. · Acresce,
• ... · não deve· permanecer com. a redação porém, ·que. essas disparidades. desa..
• consagrada daquela' .exceção, até ce11io parecem conipletamea~te, · .verificando ·
ponto desprlmorosa .. Por ela,- os fun~ ser mais dlficll, .árdua e de' .maiores
clonárlos do· padrii,o ·31, ·a que se · .responsabllldades ·.pessoais as,.- fun•
refere. o. parágrafo· .único .. do. mesmo ções dos. Almo~arlfes .que as dos Te·
· art. 4.0 , só eles ·continuariam sendo sourelros, porque:· . ·. ·
.·
chamados de Ajudantes ·de Tesourei·
· ro.
'I - os .Almo:rarifes .
Dai a necessidade de uma só e única
a) Nilo dispõem de. cofres e caixas
denominação. em- todo ·O projeto; até fortes onde ·Possam ·guardar os. ma• .
. mesmo. para se evitar que amanhã· só teriais sob sua·· responsabilidade . pespossam vir 'a .ser comissionados no · ~oal. .Os . materiais . 'ficam ·. . Isolados
·cargo de Tesoureiro <art. ·7.•> os Te· · em prateleiras ·.abertas, de fácil aces· ;
sourelros-Aux111ares e fiquem exélui" · . 50, §-endo' muitos · deles· de pequenos .
dos, Injustamente, dessa mesma possi· .portes, e. 'alto. valor e apllcação, ge:bUidade 0os AJudantes de Tesoureiros.
nerallzadas; ·
.,
.
: (Art. 4. • e· seu §) •
•
·
b
·
·
·b) "Não. são o r!gados por 1e1 ·nem
· Quer-nos parecer, assim, que a de· ·podem recolher ·ao Banco do Brasil,
nominação deve ser sempre a mesma ·caixa EconOmlca ou outros está.bele·
·em todo o projeto: Tesourelros•Auxl· cimentos bancários cs materiais rellares.
- ·
""' c·ebldos, transferindo-lhes, dêsse mo.
· Sala ·das Sessões; em 4 de ag~sto do, as responsabilidades pessoais pela ·
de 1948. - Dario Carcloso. ·
suag uarda· e · oonserv'a.Çião, ·coano

.

accin.tece com . os Tesoureiros ao en.:: rentes de valores e conferentes dO
tregax-lhes, em depósitos, as impor- Ministério da Fa2enda - Por -que;
tânc!as recebidas; .
al - Dispõem .de cof-res e caixas
· cl - Não são obrigad:es nem podem fortes a prova de fogo e roubo, onde ·
lazer diariamente o encerramento·. de guarda!Jl os -valores e dinheiros arresuas escritas, nem conferir .as qua.:n- cadados;
·
t!dades dos artigos' recebidos e em esbl - São .obrigados a. recolher,
toque, apurando os passiveis êrros .ou diàr!amente, ao 1 Banco do Brasil,
enganos de seus a.uxil!ares;
. . .
Caixa Económica ou outros estabe- ·
. . dl - Não. têm auxillaxes afiança- lecimentos bancários (na falta de um
dos e.· de . sua: inteira confiança; a;os dos primeiros); as. importâncias ~e
quais possam· responsa;b!llzar pelas fel- bidas, eximindo-se, dêsse 1nodo, da
tas, que se verificarem;
. ..
responsabilidade pe<soal pela guardae) ·Não dispõem ·de prédios apre- das mesmas, pois essa. passa para o ·
• · priadOIS, seguros; confortáveis · e :as~ estabelecimento de crédito onde. fi- ·
. seados - .de modo g-eral São loca.li- zeram · o depósito;
~
zados- em · ed!f!c!os velhos e galpões ' GJ - São obrigados·, diáriamente,
·sem segurança, com instalações im~
a fazer o encerramento de suas esprov!sadas, e em alguns casos, sub- crltas; o que ··lhes permite apurar
· dlivldldos em dois e às vê:res três de- · qual:!quer faltas que porventura exispósitcs,, separados e · distantes;
tam;
/l - São obrigados a tomar· cuida_dl Têm ajudantes, fiéiS. ou tesoudos e precauções especiais ilo arma- reiros-awdllares, afiançados, -que. diá-.
zemqnento dos vários ·prod'Uitos sob riamente são obrigados a encerrar ·
sua guarda, a fim de evitar inutili- sua;s escritas, I'' _prestando conta. dos .
za.ções totais ou parciais em virtude dinheiros e valores que tenham recede fatores diversos, taJs como um!- bldo; ·
.
. .
- e)- ~ As T~ourariàs são locall~adaa
dade; calôr, · raios solares, eto. ;
g) - Sã.o obrigados a a.dqulr!r co~
em salas confortáveis, seguras e asseanhec!mentos especiais de flslca, qui~ das, livres ·de pós, graxas e· ar viciado provenbmte do contato d!reto com
mica,: merceologia, especificações, . padrónlzações ·de materiais, todos· de :vi· os diversos _produtos estocados; ,
tàl !mpo:tânéia, a flm·de evibr a.defl - Não precisam ter cuidados esterioração · de produtos, recebimentos pecia.ls nem preocupações com a detede artigos de qualidade inferior, con- rloração de produtos. sob ·sua guarservai;ão e processos de fabricação, da; · ·
com _emprêgo de matérias · p:rl.ma5,
g) Não estão obrigados a ter
funcionamento de i:náquinas · apareconhecimentos de · flslca, qulmica,
lhos, · motores, etc, ;
merceologia, especificações, padrOni- .
h) - Quando· de :férias, fica.m res- . zações de materiais, em virtude de
. pón.Sáv-els pela · gestão de seu S!_lbstinão lhes estarem afetos a guarda,
· tuto,- visto .como :não dlspõ:em de auconservação ·e recebimento de pro. xillar ad:!ançado (fiéis ou ·ajudant;es dutos; · • · · ·
. .·
·.
, ..
e não lhe ser· passivei; fazer; em pauh) - Quando _de férias, transferem
cos dias, :um Inventário e b~ço "ao seu substituto Imediato <Tesourei~
cios artigoS estocados, a fim de entrero-Awdllar ou ·ajudante - funcioná.-.
gá-los ao 'seu· substituto: _· · . • · · rio afiançado e de sua Inteira coni) .:.. Têm responsabllida.de pessoal
· fiança) a responsabilidade
pela
· p~rman'ente· · Cdla e .noite) pelos va- . guarda das . lmpoli;ânc!as e valOd'es .
~ !ores sob sua guarda.;
. ·
··
existentes na Tesoura;ria, ·
Sala das Sessões, em _9 de, agOsto
. O que nllo 'acontece com os Teseu.retros, Tesourelros-Auxiltares, .. con.te· de 1948. - . .Ribeiro Gonçalves.

·,

I,

:
'

I

..
99.a Sessão, em 12 de Agôsto de 1948
,·

PRÉSID:S:NCIA DO SR. NEREU .RAMOS, PRESIDENTE
.

. ......

· As .14,30 horas· comparecem .os

-

Senhores. senaidores:
Alvaro .Maia.
Waldemar.'Pedrosa.
Sever!ano Nunes.
Augusto Meira.
Clodorilir Cardoso .
Math!as Olymp!o ;·
. ·Ribeiro Gonçalves.
cPlínio .Pompeu.. ·
Adalberto Ribeiro .
·JOSé Americo,
Etelvmo Lins.
Apolonio Sales.
Góes Morite!ro.' .
Ismar de Góes.
· Pereira. . Moa.cyr,

-

Henrique de Nova.es ..
;Andrade Ramos.
·
· Pereira. . Pinto.
Sá ·Tinoco •. ·
· Levindo · Coelho.
Euclydes Vieira..
Pedro Ludovico ..
· Al1'redo :Nasser,
João ,V!liaSbOBa,
· Vespas!ano :Martins .
. Flávio. Guimarães; ·
.•.
Roberto Glasser. ·
Ivo d'Aquino.
·Francisco Gallot!. ·
Lúcio Corrêa.
Ernesto Domelles.
· EVillldro Vla.nna. (32) • · . ' . .·.~·
O· SR. PRESIDENTE - Acham, s.:: presentes 32 Srs . Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão. Val-se proceder à .leitura do.
a~a. ·
·
.
0
O SR. 1. SUPLENTE (servinão
. de 2.0 . SECRETARIO), procede à
leitura da ata da . sessão anterior,
que, posta em discussão, é sem debate
.
·'
aprovada.
O SR. 2.0 SECRETARIO (servinão
de ·1.~)·, lê _o seguinte

Of!clos:

EXPEDIENTE
Da Câmara dos Deputados:
S'enhor 1.0 Secretário:
•
Tenho a honra de translnitil· a.
V. Ex.•, para· os devidos fins, o ln.. cluso· autógrafo· .·do · decreto legisla. tivo, sariclonado pelo Sr. Presidente
da· República, que autoriza ·a abertura, : pelo Ministério .da Viação e
Obras Públicas, de crédito . especial
destinado ao . desenvolvimento . econõmico .dos Estados' do. Maranhã·o,
Piaul, Ceará, ,.Rio. Grande do Norte, .
· Paraiba, .. Sergipe, Alagõas, · Espirita
·Santo, Goiás e. Mato .Grosso.
.
Aproveito o. ensejo para reiterar
. a V. Ex.• ·OS protestos· de minha distinta consideração.
Rio, em 10 de agOsto de '1948. - ·
Getulio' Moura, 2.0 Secretário.
senhor 1.o S'ecretáflo: · .· .
.
Tenho a. honra de encaminhar a
v. ·.Ex.•, para· .os devidos f!ris, o ln.cluso autógrafo .. do :Projeto de Lei
n.• 359-B, de 1948, que concede isen~·
ção•.de direitoS de importação de demais taxas · aduaneiras · para 100 .toneladas. de mármore Importado da
. Itália pelo . Superior dos Padres. capuchinhos do Rio de Janeiro. ·
Aproveito . o ensejo . para.. reiterar
a V. Ex,&. os protestos de minha dis- ·
tinta. consideração,
•·
· Rio, e~ ·lO de agOsto de 1948. ·Munho/ll. ãa' Rocha, 1.0 Secr~t!irlo. ·
PRO.iE'l'O DE LEI DA CÃMARA .

· N.~ 261', de 1948
.
. Concede ijsenção de direitos ãe
importação- ,e àemats taxas aãua·
netras para 100 tonelaãas àe miÍrmore importai!o da ItiÍ!ia pelo Su·
perior ãos Padres Capuchinhos ao·
Rio de Janeiro. • ·

O Congresso Na.c!orial decreta:

Art. 1.0 'll: concedida Isenção de
direitos de Importação e !lemals taxas

·-

-2J7\

.

.

.

alfandegáriaS ·para 100 toneladas 'de
bate ao câncer ·da Santa C'asa de. MI·
mármore importado da Itália pelo susericó~dia de Maceló" ..
perior dos Padres Capuchinhos do Rio
Aproveito· o ensejo para reiterar a
de Janeiro, destinado ao Altar Mor da
Vossa Excelência os protestos de mi.
Igreja São .Sebastião desta Cap!tal.
nha distinta considera.çf.o.
Art. 2.0 Esta lef entrará em vigor ·
Rio, em 10 de agõsto de 1948.
na data de_ sua ·publicação, revogadas ·
Munhoz
da Rocha, 1.0 Secretário.
as· dJsposlçoes em contrário.
· ·· A Imprimir.
. .
P~OJETO - DE LEI DA CÂII!ARA

Senh()T 1.~. Secretário:
. N.O 263, de 1948
Tendo a. honra d'll encaminhar · a
· Declara incorpor~da na -"CamVcssa Excelência, pru·a os devidos fins
panha Nacional contra o Cdncer."
o Incluso autógra:ro do Projeto de LeÍ
· o "Núcleo de combate ao Cdncer
n.0 247-A,' de-1948, que autoriza, o Poda Santa Casa de Misericórdia de
der Execut~vo a abrir. pelo Mlllistérlo
M aceió". ..
· , ·
do Trabalho, o crédito especial de ....
O Congresso Nacional decreta:
Cr$ 3. 000.000,00, pa;:a atenda- às des. ·pesas de llllllllUtenção de hospedarias · . Artigo 1.0 .. São incorporados na
a· cargo do Departamento Nacional de' "Campanha. Nacional contra.. o CânImigração. ·
cer", nos têrllios do artigo "3.0, do De'
Aproveito o ensejo· para ~eiterar a creto-lel n.O 3 .643, de 23 de setem. Vo~ Excelência, os p:otestos· de mi- bro de -1941, o; "Núcleo de combate ·ao
Câncer", da Santa ·casa de ·Miserl·
nha distinlta OOiliSidE:ração.
córdla -de Maceió, e a "Liga Para· ·
Rio, em .10 de· agõsto de ·1948. · naense
·de combate ao Câncer", de
0
.MunhDz
da Rocha, .1. Secretário
'
Curitlba. ·
·
.
·
Al·tlgo ·-2:0 • As entidades de que
PROJETO DE LEI- DA CÂMARA
;trata o art!g_o 1.0. serão subvencionaN.o 262, de 1948
. das pela .União. /15 subvenções arb:tradas serão·· concedidas, anualmente,
Autoriza o. Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério do Traba·" na conformidade dos serviços gratul· .
tos prestados a doentes· necessitados ..
Zho, o crédito especial de Cr$ ...
Artigo 3.0. O "Núcleo· qe· combate
s. ooo·.ooo,oo, . · para -atender lis
despesas de manutenção de hOII· . ao Câncer·~. da Santa Casa da MI·
.sericórd!a de Maceló, reger·se-á por
pedaTias. a· cargo do .Departamen.seus estatutos, .. organizados pela San·
to Naçional de Imigração.
ta· Casa de -Misericórdia de Maceió,
o· Congresso Nacional decreta:
· com autonomia técnica e- administrativa,· e manterá .estreita colaboraçlio
Artigo 1.0 • É. ·o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Mlnlstérlo do .com o Serviço Nacional do Câncer do
Trabalho; Indústria e Comércio, o cré· Ministério da Educação e Saúde.
dito especial de. Cr$ 3.000;000,00 (três
Artigo 4.0. .Esta lei entrará em vi-milhões·. de' ·cruzeiros), para atender gor na data de sua publicação.
·
·às despesas· de Jpanutenção de hos·
A11tlgo s.o ·RêVogllllll"se as dlsposi·
pedarías em Rio Branco, Manáus, Ções em contrário.
·
Belém, Fortaleza e Natal, a cargo do
.
A imprimir,
Departamento Ná.clonal de Imlgr:ação,
o qual será dlstribuldo ao Tesouro
Senhor 1.0 -Secretário:·
Nacional à disposição· do referido MITenho ·a honra de. encaminhar a .. nistério.
Vossa Excelência, para os ,d'evidos.
Artigo· 2.0 . Esta Lei entrará em fins; o Incluso autógrafo do Projeto
vigor na data de sua publicação.
Lei n.O 224-T, de 1948, _que · autoriza
a abertura, pelo Ministério das .Rela. Artigo- 3.0 Revogam-se· as disposições Exteriores, do crédito especial de
ções em .contrário. - ·
Cr$
1. 933.913,00 <um milhão, nove·
Senhor ·1. 0 Secretário:
centos e trinta e três mil, novecentos
Tenho a honra 'de encaminhar a e treze cruzeiros), para atender às
· Vossa Excelência, para os ·devidos despesas com a Delegação Brasileira
fins,· o incluso autógrafo do Projeto à Conferência de comércio e Emprê·
de Lei n. 0 346-A, de 19~8. que declara go, reunida em Havana ..
Rio, em 10 de agõsto de 1 1948.
incorporado na "Campanha Nacional
contra o. Câncer" o "Núcleo de com- Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário.
'
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PARECER.'

N.• 264, de 1948

N.~ 615, de 1948 ·

''

A.utoriz;-a ab~tlira, pelo Min.is·
·térlo das· Relações Exteriores,
do cr.édíto especial de Cr$ ..•• ._.
, 1.933.913,00, para atender às despesas com a Delegação Brasileira.
'· à Con.jeréncia de Comércio e Emprego, r~n.ida, em 'Havana.
·

·

·

O Congresso. Nacional decreta:
Art;.· 1.• ll: o 'Poder Executivo au-

--

'

torizado a aõrir, pelo Ministérf.b· das ·
Relações Exteriores, o cré&to especial
de Cr$ .1.933.913,00 (um mi!hAó, ·no··.
vecentos e trinta e três mil, novecen·
tos· e treze cruzeiros), para regulariza·
ção das despesas já efetuadas com a
· Delegação Brasileira à .Conferência de
Comércio e Emprêgo, reunida em Ha- '
vana. · ·
·
_ .
."'·"· ·
.
·
0
.. .Ar.t .. '2'. .. Esta lei entrará· em :vigor
' na data de. sU!!- publicação· · . .
Art. 3,o Revogam-se as dlspo~içõês ·
. em contrário.

~.

A imprlm!r ·
..c ·s·ão lid·os e ·vão . a Imprimir . os
seguintes pareceres:
· ..P·A·RECER .\

-N." 614 , d·e 1948 .
Da. comissão ·de. constituição e
Justiça, sôbre o Pro;eto de Let.da
223, de 1948.
C4mara

n.•

..

• Rela~r: Sr. !"llclo Correa.
o Projeto de Lei n:O· 474~A. de 1948,
abre ao Cong~sso Nacional· - Se- '
nado· Federal - o:.c1·édito• especial de
c1·s 247.320,70 (duzentos e· quarenta
e -sete mil, trezento.s e vinte cruzeiros
e set-enta ·Ce-ntavos), para atenlier, ·em_.
1947, ao- pagamento· discriminado no
seu art!gó 1.•.
. ,
. .
.
2.. o projeto' resultou de/solicitação do Senado Federal à Câmara dos
Oeputados em oficio n.• 321, de 22 de
abril do corrente ano.
. . 3; A comiSsão de constÍtüiÇã0 e
.Justiça. nada opõe à constituclona!lda.,de 0u Iegal!dad.e·do projeto,Jazão por
· que opina· pela: sua aprovaçao. .
. .
.
. •
•·
Sala ·d11s Comissões, em 5 de agOsto.
de 1948~ -:-. Waldemar Pedrosa. Pre·sldente em exerc!cio. - Lúcio Corr~a.
Relator. - Vergniaud wanderley. Arthur Santos. - Filinto M1LIIer.
Etezvtno Lins .. · '

· .. Da Comiss4o de Fin.~nças, sd·
bre . o Pro;eto de Lei dá C4mara
n.• 223-48.
·
·

Relator: sr. Andrade Ramos:.
O projeto de lei n.0' 474-A, de i948,
da, Câmara. dos Deputados abre ao
Congresso Nacional "'- Senado Federal .
. - o crédito especial de .Cr$ 247.320,70,
como• especifica ·o .texto. do projeto.
, Tal crédito especial fof solicitado por.
. oficio do sr. 1.• Secretái-lo do Senado,
)Jara pagamento de subsidio fixo e va. riável e. ajuda de custo; diferença de
vencimento e: gratificaçl!.o ·adicional a
funcionários' em 1947; diferença de
gratificação pela convooação extraordlnárl.a· do Senado a funcionários; ln·
cluslve o Sr. Seeretário. do •VIce•Pre~·
.sldente ·da :República, ·finalmente. a·
funcionários contratados ·diaristas· e
aos funcionários.. da Agência Postal e
Telegráfica instalada no Senado Federa!.
.
Em vista .do exposto e ·dos ·fins a
· que •se. ·destina . êste crédito .. especial,· ., .
·. somos .. de parecer que a .COmissão de
Finanças se manifeste' favoràvelmente
ao .projeto.
. · . ,,
. · .
. ·Sala das Comissões, em 10 de agOsto de 1948, - Ismar de Góes, Presi·
dente .em exerclcló. -'Andrade' Ramos; ·Relator. ~ sàntos Neves. - . ·
Vespastano Martins. -'- Mathtas Olym- .
pio. - José Americo. - Alvaro Adoi: 1948,
Justiça ·sôbre o Oficio,
S-41·, de
. .

. PARECER ..
.. N.o •616, de 1948
·
·

·. Da Comíss6.o ·de don.stttuiç4o e
JustiÇa sôbre'Offcio 8,41 de ,1948.
' Relator:· sen ... Ferreira de ;Souza.
, . . ·. .
. : . . ..
·Quer a Comlssllo de Finanças saber
. se é constitucionalmente.·llcito, ao se-•
.nado .iniciar projeto de. ·lei sObre o
. horário .de trabalho dos servidores do
"Estado,. atualm_en~ regulado pelo· de.creto-lel n.• :6; 192,· de ..30 de agOsto
-de 1940.. ~· · · · ::
·
.Em ·longo parecer aceito· pelo Se- ·
nado ~ proferido a propósito. do .proJeto n. -7, de.1946, sustentou esta Oo:
missão a naturez~ excepcional .do dis
posto no art. 67,, § 1.•, da Constitui• .
· ção acrescentando, ·em conseqüência,·
não comportar êle Interpretação· ampia, mas restrita.
.
..
,
· · Conseqüentemente, sbmente as matérias rigorosamente financ-eiras, como as referentes a ·despesas,- receita, ·

•
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cqntab!lldade e monopólios pel~ Te·
souro escapam à iniciativa do senado.
Ficou ali demonstrado que nem os
assuntos monetários se Inserem em tal
categoria. Com muito maior razão
nele não encontra lugar a que tra·
ta da organização dos serviços pú~
bllcos.,
·
·
. :Jil'. assunto êste de natureza admi·
nlstratlva,, nada. tendo que. ver com .o
direito .fiscal. ·
·
Pode, pois, · a egrégia-cComissão de
Finanças tomar ·qualquer Iniciativa de
lei reguladora.· do horário ·da trabalho
· nas repartições públicas.
, '
'
.
,I
Sala das Comissões, em 10 de agOsto
. de 1948. - Waldemar Pedrosa, Pre-'
sldente em exercício. - Ferreira .de
Souza, Relator. ~ Filinto Milller. - ·
Lúcio Corr~a. - Etelvino Lins. -

':

P~UECE!i

.N.0

618, DE lll48
. Da ·Comissão de Constttuiçilo e
JuStiça,· s6bre o Pro;eto de Lei da
Câmara n.• 125, de 1948.
1

· Relator:. Senador Arthur Santos.

, o Deputado Altamlrani:lo Requlão

wpresentou à Câ4nara dos Deputados
projeto de lei mandando fossem· publicados no Diário da Justiça, na. ln·
tegra, as sentenças proferidas . pelos .
Juizes de Direito das Varas Oivel3. · ·
de Orfãos e Registro Público, do Dls·
trlto Federe!, desde que assim deter· ·
minassem . os seus· respectivos. p1•o!a- ·
tores.
·
Alegou-se na. justificação que a pu- .
bllcação resumida das decisões de pri. meira Instância, no Diário da JusOlavo Oliveira._ - .Arthur Santos.
tiça, como .é .de praxe, limita seu conhecimento, apenas. entre os contenPARECER
dores, perdendo ·as letras jurldlr.as o
magnífico labor da magistratura de
N.0 61'1; DE 1948
primeira Instância do· Distrito Fe·
- Da comissiio de constituição e
deral.
· 1:
: . ·.
.
Justiça, s6bre o Veto _n.• 30·4~, do.
O . InstitUto dos Advogados . Brasl·
Sr. Prefeito do Distrito Federal.
leiros; tendo conhecimento do projeto,
encaminhou
.ao· Presidente daquela
Relator: Sen .. Olavo• Oliveira.
Casa
do
Congresso
Nacional um me·
'
mol'la.l apl!'udinao aquela . Iniciativa
1.0 ) .,... O Prefeito Municipal vetoU:
o.prDjeto n.• 1; da Câmara do Distrito e. · ressaltando a · necessidade de -ser
emendado o projeto, no sentido. da
Federal, ·composto ·de artigos, conten·
supressão. da discriminação relativa. à
do medidas de · caráter excepcional,
atlnentes ao. corpo .de professOres • e . ·especialidade· de" Juizos, devendo a lei
aos ·diretor.es de estabelecimentos ·de 'estender-se à publicidade das sentenças de · todos os juizes de prlmeirà.
ensino.
Instância. do Distrito .Federal.
2.0 ) - O prDjeto encerra .regras· de
.Acolhendo. a sugestão lniclal e os
jubUação e. aposentadorià, que se afas·
subsidias do Instituto dós, Advogados. ·
tam do critério do art. 191 da Cons- :o deputado Gilberto Valente apresen·
tituição Federal e ·dos dispositivos a
~.ou. um substitutivo; mais. tarde trans· ·respeito.· dos Estatutós dos 'Funcioná· . torma.do ..no. Projeto de Lei n.• .125,
ri~ P,úbllcos·· da· União. · ·
de .1948, determinando a publicação ..
nas seções respectivas do Diário da·
· 3.~) -'- Nos jur!dlcos ·'e bem desendos acórdãos, sentenças e de· _
·. volvidos·. fundamentos do veto, .o .se- . Justiça,
cisões do Supremo Tribunal Federal, •
nhor ·Pr!lfelto Municipal mostrou o
Tribunal Federal de Recursos, Supedésa.cêrto e a. Inconveniência, de' todos
os artigos do projeto, reprodução de · rior Tribunal M!lltar, 'l'r!buna.J Superior Eleitoral, Tribunal ·de Justiça e
. outro ·Igual, do ano passado, a que
Juizos do Dlstr!tõ Federal, Trlburial
S. Ex.• ·negou sanção, .sendo o seu
Superior do Trabalho, . Trlbunai Re· ·
.
ato acatado pela Câmara.
glonal
e .Juntas de Conclllação do
0
4. ) - A Comissão de Justiça, per·
·
Distrito
Federal,· Tribunal Marltlmo,
filhando • as razãi!s do veto em aprê·
Tribunal
de Contas e Conselhos de
· ço. · pela. . sua ·. manifesta procedência,
Contribuintes·.
. .
·
·
é: de parecer seja. o mesmo aprovado
.TOdas essas decisões seriam publl·
'
pelo senado Federal. · · .
cadas ·na Integra, de maneira.. comSala 'da comissão de Justiça do Se·
pulsória,
sujeitando os lnfra.tores da
nado Federal; 10 de agOsto de 1948. lei,· funcionários da Imprensa. NacioWaldemar Pedrosa, Presidente em
nal, secretários, serventuárlos e· fun·
exerclclo. - Olavo Oliveira, Relator.
clonárlos da. justiça, à· multa de 10
- Filinto Milller. - Arthur Santos.
a
10.000 cruzeiros, aplicada ex-o!/leio
- ·Etelvino Lins: - Lúcio Corr~a·. ou
a requerimento das partes.
Ferreira de Souza.

.. ! .
'
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com· que se sobrecarregariam· eis coAinda· desta vez arguiu-se que as
fres · públicos; já tão depauperados,
sentenças dos juizes. desta càpltal pelo
com despesas dêsse jaez-. .
que revelam de Inteligência e ilus· Data venial, de suas · nobres intentração merecem divulgação, sendo de
ções, o projeto não é de ser aprovado
lnterêsse. :do próprio Estado a ..final!·
· . ··
·
.dade cultural do conhecimento dós · pelo Senado.
Sala das Comissões, em 10 de agOsto
arestas do Poder. 'Judiciário .e a fun~
de 1948 .. - Walltemar Peltrosa, Preção de equllfbrlo social, atribuldo à
Magistratura, ·
·
'sidente em 6Xercicio. - Arthur. Santos, 'Relator. Ftltnto MiL!ler. ....:.
. Data venla, não· nos. agrada. o projeto com o sentido partlculai'ista.-que
Etelvina· -Lins • ......; Olavo Oliveira, o caracteriza.
· ' ·
Lucto Corrêa. - Ferreira 4e scmza.
· .Por que essa·. exceção ·estabelecida
PARECER
em 'favor da· magistratura .de primeira' .
instância da capital da República, ·do
N.• 619, de .1948
Trib~àl de Justiça do. Distrit·o Fe•
Da Comissão .ae Constttulçãl) e · ·
deral,. do Tribunal .Regional do Tra::ôl>1'& o projeto de 1.ci da
JuBtí1a,
balho e das. Juntas de .Oonclliação e
Climara n.• toa, de 1948 •.
Julgamento da mesma. cidade? · ·
:E>or ventura, .não· é também· do•. lnRelator:· senador· Olavo Oliveira.·
• terêsse . das letras jurfdicas a publ!·
.Estatul o Ato das Disposições Conscação dos acórdãos dos Tribunais·· de
. ·
· Justiça •dàs Estados ·e as decisões de - titucionais . Transitórias: . .
· sua magistratura?
·
·
"Art. 33 ...:_ o ·aovêrno nian- ·
· •·· :Não há negar a contribuição notádará erigir na Capital da Repú~
vel à obra jur!sprudencial e de exe· bllca um monumento· a Rui Bar··gése dos -nossos textos de·: lei ·levada
bosa, em consagràção dos seus ser. a .efeito. ·pelos juizes . brasileiros, em ·
. J:Js~fça~'. Pátria, à .llber~ade . ~ · à
exercicio nas Inúmeras comarcas dls-·
sem!nadas no território. nacional, .traO Projeto n.• 108-1948, cujá Iniciabàlhosas. umas obscuras ·outras; Isso
para não falar nos acórdãos dos ·tri- ' tiva · cabe ii Câmara dos · Deputados,
regul~ a prática dessa. ·justa · homebunals regionais de justiça, em muinagem· da Nação· ao seu ·grande fi. tos dos. quais pontificam os mais altcs luzelros . de · nossa cultura · jurf- . lho, .estendendo-a ao auxüio de outro
dlcá, magistrados ·dignos da Investi-:. monumento, na Capital do Estado da .
Bahia, onde· nasceu · o excelso brasidura de ·ministros do Supremo Tribu- . leiro.
· ·· • · · ·
...
·.
..
· nal Federal. . ·
· · .
·
,
A
proposição
é
rigorosamenté
consO projeto, entretanto, dêles · não
cuidou; .cilmo se suas sentenças des- titucional, apresentando-se como .uma
divida. de honra do.Pa!s. .
..
.
lustrassem ·as' ·páginas ·dó Diário- da
Sala·
dli
CómissAo
de
·Justiça.
do
. ..
Justiça. · . . '. . .
Senado Federal, em 10 .de agõsto de' ·
- Bastariam essas .considerações para
1948;
- . Waldemar Pedrosa, Presimostrar: como é lnexequ!veFo projeto. . dente· ein
-: Olavo .Oztvetra,
· M~smo com as restrições.' dêle cons-. Relator.. .exerc!cio,
...:.
Ferreira
de. Souza. tantes, o · Diário da :Justiça passaria · Filinto ·MiLZler. - ·Arthur
·Santos, a ser, em cada exemplar, grosso voEtelvina.
Ltns.
..,..
Lucio
Corr8a.
lume de publicação de sentenças, a
maioria 'das quais . Interessando .sb·
'·'. .
PARECER
mente às partes em .controvérsia ..
0
N. . ~20, de .1948
· A finalidade' cultural cabe·. às re.vistas especializadas, ~pela seleçAo da
Da Comissão de con8tttulg4o. e
. matérla e escolha ·dos assuntos, A
Justiça, sObre o Proteto 'de DeP!lbllcação no. Diário. da Justiça, da
creto Legtslàtlvo n.0 6, de 1948,
sumula das sentenças :iecorre· de dls·
Relator: Senádor Ola.vo. Oliveira ..
posições do Código de .Processo Civil
.
~
"
.
'
e é teita para os efeitos nêle -deter1) ..;_ Trajano Alvim Saldanha, comtriados. _ ·
· brador da Divida Atlva da União, .fel
aposentado· com proventos superiores
Comp está .redigido, o Projeto abre
exceção odiosa para os tribunais e aos que percebia quando na. a.t!vldade
. ·
juizes do Distrito Federal. Estender o . · do seu cargo.
2) ..::. O Tribunal de Constas de·
regime a todos os juizes do Brasil, de
iriiclo negou registro ao ato, com funprimeira e superior instância é demonstrar-lhe a impratlcab!!ldade. · damento no Decreto~lei n.•. 24. de 29
Nem vale alegar o onus pesadlssimo de novembro· de 1937, por cujo artl-

..
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go 9 os funcionários não gozariam
PARECER
de vencimentos superiores -a _ ......
Cr$ 5. 000,00 mensais. · · .
N.• 621, de 1948
3) - Da decisão recorreu o prejuDa Comissão de Redação' de Leis
dicado, alegando · regular · a. aposen-tad'oria · o Estatuto dos Funcionários
.Redação Jtnal do Projeto de
, ·Públ!cos, e não aquela lei, a êle anDecreto Legislativo n.• 15, de 1948.
terior, o· qual não cogitava do refe.Relator:· Sr. .Ribeiro Gonçalves.
rido l!mite às vantagens ' pecuniárias
dos funcionários públ!cos, tendo manAComissão apresenta a redação fi,
'·tido o Tribunal de Contas seu citado
na! do Projeto de -Decreto Legislativo
pronunciamento.
n.• 15, de 1948, a êste anexo,
.
4) - . Fez o referido . funcionário
Comissão
de
Redação
de
Sala
da
novo recurso ao Exmo. Presidente' da Leis, em 5 de julho de 1948 . ...,. .CloãoRepúbl!ca, .que, após o parecer favoCarãoso, . Presidente. - .Ribeiro
-rável dos -Senhores .Ministro da Fa- mtr
Gonçalves, Relator. - Cícero Vascon. zenda e Consllltor ·Geral darRenúbli- celos.
-Augusto Metra. - Walãemar
ca, . autorizou o. registro sol!citado.
Pedrosa.
5) - O Tribunal de Contas ordenou o registro. sob reserva e . da sua·
•.AJNIEXO _M) PARIEOER
N,0 621
.
· del!beração recorreu para o Cong~·esso .
~.·Nacional (Const. art. 77, § ·a.•).
.Reãação final do . Projeto ãe
Decreto Legislativo n.• 15, de
6) - Submetido o assunto ao Con1948.
"
• ..
.
gresso Nacional, com a ·Mensagem·
..
• ,
r· .
n.• 888 de 15 ·de outubro de 1947, do
o :Congresso Nacional decreta, nos
Presidente do Tribunal de Contas, e têrmos do 1art. 66, item I, da Constipor Intermédio _da Cãmara dos Depu- .tu!ção .Federal .e eu, Nereu Ramos,
tados, a sua Comlssãc de Tomada de Presidente do ·Senado Federal, pro"
de Contas· elaborou projeto, apro- mulgo o seguinte
··
vando-o, <ns. '1.005-1947 e 313-1948),
que mereceu· a homologação da Casa.
DECRETO LEGISLATIVO
7) ..,.. Tem agora o Senado Federa\
N.0 15, de 1948
a oportunidade de pronunciar-se sObre a matéria,
.
Art. 1.• .ll: aprovado o Protocolo ·
8)- ·A lei n.• 24 de 29 cie•novemModificativo das convenções internabro- de 1937, ·no seu art. 9, restrincionais sObre entorpecentes, firmado
giu a Cr$ 5; 000,00 os vencimentos no dia 11 de dezembro. de 1946, pelos
_mensais dos funcionários públleos. pafses signatários dos acordos, convenções e 'protocolos de. Haia, Genebra e ··
Lei .. posterior, o Decreto-lei n.• 1. 737.
de ,28 'de outubro, que baiXou o Esta- · Bangkok, · e assinado pelo Brasil a. 17
do referido. mês' e ano, em Lake Sue- .
tuto dos Funeionários Públicos, nilo
· cess, Nova York, Estados Unidos ..
. • .
repetiu essa reãuçilo.
. 9)' - A última lei revogou tàcita- · · Art. 2.0 Revogam-se as disposições
·
mente a primeJ:ra. _"Quando as duas em contrário,
· leis ·regulam · o- mesmo assunto e a
PARECER
nova não reproduz um dispositivo par-,
0
tlcular, da anterior,· constãera-se ~ste
N. 622, de 1948
. como ab-ri,lgaão .. tàcttamente.
Da _Comissão de Redação de Leis
<Carlos Max!mlllano;; Hermenêutica
.Réãaçáo final do Projeto ãe
e Apl!cação do Direito, n.• 446, Demo- ·
Decreto Legislativo n.o. . 7, de
lombe, Coura de Code Napoléon, ·vo- .
1948 •.
lume I, n.•. 128) • ·
.Relator: Sr. Walclemar Pedrosa.
1Ó) ....: Em conclusão, o registrÇ> .foi
legal, motivo por que merece. o pro· A Comissão aprova a redação final
jeto aprovação.
do Projeto de Decreto Legislativo número 7, de 1948, .que vai anexa.
Sala · da comissão de Justiça . do
comissão de Redação de Leis, em 5
Senado, em 10 ·de agOsto de 1948. de agôsto de 1948. -, Clodomir Cardo'
Waldemar Peãrosa, Presidente, em
exerclclo. -, .. Olavo. Oltvetra, Relator. · so . Presidente. - Walãemar Pedrosa,
Rtilator, - Augusto Metra. - Cícero
- Ferretra de Souza. - Ftltnto Mill~

ier. · - Arth.ur Santos. .Ltns. - Lucto Corr~a.

Etelvtno

ãe Vasconcelos.

ves.

/

· lUbetro Gonçal-

..
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Redação final ·do Profeto de
Decreto Legislativo n.0 7, de 1948.
i O Congresso Nàc!onal decreta, nos
têrmos do art. 66, Item VIII, da Cpnstltulção Federal, e eu, Nereu Ramos,
Presidente do Senado Federal, pro. ' mulgo o seguinte

.

.

.

DECRE70 LEGISLATIVO
'

.

'

.Art. · to. 1'!: mantida a decisão pela.
qual o Tribunal de Contas recusou registro ao contrato. que a· Fazenda :'.'ira, clonai firmou . com · a. .Vllll}ão. Aérea
·santos Dumont S. A., confer!ndo~lhe
· os >favores ·constantes do · Decreto-lei
n°, 300; de 24 de fevereiro de 1938.
.
Art. 2.0 Revogam~se as diSposições·
. ·em contrário.
. .' '
. •
O sR: PRESIDENTE - Está finda'
a· .leitura.. do expediente.
·
· ·
Anuncio · que,.· terminado o prazo.
· para. creccblmento de. emendas. perante
a Mesa, vão às ComiB.sões competentes os Projetas de Leis .da Câmara
JlS. . 257 e 258, de 1948. A uma. des- '
sas proposições foi oferecida . uma
emenda que. vai ser lida~
·
·
·· ll:. lida e aprovada.· a. .seguinte
·
.- : . ' . .
. ·.

res naclonali em· trârislto; quando em
. correntes .migratórias legalmente or~
.gan!zadas._
0
·. § 2. Para· execução ·das atribuições
constantes. dêste artigo, a. Divisão de
Hospedagem ·e Assistência. ao Imigrante terá· a segulrite ·estrutura:
1) Serviço · MédÍc~, Sanitário (S •
M .. S.J, compreendendo:
.
. ..
. '
. c) lnspeçãq médica; · · · .
..
b) asslstênc~a médica hosp!talar · e
ambulatória; · .··.
·· .
•
.
. .
· c) deff!!a. ~anltária.
. :2) Serviço de · Hospedagem e Asslstê~cla compreendendo:
··
·. ;a.r hospedagem;
. '
· b) ·.assistência.. social, cultural, e· re·.lig!osa.
. ·
·
.
3) · Serviço de·· AdmlriistraçÍl.o. · - .
.§ :3.0 ·A Dlvlslio de Hospedagem ·e
Ass!stêncla ao Imigrante·- terá sede
na Dha' ·d~ .. Florei;; cabéndo a sua di-,
r~71ío a. técnico especializado.
·· .

..

•

..

Jústljic_ação

Â organização do. Serviçó previsto na ··
emenda ao Proj!!to já vem sendo rea- ·
Uzada. . em parte · na. · Hoapedarla. de · . ·
· Imigrantes da Ilha . das· Flores; ·desde
a. sua. crilll}ão, e tem evolufdo gradatl- .
'·
·
va.mente.
de acOrdo com o progresso
EMEI'fDÁ.
·.
. ; ..
em. matéria de· assistêncl~. social. · · 1
Ao PrOteto·de Lei da Câmara
Entreta.Iito· deve ser. dado ·ao me5mo
ma!or amplitude e eficiência, à fim de
'N.~ 258 -1948 ·
que :passa. realizar uma:obra. mais com~
Ao art. 3.0 .· .
. .
.
.
pleta. em beneficio de tão Importante
Iliclua~se em ·seguida. ao número 3 : .problema...
·.. ·
· · ·· ·. ·
. 4) ·.DIVISão ·de, Hoepedagein .e :ABBis·- · . SS. do. SenÍuio 'FederãJ; em· 11.· de
têncla. · ao. Imigrante.
. .,
·
agOsto de 1948. -'-.. F~Iinto Milller; ·
· · ·Ao: art. 6,0 Supr,lmam.:se as allneas
O ~: PREsiDENTE ..:_ . Tem , a.
· b; c .e g, ·
·
·
·
· palavra .0 Si . . Senador· Pereira ·pinto,
. Acrescente-se onde · convier: .
prlme!r~ orador. lpscrl~o. ·
. ··. ., .
· · Art.
A Di~~o de Hcispedagem e
O SR;· PEREIRA. PINTO -, <LB o ·
grante compete:
· . Bl!gulnte discurso) - Sr.. Presidente,
. · Assistência ao
tOdas··as·· vêzes·· que. 'VIsito ..ss .zonas .ru•
- · . c) :promover á recepção e hospedam1s do meu .Estado e entro· em congem dos Imigrantes;
tato com .. os ·.meus :companheiros de
· b)', determinar os pontos de localiclàsse, que . São .os agricUltores, ouço
zaoão e. a capacidacl.e das . hospedarias
sempre uma!;.~que!Xa. e um apêlo. A
· de imigrantes;
·
queixa é. co"ltra · as dificuldades de
. .c) prestar. ass!stêncla. médico-sani· principalmente da
crédito
tária; .social cultural e religiOsa aos· parte .. dosagr!cola,
pequenos
.lavradores, e. o
• .imigrantes;
. apêlo: é ·à •· minha modesta. contribui- .
- "'d) orientar tecnicamente as· hospe~
çlío, que só vale·pelo que r~presenta
. darias . de · Imigrantes Instaladas no
de experiência pessoal, para pleitear
. Pais.
·
uma solução razoável do· Importante·
problema. .Acudindo a essas queixas
§ 1.o os serviÇos referidos: neste.
artigo são extensivos aos trabalhado- ~ e a êsses apelos é que ora me en-

•

'
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contro nes.ta tribuna, ·à fim de juntar · xas e prazos, pois cs · seus empréstl·
a· minha voz às dos Ilustres col~gas
mos aos agrlcultor~s são Iguais aos
,que concedem a outras classes. .
1 que aqui têm versado. o mesmo assunto; com malar proficiência do que
Além·· disso, com exceção dos emposso- fazê-lo.
·
.
préstimos hipotecários, os demais são
. De fato, não há muitos dias, na
destinados somente ao c11stelo das
sessão ·de. 23 de julho último,. o pre- entre-safras ou ao financiamento das
claro ''Senador· por Sinta Catarina, safras, mas riunca à aquisição de terSr. Francisco Gallott!,' pronunciou
ras para exploração agr!cola. Essa·
um . discurso fartamente documentado
clrcunstll.nc!a os restrl .1ge aos proem que traduziu, segundo suas próprletárlos· já existentes, principalmente aos de maiores áreas e ben. prlas palavras, '0 clamor geral contra
os juros absurdos, o preço elevadissl· feitorias, não favorecendo .às pessoas
mo do dinheiro. .
·
· que desejam comprar terras para
.
cultivar. Dai, em grande parte, . a
O Sr·' Alfredo· Nev·es - E traduziu
conservação dos latifúndios tão com<multo bem. Essa é a queixa de tobatidos pelos que não conhecem de perdos os lavradores, não só do Estado
to .a nossa ylda rural, pois não h6.
do Rio, . mas de todo . o Brasil. ,
crédito que estimule o seu retalhaO SR. PEREIRA PINTO ·....; O!Írl· menta, para a venda de lotes cultivagado pela .·colaboração de·· V. Ex. •.
veis e a multiplicação das pequenas
· E dias após, na sessão de 4 do corpropriedades:
.
· . . ··
.. rente,· o honrado Senador pelo Par6.,
Os . próprio.~ ,lavradores· éontempla·
Sr.. Magalhães Barata, teve ensejo
dos. pelos bancos não ~e ·bane!lclam
de debater o mesmo tema, trazendo
tanto com êsse auxilio como :;seria de
ao nosso conhecimento que o ·govêrno
desejar, porque os juros .elévados e
. daquêle Estado, depois .de :Jegoclar· os prazos curtos encarecem o custo
· com o· Banco do Brasil um empréstlda · produção. reduzem a margem de
mo à taxa de ·8%, para .melhorar os· · lucros e limitam a capacidade da ln!-·
serviços de· luz e fôrca de Belém,
ciatlva. Em geral, os maiores banrecebeu de um banco· norte-a'merlcos, a começar pelo Banco do. Brasil,
• -.eano .o oferecimento de uma operatrabalham· com as taxas de 8% ·e
ção a 4%,. pelo· que resolvera pedir . 10% e .os médios. ·com as 'de 10% a·
·.ao Senado ·a· necessária autorização
12%, não falanâo dos menores que;
para contrair essa ope1•ação; . Vemos,.
embora · operem à taxa legal, ainda
assim, que os próprios Estados. só ob·
G'Dbram outras despesas, a titulo .de
têm recursos dentro do Pa!s a taxas
comissões, expediente etc .•. que one-..
ram as operações, praticando verda. altas
.
' ·Po; :isso, quando falo nas dlflcul·
deira . agiotagem. E os prazos que
dades- de cTédlto agr!cola, não· me re- todos estabelecem não são superiores a· .. '
firo ·apenas às deficiência~ de · sua
120 dias, podendo · ser reformadas as
distribuição no mterlor do .Pa!s, onde . . operações com amor.t!zações e paga. chega :em parte mínima, com relação · mente de juros, de forma· a .. agravar
ao número das ·nossas. propriedades
cada: vez mais os empréstimos.
rurais; mas sobretudo à elevação das
Ora, é geralmente sabido que êsses
taxas· .de, juros e às. outras condições
prazos são por demais .ex!guos em face
onerosas. dos· empréstimos aos agrl- · do tempo exigido pelas culturas para
cultores. E ·não é passivei tratar
o ·seu completo desenvolvimento até
da· matéria sem Ir logo d!retamente ao
à produÇão final. As plantações· dos
· Banco do Brasil, não só .por ser o _cereais ·só aprese'l.tam resultados deverdadeiro ·centro do nosso sfstema flnltlvos depois de .seis meses, a con. bancário, como por ter reunido às
~ar do ·preparo do solo à colheita .dos
suas. diversas Carteiras ·a do Crédito
produtos. As safras de cana, de café, ·
Agr!cola; .que passou a ser e ainda ·de· algodão, etc. são anuais. E é
preciso ·que o tempo corra normal·
hoje é ó único órgão · oficial dessa
espécle·'de crédito no Brasil.
·
mente,. sem sêc:a prolongada, sem chu·:e certo que, antes de ser criada vas demasiadas, para que a lavoura
a ref.erlda Carteira, muitos bancos
não seja prejudicada nas suas atlvldades. Mesmo nestas circunstll.nclas
partlculares já operavam e continuaraln depois a operar com· a lavoura,
favoráveis, a !lquldaç!io de seus comtendo mesmo alguns denoml ~ações
promlssos · bancários. nas datas dos
pelas quais parecem dedicados exrespectivos vencimentos, acarreta-lhes
cluslvamente a êsse ramo de .atlvldasempre dificuldades quase lnsanávels.
de. -Mas nenhum ·deles lhes fêz conOcorre' ainda que os empréstimos
cessões especiais, no tocante a ta- para entre-safras, apesar de perfel-
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tame:1te garantidos :pela produção a · potecár!a,: penhoratÍc!a ·ou Industrial
sObre o qual voltarei ·a ocupar esta
que se destinam, ainda :são onerados
por ·vários dispêndios. A · sua contribuna. .~
. · . ·.
·.
cessão precede ·sempre a aval!ação . k margem destas ~oilslderações sOdas ·lavouras. que lhes servem de· ga•
·bre · os Onus do crédito agrícola nC'
rantla, trazendo despesas com a. via-· Bras11,' folgo em informar ·o Senado
gero .do aval!ador; o registro. da OIJleda mais vantajosa modalidade de asração e outras formal!ãades, que aus!stênc!a. financeira aos agricultoJ;i!s
mentam de 1% a taxa de juros. Fer- · que se· pratica no nosso País. E' a
tos os empl'lé&tlmos à ·base de 50, que o Instituto. do Açúcar e .do Ala 70% do· valor dos pro,dutos financoo! concede aos p!a-:1tadores ·e forc!ados, são l!quidados à ·proporção que · . necedores. de cana, fazendo· emprésêsse produtos entram· no ·mercado, o· timos · às ·' respectivas Cooperativas,
que não permite a perda de um cen- · para fmanciamento de suas lavouras,
tavo pelo banco financiandor, sem
na base. de 2% ao ano, com a. cóndi. que : disso. resulte · qualquer. vantagem · ção de · emprestarem aos associados
para os mesmos .lavradores em novas
até 4% .~ Tais empréstimos são amoroperações;·-·
tizados. com ·a reversão ao Instituto,
'outra. :talha do nosso sistema· ba'l;
para 'cr.édito .das referidas Cooperacál;lo é a referente ao Cl'édlto pessoal
tivas de. 50% da arrecadação da taxa
que, · não. existindo ·quase para pesde um ·cruzeiro sObre . tonelada de
soas de posição resident.es nos: gr11ncana, entregue às usinas em cada
des centros urbanos, multo menos é
safra. Com tão val!oso · aux~l!o aos ,
reconhecido- aos pequenos ·lavradores
lavradores de .cana,- principalmente
. ... dos Estados, que em: geral são· homens
nos Estados do ·Nordeste.. a autarquia
~._:-- ·sem relações. no .. comércio da.s sedes · açucareira tem ·.enriquecido a fOlha
·~·
·dos próprios Munlciplos, custando por
de seus serviços ·à eco:10mla canaviisso a. obter. e não conseguindo multas
eira·
- vezes . avalistas dos .títulos que pre- .
O-Ideal seria ·que· a;. questão. de ju. cisam emitir., As .Agências do Ba·.1co · ros e prazos ficasse ao .arbítrio dos
do .Bras11 espalhadas .no· Interior do . próprios bancos,. obedecendo ao fato
Pafs :deviam ter Instruções da. Matriz, · da concorrência, que é sempre decl.. no ·sentido. de transigir com êsses ho- siva. em qualquer . ramo comercial
· mens 'sem 'tal exigência, porque tanto
Mas· ci. comércio bancário não. pode
os· seus beris como a sua:. palavra honprescindir da ação do Estado, porque
, rada são suficientes para garantir os
envolve. os maiores interêsses da ecoempréstimos que sol!citam, . uma . vez. nom!a. nacional e, através .do·. movique. os gerentes·. das .. Agênci!IS devem
mento da exportação e da· importação ·
. ter :Informações seguras da' situação
estende os seus·· efeitos aos: outros
de cada· propriedade .agr!cola; ·· ·.
pafses com -que· .mantemos .lntercàm. ·• · .
. · bio ·mercantil. . Por.· isso · se torna
.
·· · ··
... ·
- ·. ·. · · 'Argumenta-se:· que nas condições ·cada: vez :mais premente à reorgani'. · atua!s. da nossa org&riização bancária
zação .do nosso sistema bancário, .da
não .se podem alcançar Juros 'mais 'bai- , qual. já .t&ve ·Iniciativa. o govêrno do
xos e . outras fac111dades .·.· de crédito · Presidente· Eurico Dutra,- . enviando
para. as classes produtoras. . li: que . ao Congresso um anteprojeto nesse·
os_noss~s bancos~são,.aci:mesmo temsentido, que. ainda ·pende da Câmara
. · po, de. depósitos ·e de .descontos· e, ·dos. Deputados,' a fim de resolver o
• como pagam depósitos juros até 7%
problema do crédito em moldes mais
· .'sObre .. os de' prazo. fixei,:. precfsam. co~ . consentâneas com as .asplraçõe.s pro. bra.r,"pelos .descontos, juros mais ele-. .gresistas das nossas fOrças econOml"
· vados, · porqué os• seus lucros. consis- ' cas; · Embora tenha formulado desta
tem · n'a .diferença de taxas entre.. es- . 'tribuna : alguns reparos· ..a êsse antesas operações. Todavia, há· bancos
projeto; na parte concernente à ecoparticulares que .. emprestam ·a 6% e · nomia canavieira, reconheço . a ne8%, como. declarou o eminente Senacessida.de ·de .. seu andamento até se
dor Mello Vianna, com relação a·o esconverter, ·com · as modificações. que
'tabeleciinento de que .é digno diretor, .f9rem julgadas . convenientes, ·na lei
. naturalmente. po~que se satisfaz com · dest!nil.da a difundir. e fac11!tar o cré~
lucros· mais moderados, para melhor
dito· .rural, como um dos !nstrumen,'servlr à sua c!!e:1tela. · Aliás já o
tos mais poderosos da riqueza .e do
ilustre S&nador Mário Ramos ·vem ·progresso do Pafs. CMuito bem; mui·
de· .apresentar um· projeto reduzindo to bem. Palmas. ·O orador é cumas taxas . de juros para garantia h!- primentado) • ·
·
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·o SR. RIBEmo GONÇALVES (•) . dos mercados estrangeiros e a normaSenhor Presidente, llzação das transações comerciais .. ·
desejaria comunicar a V. Ex.a e ao · · Confiavamos todos em que o Banco
do Brasil, nosso principal estabeleclSenado. que a Comissão designada p~ra visitar o venerando brasileiro, se- · mente de crédito, não ,deixaria ao de·
nhor. Vida! Ramos, deslncumblu-se da samparo aqueles homens de fé e ener.missão que a levou à. casa do Ilustre gla, que se haviam empenhado na
criação de uma nova Indústria, tão
. catarlnense, e agora: mesmo acaba de
receber a visita, em agradecimento, promissora e exp1·esslva para a eco. de todos os seus filhos.
•·
nomia nacional.
.
Sr. Presidente, acabo de receber uma
· A Comissão. pode Informar também
ao. Senado, e com satisfação, que s.
carta do Presidente do Banco da BraExcia.' já se encontra bem melhor, P. se, transmitindo-me telegrama do Smtudo faz prevêr que em breve temp() dlcato de Industriais de Madeira I.a~
estará restabelecido .(Muito bem.· Mui- · minada e Compensada, do meu.iEstado,
to ,bem) .
·
em que agradece o ~loon.ciamento já
. o SR. PRESIDENTE
Quero
ordenado, às -agências do Banco do
também expressar aos Srs; Senado- . · .Brasil, nos Estados do Paraná, Sanrei! o meu reconhecimento pela vi.> ita
ta Oatarlna e Rio Grande do .Sul.
que se digitaram fazer ao meu procumpro, assim, Senhor Presidente,
- · ~ genitor .. · .
.
o agradável dever de comunicar uo
,. .Tem a palavra 0 Sr; semidor -ArSenado a ação pronta e 'eficiente do
thur santos, segundo orador Inscrito. · Presidente do Banco do Brasil acor; rendo em socôrro da indústria ·madel. O ,SR;. ARTHUR SANTOS <•> · rl)lra nacional,. amparando-a · com
Senhor Presidente, ainda recentemenprovidência 1que lhe dá a esperança de
te, tive oportunidade de comentBr,
solucionar galhardamente
a: crise que
desta- tribuna, a situação precária em · ·parecia funesta e· Irremediável. ·
que se encontra a Indústria madei... 1 n1· · mesma ·Isenção com que
de colap.s., tenho
...,a 0 criticado
co ,a desta tribuna· os porelra. n·aclonal,· ·ame•Pada
•y
por circunstâncias decorrentes da po- · deres públicos .pela Incompreensão dos
· litlca . de dirigismo econômlco . e de fatos econômlcos do meu Estado, lnexagerada restrição cambial do !!U•
compreensão · ainda agora manlfesvêmo •da Repúb~lca.
tada, por exemplo, quando se fala no
.Fiz-me éco, naquela assentada, ao
senado sObre os vales do S. Francisco,
apêlo das organizações que haviam
do Araguála. e de outros grandes rios, ·
criado, no_ sul do Brasil, a Indústria
e se deixa ao desamparo, justamente,
de madeiras laminadas e compen~a·
aquelie vale onlde. esta plantada a ridas, na qual .Inverteram avultados · .quezBJ ec-onômlca · l!lllis. asslnailada do
·capitais,. dando trabalho a mllharc·R Pais e cuja população ribeirinha consde brasileiros, com largas perspectt• truiu 0 que nós temos de mais valavas de ampliação e aperfeiçoamento.
rlzado, como potência econOmlca, que
Declarei, então, que o Institutcr Na- _é a lavoura cafeeira.
.
Refiro-me, Senhor Presidente, · ao
:clonai do· Pinho havia. condensado, em
memoriai,· as·' aspiraç!Ses mlnlmas dq...
abandono do Vale do Paranapanema,
queles lildustrials, -no ·sentido · de . obde· onde a Nação Brasileira retira,
atraNés de Impostos, a maior .soma de
terem · dos poderes públicos, providênclas dl' emergência que os ·!:lvrab• tributação para .os seus orçamM.tos·
sem da éatástrore,· cujas . causas não
Tenho reclamado desta tribuna, oom
se orlglnalvlam em ·motivos por · êles Isenção e com certa paixão, mais ua- •
criados, senão determinados artificial- clonai e patriótica que pràpriame~te
mente' pell!- nossa própria Incúria e regional, Isso que me parece uma m·
ã d · f o eno dos Esta
lmprevldêilbla. · · . · . .
. Acompânhet aqueles, Industriais a
~~~~r;e~~1 do 0 Bl':u~
_presença do Presidente· -do Banco· do
E' com a mesma Isenção com 'que
Brasil e, por delegação dos .mesmos, . tenho criticado que, agora, quero !ou •
apresentei o memorial em que esta- · var 0 - Presidente do Banco do Brasil,
· t r ta ma . vam ·condensadas essas aspiraçOes,
pefo que fê z em f avor d a lndus
Cujo Item Principal . Seria O . financia- deireira
nacional. <Muito bem; Mulmento dos estóques já existentes, den- · t 0 b
·tro das cótas fixadas pelo Instlt!tto
em>:
Nacional do Pinho, a fim de 11ue, ~om
Comparecem mais os Senhores
essa. providência . de · emergêlicla, pusenadores:
dessem êles aguardar a reabertura
..
' .
'·
Hamilton Nogueira.
· Arthur Santos. ·
( •) Não foi reviSto pelo orador.
(Pe!a oràem> -
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Clcero de . Vasconcelos.
Rodolpho Miranda.
Santos. Neves ..
Marcondes Flll:io.
·.Alfredo Neves. ·
·Atoyslo de Carvalho.·
Vergnlaud Wanderley.
Victxlrl.n.o Freire; · ·
Georgina Avelino.
:Bemar.des Filho·.
· Ferreira de · Souza.
Alvaro Adolpho.
Joaquim Pires. ·
.. ,•
Olavo. Oliveira.
Salgado Filho:· ·
Magalhães'. Barata.
· · Filinto. Müller. ,
Durval Cruz. · (29) • · "

. ros). para ocorrer às despesas· efetuadas .em· 1947, com a ·execução da lei
do serviço ' mUltar, propaganda dêsse
serviço e incremento ·da · :Instrução
·
·
' militar.
Art.. 2.0 O Ministério da Guerra fa·
rá
.~ecolher . ao Tesouro · Nacional aG
: I
multas militares, aplicadas segundo" o ·
Decreto n.0 .8.981, qe 12 de março de
1942 · e já arrecadadas, devendo, . ~u~ ·
trosslm, providenciar.. poi. que ·as mui·
.•
tas dessa ·natureza, bem como qual.· .
. quer Importância de outra . orlgeiii,
. habitualmente recebidas pelo· ·.mesmoMinistél·ici, passem a ser pagas .dirctamente à. competente repartição ·ar·
recadadora da União.: ·
·
0
Art. 3. Esta. Lei entrará em vigor
· · ·. . Deixam de comparecer . os Sena. data . da. sua publicação, ·revoga~ ..
·
. · nh!)res senadores:
das· as disposições e.m contrário:
.
·Femandes Távora •
'

• . · Novaes Filho.

..

· ::-:: ·walter Franco.
·· MaynaÍ'd Gomes.
··''Pinto Aleixo.. :
·· Attillo Vlvacqua. ·
Mello Vlanna.. .
Dario ·Cardoso. .
. Getúlio Vargas( 9):

'

. PARECER,.

aü; de .1948.
comissão ·ae BeàaÇão .àe
~

I

•

. '

.N.• 6Í2, de. 1948
'

1

••

'

.

Da Comissão·
de Redação de Leis.
'·. ·. ' .

?m

·' N.ó

'

PARECER

·. .

· São 'sem ·debate ap~ovados,
.: discussão úrilca, os ~eguintes Pa·
· receres:. ·
··

'

.

'

'

•'

·Da
Leis
· ··.: Beàação final· do Projeto de .
: ·Lei da ·.Cdmara .número .84. de
·· · 1948.

'

.

Bedação final do Projeto de Lei.
da Cdmara n.O ·89, de 1948~

...

A · Comissão · aJI)reserita.' em anexo· a.
redação finâl do. Projeto de le·f. dá Câ.~
·mara :n.O .89,. de .1948.
. .
·Sal~ da/ComiSsão de Redação de
Leis, em 5 · de · agõsto dé 1948:
·
Clodomir .Cardoso, P.resldente.
Cícero. àe .Vaséoncelos, .Relator. ' ·,
. .
...-~·

. • BedcÍçáo ttnaz do Pro;e.t~ àe Lei

. · A Comissão apresenta . ell) anexo 'a
· ··' da Cdmarci dos· Deputados núme,
redaç'o final do Projeto. de: Lei 'lti~
: ro ·8.9, de 1948.. .
· ·
mero 84, originário da .Câmara · dos
·· ·
.' .
Deputados. . ·" .. .
. ··
..
'O Congresso Naclc>nal decreta: .· · ·
.. . Sala ·da. Comissão. de· Redação ·de
.Art .. v É~. 0 Poder Executivo· auto-.
· Leis, em 5 de.agõsto de 1948 •. - Clo~. rlzacio a,abrfr, pelo Minlsterlo_de:Edu- ·
domir Cardoso, Presidente. - Ribeiro
cação e saude um crédito especlal·de. '
,. Gonçalves, .Relator.·-:-:-· Clcero de Vas~ .· · Cr$ 25;606,40 (vinte e 'cinco·ml!, seis·
conce!os. - Augusto· Meira. - WaZ- ,. centos e seis cruzeiros e qua.renta cendemar Pedrosa.
·
tavos), . para .pàgamento· a ·Francisco
.
·Eduardo
ACioU .. Rabelo, professor ca·
·, ·
·
•
ANEXO AO PAREC;ER N. 0 :61L . · tedrátlco; (F.N.M .. ~ U.B.) ,: padrão
: Bedação final ào Projeto de Lei M .do. Quadro"Perrilane~te do Mlnlsté·
da Cdmara n.•. 64, de 1948. ·
rio da Educaçã.O. e . Saude, da gratlfl·
· ·
· · · ·
cação · de magistério a que. fez jus no
o Congresso Nacional decreta: ..
período de 16 de julho de 1942. a 31
de dezembro de· 1946. ·
·. · . ·
. ' . 'Art. 1.0 E' o ·P.ode~· Executivo auto· Árt. 2.• A· presente lei' entrará em ·
rizado . a abrir, pelo Ministério aa
Guerra, um crédito especla1 de Ot•$ vigor na data da sua publicação, .re~
vogadas as disposições em contrário.
3.000.000,00 -(três milhões de cruze!/··'
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No 613, de 1948

Da .ComiSsão

de Redação de Leis.

Redação final do Pro1eto de Lei
·.do Senado n.O 17, de 1948.
·

ANEXO AO PARECER ·
N.0 613
Redação final do Projeto de
,do Senado n.0 17, de 1948.

Let

o Congresso. Naclo;11al .decreta:

A -Comissão ai>resenta em anexo. a
. Art. 1.0 cassado o registro de al·
0
reda.ção final do projeto n. 17; de · gum partido politico, com fundamen•
1948, de ini(jativa do Senado, ' ·
to no § 1.0 do art. 131 da Constitui· ·'
· Das· :emendas que recebeu, for~tm . ção, as vagas abertas, . por fOrça do
.aprovadas :4: duas ao· art. 1.0, sendo art . .1.0, letra "e", da lei .11.0 211, de
uma ·ao. proêmio e outra ao §:.1.0 . e . 7 de janeiro de 1948; nos corpos le·
• •
gislativos 'do País,. serão preenchidas,
duas··ao art. 2. 0 •
E'' de redação a emenda ao proêmio
na. ·forma das disposições abaixo, por
, . do art. · 1.0. estando o seu fim princi~ candidatos de outros partidos, cota·
pai na . referência expressa ao: art.
dos na eleição de que se tenham ori·
L 0 ,.Jetra e, da ..lei n.O 211, de 7 de ja~
.gfnado os mandatos extl:ntos .. ·
:
§ 1.0 - Se . essa eleição se houver .
· neiro de 1948. .
. Pois.que. se a lei é precisa. na, dis~ realizado pelo sistema. ·de .represen·
· criminação dos corpos. legislativos do tação . proporcional, . adotar~se-á o
Pa.fs, pareceu .à Co~ão desnecessá~ ·. quociente eleitoral. nela. verificado
· rio, em face da. citação dela no artl~ como base para a determinação dos
go ..L 0 , · aludir. ai a. cada.: um dêsses partidos · a que .caberão ·as vagas, a
corpos, como . faz o projeto, .e, por não ser· que1 :outro quociente.· seja es·isso, a todos se referiu de modo ge~ tabelecldo, ·: nos têrmos do ar:tigo 2.0, '
ra.l.
·
.
por decisão .do Superior... ·Tribunal·· '
· Tendo'. em ylsta. · o 'pe-nsamento cro Eleitoral.
· § 2.0 ~ se a eleição ,Se houver rea·
projeto, a. . comissão. julgou convenien~
te e necessário e'nunclà-lo. claramen~ llzádo ·segundo o principio majorità- ·
te ao art. 1.0 , o que fêz n.as palavras rio, preencherá a vaga o candidato
· . .. ·
.·. . ·
que se seguir em "votação, ao repre· finais..
Depols dessas- palavras, mais claro, senta.nte de ~andato emlnto ....
se t~na . o processo .estab;lecido ~os . Art .. 2,o O.' ~uperior Tribunal EJel-_
dois_ parágrafos .do próprio ~· 1 e torai, na decisao .a que alude o § 1.0
nas disposições s~bseqüentes •. · .
do artigo . anterior; . terá em vilstâ,
Da emenda n .. 3 apresentada . ~o ·além. dos fundamentos por que hou§ 1.0, do art .. 1.0, a.._comissão-fêz _o .. ver cesado .0 registro. do .;.,;,..ido o
art 4°
·
·
·
,..... · '· ·
ci :p'arágrafo
citado _trata do quo~ principio.· da· proporcionalidade e de:
ciente· .eleitoral por ·melo do qual se . mais preceitos da legislação em .vi.
·
·
,
·
· 'd · ·
deverá determinar os partidos. a que. · gor.
caberA~ as :.vagas, ,ao; passo. que.· a
· Art._ 3,.0 Proferida a. menciona ~
emenda dispõe sObre· a ordem ·em· que. decisão,. os Tribunais Regl!)nais Ele! c
deverAo ser.· diplomados os suplentes · torais . expedirão, no , prazo de . oito
e . a exclii§Ao, dentre êstes, ,·dos 11ue , dias; os di_Plomas. devidos aos .cancli- ..
houverem abandonado os seus ,partidatos que
forem declarados eleitos.
·
·
·
.Art. 4.0 .Se o caso ·se enquadrar na
d
. · '- ·
_os. : · ·. · . . ··· ·
.
·
.disposição do art. 1.0, §1.0, será ob. Deviit, portanto, a. emenda. consti·
servada, no preenchimento ·.das vagas . ·.
. tuir ~atéria de artigo que se seguisse pelos suplentes .votados . sob uma. ·
ao.4. · · ,·.
'·
mesma !egenda, . a· ordem da sua-vo.emendas
ao
art.'
2.ó,
a
'ati-·
tação, excluídos, porêm, o~ que. hou·
'.·uma
das
''
nente ao .principio . da proporcional!~ · verem abandonado pillblicamente ·os·
dade, foi. IntroduZida nêsse mesmo ar- ·partidos. por· que tenham· sido apre~
tlgo.
·
''sentados .. ·
·., · · · · · · ·.
Parágrafo úniéo; - Dêsse. abando·
. . A. outra figUra como art. 5.0 do pro-· no os diretórios 'nacionais e estadu·
~ .
. .
.. ·
.
.jeto,
ais darão conhecimento ao presidenSala :da · Comissão de Redação de te do corpO legislativo interessado.
Art, 5.0 Ainda- que seja fixado no·
.Leis, em 11 de·: agôsto ·de 1948. ...:.
vo quociente eleitoral, será· mantida
· Clod.omir. Cardoso, Presidente., - AiL·
a situação dos representantes defini~
YUIJto Metra, Relator. Wald.emar
tivamente dtplomados e no exerciclo
Pedrosa. - Cicero de Vasconcelos
Ribeiro Gonçalves.
do mandato.

.
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A~t. s.• Esta lei· entra.rác em vigor
na· data da sua publicação, revogadas
68. disposlçõe,S . em contrário. .
O .. SR. PRESIDENTE .~ Os pro·
'jetos de leis da. Câmara ns. 84 e 89,
de. 1948, ·sobem à sanção. O projeto ·
de Lei do .senado, n.• . 17, também
dêste. ano, vai ser ·. ·remetido · à Câ-·
· mara dos Deputados;
··
' Continua a . hora do.. expediente,·
(Pausa).

..

.

_ ..

·

· · Mais· nenhum· Sr. Senador. querendo usar da .Palavra, -passa-se à .

. '

. ..

r. E', portanto, de. !ri.teira justiça, a.
emenda oferecida .
. • Entretanto, a. Comissão de Educaçao e Cultura, à . qual toi dlstribu!da,
_opillou constitulsse ela projeto em
separadó·. para, assim, poder. conslderá~la em tOdas as sua.s part~cula.ri
dades; mas se se trata. de. matéria. cor·
a·elata, nada. ·impede seja ·aprovada.
juntamente com. o p~jeto porque,
mesmo. ,como" .. emenda, pode· sofrer
êste estudo. . .
.· . .
. . .
Era~ estas, Sr .. Presidente, as observaçoes. que desejava fazer. CMuito·

'. .
bem).
·
ORDEM DO DIA
votação,· em _.• _discussão, do
O SR. PRESIDENTE·- Em :vota·
P 1 ç .. L 2..
ção a ·emenda .. · ·
.
.ro.e,o ..e ei ...o . ~enaclo, núos Srs .. senadores que a aprovam.
mero 25, de. '1948, ·que transforma.· nos• têrmos ... dos .Pareceres, isto· é,.
· _ em estabelecimento · federal. de · · para const.ituir. projeto em separado,
· ·, ensino superior a. Faculdade de .
. "-··Direito: de Goiás. (Com Porecequeiram conservar-se sentados;. (Pau"
·.· ... · res ns. 607, 608 e_ 609, respectit•a- · sal ·
~·
. ·mente, das Com!BsQes de. Educa- .
- ·E' .aprovada· ·.. para constituir
· · ção e Cultura, Constituição e Jus- projeto em separado a· seguinte ··
,

...

'·

....

'

I

·· · tiça e'. ele Finanças opinando seja· .
EMENDA'
· · .aceita a emenda•-para,.constituir.
projeto :·.em separado)'.
· • · Ao 'PrOteto' de~ Lei do' s~arto
.. Vai ser . votada .. cm primeiro lugar
. n;• 25,. ele. 1948. . :
. . . .

a _emenda de plenário, com· parecer
ÁÓ art .. 1;•: <
.
da.S. Comissões de Con.stituião e Jus•
Ficam transformados em· estabele~
. tlça, de Educação ·e Cultura e: de' FI· \cimentoS federais de· ensino superior
. :nança.s, opinando pela :sua. aprovado · a. Faculdade de. Direito de Goiás e a.
· a.· ·coristitulr •projeto. :em separado: ...Universidade ... de ··Minas Gerais,· ln•
-~
o·. SR. .LEVINDo.· ·COELHO · (*) corporados ao patrimõnio ··..·nacional
·
ara encaminhar a votação) .;..... se.- . todos· os .seus ·dir. e.it.. os; ·bens. móveis,
or Presidente, fui .um ·.dos . signa•• imóveis. e titulo~ .e se t:eserão J?ela
.tárlos. do :pr_ojeto em. discussão; 0 qulü . legislaçao. feg;eral de .ensino su;~omor.
.
transforma. a .Faculdade· de· Direito de . Ao. art · 3. · . .
.
Goiás em· estabelecimento federal. de .
O provimento das cátedras se fará
· ..
. . · . med~ante concurso de p~vas ..e· de ti.ensino superior .. · ··· ·
·.·.. CónSJdera1ldo-o Justo, •. apus, : epm tulos, }la forma da lei em.vigor ~Cons· .
prazer, mlnlla assinatura. A· Facul· . tltuiçao
F!edera.l, art .. 168,> n ... ,_,VI),
dade .de Direito:·de Goiás presta ·real;.
. § 1.0 , Aos; pro~essOres · que; na., da· ·
mente~, serviços. não só ·aos habit~n- · ta desta lei, estlvet:em: regendo cade!· .
. tes · dáquele · Estado como a grande · r!J.s há ma.ls de ano, sem haver .pres. parte· .dos de Minas Gerais.· · .•....
tado .concurso, fica ·assegurada. orefe·
..
.·.
. ··
·· . .· .
rência na investidura. efetlva, ·após ha·
. IAo. projeto, . meu eminente. amigo, bllltação:·em exame ·de ·provas e ·ti·
o nobre. sen_aàor .Mello .Viana, afere-. tu.los. ·
·
· , ·
. · .· · .: ... · .
.
~. emend~,. qpe · tamb~ subscrevi · § 2.o Aos. funciàriárlos .adinlnist-~atl·
..eestendendo o. beneficio à ·Universl· · vos· ·serão expedidos~ .titulas · de no•
dade . de Minas Gerais, situada- em · mEaçã,o, . 'assegurando~se·.lhes pRre.
Belo H~lzonte, .para .onde é .atra!da,. ; ·efeitos -legais .• o tempo. · de serviço
, em razao do clima daquela cidade, · (Constituição. Federal, art. 192), rea·
. a mocidade de vários Estados. A Uni· . justados .seus vencimentos pelos qua·
versidade compreende a _Faculdade. de. dres dos estabe.leclmentoo congênercs ·
Medicina, a Faculdade de. Direito, e. · :nos Estados;
·
. Escola de·. Engenharia, a- Faculdade . · suprima-se o parágrafo único do
de Farmácia e Odontolo_gla e, ainda, art .. 3.• 'do Projeto,..
·
a ~~ária Escola. de Farmácia de
-Ao art... 4.~.:
·
..
Our
êto ·
·'
Ficam abertos na. .Verba I Enca;rgos
.
·•
.
Gerais dó' Ministério da Educação e
(*) Não foi revisto pelo. orador, ·
Saúde, .consignação '1; os créditos ne· _

~··

'··

•

\

.

-24920. ooo,oo, na. sub 41 'crs' 15.000,00, e ·
na. sub .42, Cr$ 5. 00.00.
.• . · ·
Art; ·5. o Esta. .let entrará em -vigor
na data de sua puiJI!cação !""Vogadas
as disposições em contrário .. ·
.
PROJETO DE LEI Do SENADO .
O SR. PRESIDENTE - O projeta
do
Senado n. 0 25; de 1948, que acaba
0
N. 25 - 1948
de ser votado, vai ser. enc'-l.'ltinhado
à Câmara dos Deputados. Quantc à
·O Congresso Nacional. decreta:
· Art. 41.° Fica transformada em es- · emenda aceita. pa.l':l constitui• projetabelec!mentb . federal d8 ensino su~ to em separado, .será remetidli. .às Coper!or a. Faculdade ·de Direita de . missões competente6; -de acôrao com
Go!lls, Incorporados ao. Patr!môn!o o disposta ·no art1e.1 118 da RegimenNacional todos as seus direitas, b<ms to Interna.·
móveis e ~óve!~. ·.·
.,
. .
·É sem debate aprovado · em dis0
cussão
única. e vai à comts5fia de • ·
Art. 2. · O. estabelecimento \Mor·
RedaÇão ~e Leis o seguin;.e
parado, que passa a subard!nar-~e. ao
Ministério da Educação e Saúde\ obe·
PROJETO D.E . LEI .DA CÂMARA .
· decerá ao regulamenta aprovado pelo
0
N.o.. 109.. de 1948
Decreta. n. 23.609, de. 20 de de~em
bro de 1933, . coín . as modificações· · . O Congresso. Nac!(Jna.l decreto.:
posteriores, a. té expedição ·de regltla·
Art. · 1. 0 É :·.aberto pelo ·Mln!stéi:lo
. menta próprio pelo ·Poder· Executivo.
da Guerra., o crédito espe~!al de ....
. Art. 3. 0 Aos atua.!s ·professOres caCr$ 1. 000. 000,00 .(um milhão de cru. tedrát!cos · e aos funcionários a.dmi·
zeiros), a. fim. de atender, no exercfclo
: n!stra.tivos, .serão expedidos decretos
de 1947, às desptsa.s resultantes de
de no!lleação, assegurados, pa~a. to·
contratas· pa.rc!a.!s com· técn!cc.s devi- .
dos os efeitos legàis, o tempo de ser- . da.mep.te selec!onados, para. !ectonaviço, e ajustados. as vencimentos às
rem na lllscola. Técnica do Exército e
carreiras do serviço público' federal. . serem. consultares de nossos EGtabeParágrafo único. . Para. o ajusta.·
lec!mentos fabris.
· ·
menta a. que se refere .êste .artigo fi·
. Art. 2. o R.eyciga.m-se as· o:l1sposições
. cam' criadOs, no Quadro Permanente
..
em
contrário.
dO· Ministério· da. Educação 'e· 8aúde,
,.
· 22 cargos de· professor . catedrátic•J,
São sem deoate a.provP.dos em
M: 3 ·de.of!cia.is administrativos. J,· I.
discussão única. c sobem 1.1· sanção ·
e H: ·.1. de b!bllatecário, I; 3 de cs- ·
os seguintes projetas:
· ·
cr!turárlos, ·1 G e .2 E; 1 de ,arqui·
PROJETO DE LEI DA .ç1MARA
:vista, J;· 1 de a.lmoxa.rife E e· t de
serventes E. . . . . .
·.
·
N.0 148 - 1948,
. Art •. 4. 0 Ficam· abertOs. nil Verba..
Nacional decréta:
. OI ·- encargos gerais do Ministério da . o cimKi'és.so
Art. 1.0 São .subst!tu1da.s1 pelas que
· · Educa.çli.o e Saúde, consignaiçãQ I, os
.créditos ,de ·ers 1. 455.000,00; ·na Ver• D.COmpanha.m esta lei; as .. tabelas a.ne~
·. ba.. 2; cons!gn!lflão ·I, '.sub 03. ·Cr$ •.. ·• xas ao ·Decreto-lei n. 0 9. 548,. de 5 de
· 40.000,00; .·na· mesma. Ver.ba., . consig- agôsto · de 1946, relativas aos cargos
Isolados de provimento· efet!vo . do
nação· I; sub 09. Cr$ 5.000,00; idem~
Quadro Permanente do M!Distér!o da.
na sub 13, Cr$ 5D.noo;oo; n'l. mesma
Verba, constgnação ·II, Sllb. 17·.- Cr$ Marinha. e isolados de provimento e!e2;ooo,oo, na sub ·. 37. Cr$ 4.01lo,oo, na. · . tivo, extintos, do Qmdro ·Suplementar
sub 28. Cr$. 240,00. r.a sub · 35 crs •.
do mesmo. Ministério.
.
·..
2.00000, na .sub J7 'Cr$ 4.000,00. na . Al"t .. 2.0 Esta. Lei. entrará em vigor
sub 38, Cr$ . 5.000.00, na S'lil 40·01 · · na. da. ta. ·de sua. publlciaçi'io, revogadas
Cr$·10.00000; na sub-;.40-02, Cr$ ....
as dispo.s!ções em contrário.
cessár!os ao custeio dos serviços constantes desta. lei, e autorizado ·o Ga·
vêrno a fazer operações de crédito.
E' á.provado o seguinte
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.. MJNisimuo. DA

MÁRINHA

·- . QtrAIIÍI.O fEiliW'E1'TE
.

-

·,

-Cargos isolados de •provimento efelivo
~trUAÇÃO

5.1TUAÇÃo. A'lUAL

'
I

.-

.,

...

Núm.l
- ·. . Classe·
de
- carreira ou cargo- .. ·ou .
.

cargos

~

.

_

.

.

.

'

..

·.
..

·

~

.

-

padrão

1

II

I

.

-

Num:

-

,

·Exce- 1
•
.
Vagos Quad.
de'
·dentes .
· . cargos
-

_-

-

I

-

.

.

PBOPOsrA'

·-·

.

·.

.

-

. Carreira ou cargo
..

~

~

..

.

.

.

I
I

II Classe
.ou_

Exce-.
Vagos Obs.dentes
·
.

padrão

..

1-.

I

Juiz (T.M.) .. ·••. :.. 1 P _
; -·
Q.P_.
4
juiz T.M....._:··· .. - _P _ _ 1
Consultor Juridico ... (
P
Q.P.
1 ·Consultor JUridtco . ; •
P
·· 2
Procurador <T.. M.) .• i
P
,Q.P.
2
Procurádor CT.M.) ,~
P · 1 Auditor de 2." entrãn·
· -· .
2
Auditor de 2." entrân•
2
ela .<J.M.) · ....... - p:
__;_ ·
.Q.P..
.
cfa. (J.M._> -..• :_ .••. -' • p.
2 • Adjunto de Procurad!Jl'
_
•
.'
.
-2
Adjunto de Procurador
. .
<T.M.) .. .. .. .. ... .
M
• - .
.Q.P.
(T. M.) •.• . . . .. . ..
M
2
Promotor de· 2.8 en- 1 _
'•
2· ·.Promotor de 2.• en·
.
trâncla-CJ,M.l ..••
·L_
-. . · .Q:Il,·
. trâncl'l-•.J._M.J- ....
L
1
Instrutor ............ , . G
Q.S.
1
Professor ae Música_ . .
·K
- . 2
Advogado de 2." en•
.
.
· ·, 2
·Advogado de · 2.• . en- ·
·
. .
trâncla CJ:.M.)- ..• ,.· H ..
.:._
-'
Q.P.
'
-trâncta tJ.M.l ... - J ·.
2 • Escrivão de ~·-• enr.rãn- ·
·
2 · Escrivã-:> de 2." entrân1.. c.fe: .,·.......... ~ j··
I
-.Q:P·
.ela rj M.> : ....... ,.· I
2
Oficial :de Justiça- .-. 1 :- G
_ . .Q .P.
2
OficJal de J_UBtiça .. . •
G ... ,_,,; ---=..
1. Oficial de Justiça. dei _
_ · -_ .
1
~icfal de Justiça de
2.• entrância <J.M;)
E ·
1 -·
Q.P.
- '
2.• entrància !J.M.> I · E
1.
·•
2 • Oficial de ·Justiça de
2
Oficial- de JustlçU: de· . , .
'
2.• entrâncla CJ.M.-l
D
- -- r -::_Q.P.
' ·2.• entrância_CJ.M.> I
D
'' 6

I·-·

c•>

I

o

I

cargo dé professor de música, pil.t:lry.o lt, se acha ocupado por Osvaldo Passos Cabral •

'

,..

-I

-I- ,.
-.
- I

c•;
- . II. -

· ·cc:-,••10• c--

I

.

I
g;

l-

I

-.
-

·I·-·-

: I

I

I'

'

-1

-r

.

_._
.

I

'

•
•

\

-

-~·--...;..._-c---~1>---------
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/

'
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"

'·

-

.
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•. QtTADliO SUl'LEMENTAR

"l

II -

Cargos isolados de provimento etetivo,·

! •.

~mtos,

11er_ exercidas, no tuturo,

_cujas funçõt:B decvrão

Jl01'

.

'

utranumerãrk~

•'

•.

SlrtrAçx0
Núm.,
de
·Carreira ou cargo-·

'.

cargo!; \

.
1
1
1

11

I

II

·!

· ·.-~I ·
Núm.
__ Vagos· ObS. . de
dentes
cargos.

.·ou ·.

padrão
.
.

I

L

I

1

Operário ela Escola , ·
Naval .. · ....... ;_... 1 , a· ·

. .

.

Classe. EXce-

Instrutor : .... : ...... 1
J _·
Instrutor
......
:
..
•
~·
.•
_.
G
•
ProfeSS'lr G ......... 1 G

I.

srruAçKo PROPOsrA
.

A'l'tJAL

. .I .

-.
-

·--

-

-

Q_.s.·
Q._s._
Q.s.

-I
.

Q.s~

·

--

~::::-:-:-

.

.

.

Carrelia ou cargo
- _

·I1· ·Classe
ou
pa~o

I
I

I

I"'
.
.·
.
Instrutor .. -.~, ... ·.,...
-_ 1 . Instrutor ....
_ • ~ ... _....
1
Professor G .... •.... 1
11
Operário •la F.sccla
_

1•

·. .

.

•

Naval • , ....... : • ••

-

-I

.

.
I

J
G
G

I

•

G

I

I

.
..

I

'·

..

'·

-~ -·-· '"'''-"•'-> ·"~.>·.~ú~~f.~-<Ü~·~).';,;_~-.:i;~i\~~~à~l~:iú&1~~ ~Üt·!~ ;;, /ri•J.~::?:.; ·_: .iA"; _;;;:Lf.ii ·,,; •~-:-
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N. 0 158 - 1948
O Congresso Nacional· decreta: '
.. Art. 1.• :e aprovado o Protocolo para a dissolução do Instituto • Internacional de Agrlcultura de Roma e· para.
a transferência de suas funções e bens
·à Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas · (F. . A.
0).

Art. 2. • Revogam-se as dlsposiç_ões
em contrário.
·
:e sem debate aprovado . em discussão. única, o seguinte '
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N. 0 16 ....:. 1948

.

. " ·\
<Com pareceres ·,!favoráveis, sob números 326 e 407 respectivamente das
Comissões. de Constituição e Justiça e
de Finanças) . . :
. . ·. .
· Discussão única do Projeto .de Lei
da Câ!J1ara n.• :53,, d-e 1948, que dispõe
. sôbre as comemorações
das bata. lhas dos Ouararapeir e dá DUtra.s providências, (Com pareceres ns. 371, 594
·e 595, respectivamente, das Comissões
de CDnstituição e J.ustlça, de Educação e Culttira e de Finanças, .favoráveis ·à proposição· e contrários à·emen- ·
da de plenário).. .
·
. DisCussão única· do Projeto de· Lei
da Câmara n.• 79, de 1948; que
concede isenção .da taxa criada pelo
Decreto-lei n. • 8. 311, de 6 de .dezem.bro de· 1945, para·· o arroz adquirido
· pelos .. Govêmos dos Estados Unidos
da América e. da Inglaterra .como· ex~
cesso exportável · da produÇão· brasileira. <Com pareceres. favoráveis. sob·
ns. 592 e 593, respectivamente · 'das .
· Comissões de Constituição · e Justi:
·.
·
. ça e. de Finanças)'. .
· Le'Vanta~se ·a· sessão · às 15. horas
·
e 20' minutos.·.
·- ·· ·
•'

O Congresso Nacional decreta:
. Art. ,1.0 O ·oovêmo brasileiro, acor~
de com a alteração à Convenção de
Aviação .Civil Internacional· concluída
em Chicago a 7 de dezembi-o de 1944,
aprova o protocolo referente a essa
alteração.1
·
·
0
.Art ..2. Esta .lei. entrará em." vigor
· na data de sua promulgação.
.
..
...,
TRECHO DO DISCURSO PRONUNArt. 3. 0 Revogam-se as · disposições·
· CIADO PELO SENHOR SENADOR
·
·
. em contrário.
FRANCISCO'.OALLOTTI NA SESO SR. PRESIDENTE . - O ProjetD . · SAO
DE 11 DE AOOSTO DE 1948,
0
de Decreto Legislativo h. 16, de 1948, ·
·vai à promulgaçãD. •.
·
.QUE .sE. REPRODUZ ·POR TER SÍDO PUBLICADO
COI'4 INCORREÇÕES
.
. Está exgotada a matérla da Ordem
doD!a
··.·
.
. ..
.
.
.
. ' .
~.
Nada mais havendo que <tratar, vou ·
.encerrar a sessão designando !!W'a a- ,. AqUi nêst'!" sistema o· .valor.-do solo, ·
que serve de baSe à cobrança ·do· !mde amanhã. ai seguinte .
. · pô&to, , é· devido diiletamente · .às tran. ORDEM Do DIA
. sações imobllláriils, por prõcessoc técniD!scwisão .única do Projeto .de .De· cos apoiados em princípios teóricos; amcreto Legislativo. n,0 . 8, de 1948, que. piamente corifirmados pela prática ..
mantém decisão do Tribuna] de Con· .
O Sr. Augusto Melra·.- Peço a Vos. tas. o qual recusou ',registro ao con·
sa Excelência me.perm!ta um aPa.rte a.
. trato celebrado com Jorge BaUy, pelo ··fim' de esclarecér.-me.' As terras dentro
• Ministério da Aeronáutica· em faee do .da cidade'do Rio·de Janeiro como em
Decreto n;o 22.469, de 18 · de janeiro
outras capitais; pertencem à municipade 1947. <com pareceres favoráveis,
I!dade; Esta tem a sua ·propriedade e
sob ns. 442 e. 591, respectivamente das. o proprietário apenas o .domínio útil.
Comissões. de Constituição e Justiça
Como é que·· a .Prefeitura lança impôse de Finanças).
,
·
. . . to sôbre ·terra que é.sua? A suà com- ·
Discussão única do Projeto· de Lei
pensação é o fOro.
da Câmara n.• 48, de 1948 que tra.ns- .. OSR. FRANCISCO OALLOTTI que não se cobrâ
forma a atual Imprensa Nàc!onal em ·..Não .. v:.· Ex.•.
· Departamento de Imprensa ·Nacional.
impOsto sObre a terra?
'
'
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...................
...... ' ... o
'

acha.:

•

..'I

,,
'

'

"·
100.a Sessão, em 13 Cl!! Ãgôsto de 1948
·V

'
.,

. · PRESID:e:NC:rA DO SENHOR J?AO VIL~ASBOAS, 2.0 sgCRETARIO;

·-···

- As 14,30 horas comparecem os Se- da ata da sessão anterior, que, posta
nhores Senadores:
em discussão, é sem debate áprovada. ·;.
O SR. 4.0 SECRETARIO <Servindo .
. Alvaro ·Mala.
. de 1.0 ) -lê o seguinte
Waldemar Pedrosa.
· Severla.no. Nunes.
ExPEDmNTE
· Augusto Melra.
MENSAGENS
Vlctormo Freire.
'
.
Mathias Olymplo.
0
N. 145, de 1948. .
P~nlo 'Pompeu.
;:.
;
.
'
Georgina Avelino.
. Excelentíssimo Senhor Presidente
Ferreira de ·Souza·: ·
do Senado Fllderal.
. .
Tenho· a honra de a~usar o recebi-·
Adalberto Ribeiro. ·
'. José .Amertco. · .
mento e de agradecer a Meru.agem
Etelvina . Llns. · ·
de Vossa Excelência n.0 0P"70, Cle ·
.Apolonio Sales. .
15 de julho último, comunicando . a
aprovação da escolha elo Diplomata .
Aloyslo de Carvalho.
Pinto :Aleixo;·
Osvaldo Furst para exercer ·o. cargo
_.de ·Enviado Extraordinário ·e Mln!stro · .
Perclra :Molw:yr ••
. Plempotenclá.rlo · junto aos Go<vemos
· Henrique de N<Waes ...
,I
''I
de Costa. Rica. e. Nl.oáráguil.
·
Santos Neves.
HamUton Nogueira.
Rio de Janeiro, 9 de agasto de 1948.
Andrade·· Ramos ..
- EuJuco. o. Dln'RA.
··Pereira.: Pinto.
Inteirado .. · ·
Sá.Tinoco.
N.o 146, de 1948
. Levlndo Coelho.
. Bernardes .Filho.
. . . Excelentfss!mo Sénhor Presidente
Euc}ydes .Vieira.
. · do Senado :Federal: ' ·
·'
Pedro Ludovlco.
·
Tenho
a
honra
de
acusar
o
rece.João Villasbôas. · .
bimento
e
de
agradecer
a
Mensagem
Ve.Spaslano .. Martins.
de Vosaa Excelência, n.0 · GP-72, de
Flávio Gulniarll.eá, ·
5· do· corrente,· comunicando ·a aproRoberto Glllt5'ser, ·
vação da escolha do ·Sr. José Co- ·
.Arthur santos; . ' '
ckrane de Alencar para. : exercer o
'
Ivo. d'Aqulno.
cargo de Enviado . Extraordinário e
Francisco Gallottl.
Mln!stro Plenlpotenc~rlo · junto ao
Lúcio conêa.
Govêmo da 1nd!a.
Ernesto Dornelles.
· Rio de Janeiro; 9 de agOsto de 1948.
Evandro Vla.Iula.
- E'OlllCO G. DunA.
ROdalpho Miranda .(37).
N.0 147, de 1948 .
O SR. PRESIDENTE 7"". Acham-,
se· presentes 37 Srs. Senadores. HaExcelentlssimo Senhor : Presidente
vendo número legal, eoLá aberta a
do Senado Federal.
sessão. Val-se proceder à lcftura da
Tenho a honra. de acusar · o 'receata.
bimento e de agradece!' a Mensagem
O SR. . 1.0 SUPLENTE (Servindo' de V<lssa Eloceléncla, n. 0 GP-73·, de 5.
de ·2.0 . Secretário) procede à lelitura do c.C?jren~e. comunicando a ap1·ova-
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Í;ão da' escolha do .. Sr~. Edga~d Bandeira Fraga . de Castro para exercer
o cargo .de Enviado Extt·aordinárlo e
Ministro Plenlpotericlárlo, junto ao
Govêrno. da l'checoslovãqula.
"Rio dé Janeiro, 9 de 11gõsto de
1948. - Eurico G. Dutra.
·
· N.ó,.149; de 1948
·ExcelentfssiliÍo Senhor Pr<isidente.
do Semido Federal. · ·
·
Havendo sancionado rJ Decreto do .
Congresso ·Nacional que dlsp6e f:Obre
.a gratificação de magistério, tenho··
a honra de restituir n Vossa · Excelência dois dos respectivos . autógra~ '
·: ·~os. .
· . -.. ·.
·
. Rio de Janeiro; 9 de agõsto . de
1948 . ...;... Eurico G~ Dut::a.
/
Ao ·Arquivo.
· , ·.

·

São. lidos. e vão a .lmprlmh· os
seguintes· pareceres: ·
PARECER

'N,• 623, de 1948
L/la~ Comissão

de

Redação

de

· .Redaçao Final· das ~endas do
à Proposiç4!>. n.• -287, .. de

f9e:t_do

.Relator -

. Senador Waldemar

.. Pedrosa. . . .
·
.
.
>A .Comissão apresenta .(a.nexo n.• 1>
a redação final das emendas oferecidas'. ao J)rojeto de lei •n.O 287, ·de 1947
da.CAmara.dos Deputados, e que me· recerem. a aprovação do Se!]ado.
Elas· são 9;
' Foram emendados os. artigos '2.0,
4.0 ,.11, 12,.e 13.

. · ··

~~

..

:•" : ·N.~ 149, de .1948
·. Sofreram tamb~m 'emendas a ta- .
·bela :relativa ·ao · Tribunal .Superior
·Excelentfsslmo 'Senhor · Presidente Eleitoral e as atlnentes aos . grupos, ·
do Senado Federal.
de tribunals. regtoilals C .. e D •. .. .
Havendo sancionado o Decreto do
Com .. o fim de· .mostrar como fica
· Congresso Nacional_ que releva ·.. de · o projeto ·com ·as emendas (excluldas
. · prescrição a divida. passiva da União . as · tabelas) ,. · a Com!s~fi.o ap!'ese~ta
para co.m .Augusto Sérgio· Botelho e outro anexo, êste.sob. o n.~ 2.
·
. dá outras providências, tenllo a hon- · . · sàla da comissão 'dé · Redaçlio de
. ra de ·, restituir_ a . Vossa Excelência Léis, em '\ . de agOstO 'dé .1948,: ' dois· dos . r!!spectivos .. autógrafos. .
Clodomir. Cardoso,·. Presldent.e ... - ·
: Rio de · Janeiro, 9 de agõsto de Waldemar Pedrosa, Relator. · - .Au~
gusto.Meira. -.Ribeiro Gonçalves. 1948. - Eurico ·G. D11tra.
Clcero
de . Vasconcelos.
·
· ·
.
. .. ·
Ao Arquivo ... ·
.

.

1.

'

..1

'

ANEXO . N.O 1 Ao· .. ·PARECER.
. N,O. 623
· N.O 150, de _1948
IÚdaç4o · Final das Emendas do
Excelimtíilsimo ·. Senhol' · Presidente
senado.
à Proposiçao: n.~ 287,' ·de
do. Senado Federal_. . ...
. . . 1947. . . . . ·-· . .
· · Havendo ~;anclonado o :Docrtito Ílo
.Congresso . Nacional . que autoriza·. a
Ao art. 2.•: .
•
Acrescente;se à última palavra:
·abertura,· pelo Ministério ela -Educa~
.ção e· Saúd~, de erér:lito. esp_ ecl.nl para ·
"exigido,' _Pcirém,-. quanto a_o :.·redator
eontrlbuiç~o do Govêrno à repr!lsen- de debates, a · condição .de jornalista
tação · d~ .BrasU ·.·na Ollmpi~U~a · de. .profisional,:. com. mais ·.de .três. anos
Londres, ;t~nho a honra· de restituir. . de exercício na profiss!Lo; dev!damena. V·.· Ex.• dois.-dos respectivos autó- te comprovado pela .respectiva. cal·teigrafos. ,
·. ra!'.
. .. ·
· .· .: · · . . .
Rio de Janeiro, 9 de agOsto de
.... Ao· art.: 4.•· e· ·.s· eus 'pa.rágr.afo_s' •.· ..
1948. - Eurico .G. Dutra: ·
. . ..
.
.. . . .
A0 .Ar ui 0
:Substitua-se . pelo .. segulnte: ·~
.
.
q l · ...
. "Art; 4.0 · No provimento dos car.·
gos . de · secretaria dos tribunais ele!Ofício·
• ·
torais, serlto aproveitados os · funcio·
:. Do Sr,. ·.secretário da Presidência nárlos efetlvos dos tribunais extintos·
da República, restituindo .dois ·autó-. em 10 de·novembro de 1937, se a!nda
grafos do ·Decreto do· Congre.~so Na- estiverem em serviço atlvo da União
clonai, já sancionado, que reorganiza e o requererem, 11, para preencher· as
o Departamento Nacional da Cria\lça. vagas restantes, o pessoal ·que, ·ao ser
Ao Arquivo.
promUlgada a Constituição . de 1946,

.,

. '

-
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integrava as secretarias dos mesmos
' tribunais" ..
Ao art. 11:
.
Substitua-se .por êste : .
Art. 11. Aos. créditos dos tribunais eleitorais, destinados a material
e diversas despesas. apl!car-se-ão as
disposições da Lei n.0 5. 059, de. 8 de
novembro de· 1926'~ .
Ao art. I2:
· Acrescente-se, depois· da palavra
abrir.:

.

•, .,

'

diga-se: ·
"1 Auditor classe ou padrão P";

,, ·ii"

.,

As tabelas . relativas àos grupos C .
·
.
..
. . ·

..

e D:" .

,·.,.

Exlua·se. do grupo C e inciulhse no
grupo D o Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Rio de Janeiro.

...
:.•':·

A .tabela relativa ao grupo D · (2

. •'
. /.··~

Quanto ao Tribúnal do í>is- ·
trlto Federal:
.
··
. Onde. se lê:

.

emenãas> :

,

·

·

·

· (1.• >

"pelo· Ministério da Justiça. e Ne- ·
r góclos Interiores'.'..
.
. "Cargos de Carreira ·
1
Oficial
AdmiÍústrativo ....... .. M'
'AiJ art.' 13:
2
Otlcial
Administrativo
..... : .. L
Redlja•se assim: ·
2 · Oficial Administrativo ; .... , .. K
".Art. 13. Eiità. lei entrará em \'1· 3 Ofic!ali Admlnl(stra.t!vo ........ · J
· gor na data. · da. sua publicação, revo4 Oficial A~trativo .• .•.•...
I
gadas as disposiÇões em · contrár!o".
5 Oficial Adm1ilistrativo .. ;-..... H"
A tabela relattva aó Trlóunal Su~ diga~se: · . . .

pertor. Eleitoral (Cargos i80lados de

·

-~

,·-.,.t

··::))j
"•

',•

•.. :·:-i:

. ', . ~i~.

..

..·.··.'· -.:~-~

.

· "Cargo~. de .'CaTTetra
. 2 Oficial Admlnlstrattvo ·......•. · M
Onde .está: ·
·, ·
3 Ofic!al Admlnlstratlvo ... .... . ·L
1.0 )' ."3 Taqufgmflls classe ou padrão.
4 ·Oficial Administrativo ........ · K ···
K";
.
4 Oficial. Admlnlsti.'a.tivo .. .. .. .. . .J
.
.
5 Oficial Admlnlstra.tlvo ....•... · I '
· dlga.-se:
.
.
5 Oficial Admln!stratlvo . ·.... . .. H"
"Taqwg·rafo claS.se · ou' padrão M".
. (2.•) .Excluam-se os .tribunais de MI. E onde ·ei;tá: nas Gerais e São Paulo do grupo D
(2:~> "1 'Auditor.· classe ou padrão .. e constitua-se um e outro· o grupo E,
o• .. ·
nestes têrmos:
·
pi'ovimtmto etett!iOh a que alude. o
art. 1.0 (3 emendas> :

'·

..'\i
.···.~.,

.............'•
~

'

~-· '1•

,. I

1

.

. TRI:õUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS ·- GRUPO E

São Paulo e Mlnae Gerais

I

Número
de
. cargos.

.r

Carreira. ou·· cargo

·I
1

..

2
2

·/·.c~~~
pad~Ao
I

I """" "'"" .. ·""""'· ,.,". .... .

·i ,
J

• ................................
'
.
Diretor de S erv.ço
.

I

I

R

o

..

......,•
•.. ,,.,...

. ' •!

'·

•.

-266Cargos isoiados de · provimen:t,o ejetivo

~

I

Número
• de
cargos
....

I
I

Carreira ou cargo .

~

··...1

· · AudÚor Fiscal: .................... : ....·.. , .....

.1

Classe
·OU

padrão··

o
•

~1

.

'

.

1

' .

I'

Arqulvlsta ...... : ..... ·................ .'.: ........ · . ·

-·.

·-·

.

1

.M'

I.
/

I

I
.
.
I
.
.
I
ArqWviEta. ·· . , ..... .- .... , , .... , .. ·..... ; ........ : ... /
.
.
.. .
.I

1
1

.
1 .

.

.

.

.

I

· AlnJ.oxu.rÍfe ·..•.. .' ...... ~· ... ; .•. :. ~· .. ·• •.•........ ·_. •. J

..

.

I.

J

I .

·1

I
l Zelador
. . ...... ..............
. . : ...............
.. .
I
·..... ·.
~

~

~

·~

1

•..

- .. ..
·

I

1

.'

·K/

'

K.

1

.,

.'

.

.

I.

Port~lro
. ·
' .·. ·
··
.
·I
v.
• .......................................... ,

,1
1

.'

.I

·,

.

1

~·;.

AJ~·dlinte
.

I"
I
..
. ..
,
cl
d~ .Por'íeiro ~ ...... ~ :~. ·.; ..... ..'. ·.....
:::. ·.. ~· .. ·1
'.

E

...·

H

1

2
2

I
I

I

..

.

i

I Motorista· ; ........................................ !

I
I

, ··I
I

.H

.,.... 257Cargos .de. carreira

.'
Número
de c
cargos

carreira. ou cargo

I

.

· Orlclal Administrativo • , ..... , ........... ·........ .
Oficial Admln!strativo .................. ;c; ....... .
Oficial Administrativo ..............,_, .......... , ... .

2
. 6
6
5

Oficial Administrativo ........ , . , .. : . ............ .

Oficial Admlntstrattvo , , .. , ., ...... ,, , . ,, ,, ,, ..... .
Oficial Administrativo ............ , .............. .

5
6

-

. 30

EJc.-"lturárlo
Escriturário
Eséri turárlo

8
15

20

O O O O o

0

O 0 O 0

.

.. O O O O 0

O I

t

O O O O O O 0 O 0

.

.

O 0 O O O 0 t

O O O

0

O O O O O O O

O O 0,0

O,

o

O O

0 O

O O

O O O O

.

0 O 0

.

O•, O O

43 .

..
DactilÓgrafo

~

O O O O

M
·L
K
J ..

I

H.-.

G
.F

O

.

' • • • • • o • • o o • o • • • • • • • • o • • o • o •• o
• • • • o ' •••

':

10

O 0

Classe
ou
padrão.

<Ef

o

'

II

.

..................................... [
• • • • • • • •• ' • • o • o • • ' • • o • • • • • • o o • • • • • o •• o

20 ..

Dactilógrafo

,

'

I

30

I
Continuo
.ConHnuo

8
7

...

'''

. 15

\

.

10

~:

........................................... I
• o • • • o • • • o • • ' • • o • • • o •• o • • • • • o o o • • • • • • o • • •

... .

. . ..·

.. I

Servente· ..................
·········.····~·······························
Servente
, ..... : . ................ 1 .·
Serven:c .• ; . ; ... ;.. ·,., •...• , ... ; ·-~ .... •.• ........ • .... 1

10
10
-···

30

1

..
•'

:

.
~

:1.
.

Funções gratificadas

..
l•
l~·

l•• .

2··~

o~>•*

Secretário · do Presidente.
Secretário do Procurador Regional.
Secr!'!árlo · do Diretor Geral.
Secretários de Diretores de Serviço.
Chef!' de .Seçlio.
·

• - Cr$ 8. 400,00 nnua!s Cl!da.
• • - Cr$ 7. 200,00 nnur~is cada.
• • • - Cr$ ô. 000.00 anuais cada.

,

G
F

.I

_; 2582 AO PARECER
. Art. · 8.0 - ''Além dos· funci~nários
O Congresso Nacional decreta:
existentes, poderão servir, nas .secre·
.tarias dos tribunais eleitorais, funArt. 1.0 - São criados os Quadros clonários de outros órgãos, requls!ta."
das Secretarias do Tribunal Superior dos pelos seus Presidentes, nas épocas
Eleitoral e dos Tribunais· Reglona!s . de maior Intensidade .de trabalho.
EleltoraJs, compostos de cargos lso- até o número correspondente à melados e de carreiras, e funções gra- tade do
respectivo quadro. ·
tlflcadas, nos têrmos das tabelas ane§ 1.0 Essas· requisições não podexas.
rão ser recusadas pela preferência as·
· Art. 2.o - os cargos ,Isolados, em segu~:"ada ao serviço elettoral.
comissão ou . efetlvos, serão de livre ,
§ · 2,0 Os servidores requisitados
nomeação, · exigido, porém, quanto ao. conservarão os direitos e as vanta·
redator de debates, a condição de jor- gens dos .!ieus cargos,
Art. · 9.0 - bs funcionár!os dos
nalista proflsslonal, com mais de três
anos de exercício ·na profissão, devi-· Quadros das ·secretarias dos tribu- ·
damente . comprovado· pela .respectiva nals eleitorais terão direito, anualcarteira.
mente, a 30 dias de férias remuneArt. 3.0 . _ os cargos de carreira, · radas,- mediante escala aprovada pequando de classe lruclal serão· providos .lo .Presidente do Tribunal respectivo,
mediante concurso de provas, . e,
Art · 10 - Apllcar·se·ão aos funquando de classes superiores, medlan- cionárlos dos QUadros das Secretarias. ·
te promoção, .. alternativamente, por . dos tribunais eleitorais 11s normas vi·
antiguidade e merecimento, na forma gentes do Estatuto dos · Funcionários
do que fôr estabelecido pelo respectl· _Públicos Civis,' no que não colidirem
vo tribunal.
. com as da presente lei.
.
·
Art. 4.0 - No provimento dos carArt. 11 - Aos créditos dos tri1 • gos de secretaria dos tribunais ele!- .
bunals eleitorais destinados a mate-'
tol'als, serão aproveitados os funcioná~ rlal e diversas despesliS aplicar·~se·ão
rios efeitvos dos tribunais extintos .as dlspos!ções da .Lei n.O 5. 059. de
em 10 de novembro·do .. 1937,·.se ainda 8 de novembro de 1926,
. estiverem em serviço atlvo da .União
· Art. 12 ·..:... 11: o !'oder Executivo
. e o requererem, e, para· preencher· as
autorizado a abrir,· pelQ Ministério da
vagas restantes,_ o pessoal que, ao ser Justiça e Negócios Interiores, úm cré. promulgada a constituição de 1946, dito de Cr$ 19.416.600,00 (dezenove
.Integrava as ·secretarias dos mesmos ·milhões, quatrocentos e desesseis mil
tribunais. . -·
.
e . seiscentos cruzeiros), para atender,
Art. 5.0 ~ Metade das vagas que no exerclcio de 194g, às despesas de·
ocorrerem na classe inicial da carrel- correntes dá presente lei.
ra de Oficial Administrativo serA proArt. 13' - Esta lei entrará em vivida :por. acesso dos. ocupantes· da .. gor na· data da ,.sua -publicação, re~·
classe final da carreira de Escriturá· vogadas as disposlçõ,es em ·co.ntrário.
rio.
·
Parágrafo. único ~ Os .. ocupantes
PARECER
da· élasse·.flnal. da carreira de· Datlló·
N.O 6,24, de 1948
grato terão ·acesso à classe Inicial da
· . carreira. de. ·omcial Adrnlnl.strativo;
Da Comissão de Constituição e Justitlça, sObre o Projeto de Lei da Cãmamed!ante a prestação de concurso de
segund& lnstâllcia. e sem prejuízo ' do
ra n.O 22~, de 1948
disposto neste artigo.
·
.
Relator: - Sr. Arthm·. Santos.
Art. 6.0 -:- Os funcionários ocupantes dos cargos da carreira de Servente,
A .Câmara dos Deputados, acolhenao atingirem à ·classe final. poderão · : do c. Mensagem'< dO· P:-esidente da Reser nomeados, Jndep~ndente de provas, · pública, yoti>u projeto' de.. lei abrindo'
para a classe Inicial da carreira de .... crédito especial de Cr$ 9.480,00 para
Continuo.
pagamento de d!veTsos funcioilli.lios do
· Art. '1.0 - As funções gratificadas
Ministério das Relações Exter!Ol·es. A.
da Procuradoria Geral junto ao Trl·
Mensagem fundava~se em exposição
bunal Superior Eleitoral, bem como de' motivos daquele Ministério, rupolada.
as das Procuradorias Regionais jun- em pronuclamenl:lcs do Departamento
to aos· Tribunais . Regionais EleitoAdmlnistratlv.o do.SEJ;"V!ço Públ!co e do
rals, serão exercidas. por servidores
Ministério da Fazenda . .
públicos requisitados respectivamente
Os pagamentos .decorrem de dispopelo Procurador Geral. e Pelos Procu·
sltivos legais e não foram contempladores Regionais.
dos com verbas oirçamentárins. ·
. ANEXO N,0
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A Comissáp de Flmmçllli deve ser
ouvida.
Nada opor.
·
saia das Comlssões, em 3 de. agôs.to
de 1948. ·- Waldemur Pedrosa, Pre·
sldente, . em exerciclo. - Arthur Santos. :R.ela.tor- Augusto Melra-'- Etel·
vtno Lins.- Vergniaua wanderley. Filinto. Milller, - Lttcio Corr~a.
PARECER

we 1~48
comtssfio de ·Finanças,
N.o· 625,

Da·

s6·

üre o Projeto de Lei ela ,C{tman
n.". 226·48.

berem a diferença de venclmmtos "a
que têm direito.
.
3. 0 Trata-~, Senhor Presidente, de
pagam•entos qu~ cl!ecorrçm de dls}:losl·
tivo legal, tornando-se, por isso, 'ne·
cessái:ia a a.bef,tura de crétilto. especial ·, para que êste Minlstél·lo Jwssa
en!rentax êsse encargo ·no atu!l.l exercício".
.
Do exp!Jisto, verifica-se a procedên·
ela da abertura do cr6cl!to constante
da Proposição da. Câmara dos Depu·
tados · n.0 226, deste ano, razão pela .
·qual somos pela sua aprovação,
· ··
Sala das .Comissões, em 11 de agOsto
de 1948. - Ivo d'Aqnlno, Presidente
·- A/redo Neves 1 Relator- Vespastuno

· ~la.tor ~Sr Alfredo Neves.
Martins - Ferreira ,·ze Souza. - Apo. Em mensagem do& 30 de N()vemb:o cie
lonto Sales. - .'Alvaro Aclolpho. 1947, o Sr, Presidente da. República
Ditrval Crui:. - :lll[athtas Ol~plo.
solicitou a abertura li·:> crédito especial de Cr$ 9. 480,00 para a-teudllT ao paP~RECE!t
gamento de dl1·erença de vencimen!os
N.
o
6211,
de 1948
a funcionários do Ministério das Rle· ·
· lações Exteriores. Trll!ta·s€' ·de. despeDa Comissüo ele Constituição 'e
sa com pess00-1 :eallzadx· no exercicio
J!lstiça, s6bre o • Proieto de Dede 1947, assim .discriminada:
creto Legislativo n. o 18, de 194S.
Cr$
Relator - Sr. Arthur Santos ..
1 - Emba!xM!or "N" ..•. 4.800,00
A 'câmara dos Deputados, em face
14' - Aux!IIares de consil·
4.200,00
de mensagem e exposiÇão de motivos
lado . ....
do GC>vêrno da Republica, votou o .pro480,00
,1 - Motorista "G" . ,. ...· .
jeto de lei n. 0 387-A. de 1948, apro· ·
9.480,00
vàndo o convênio sanitário entre a
República
dos Estados Unidos do BraO.Departamlento Admhlistra.tivo d·o
sil
e
a
República
dô Uruguai, fll'maSea-vlço Público. ouvld·:> a repelto, de·
do
no
Rio·
de·
Janeiro
em 14 de seclarie>u "trata~sê de um C:v:eito incon·
tembro de 1946,.
.teste, o que jtistlfica a abeJ•tura do cré·.
Nada há opOr ito proJeto, nesta asdito solicitado, bem como· a inclUSão . sentada.·
·
de igual quantitativo no orÇa,':lllento de
O .Convênio pode ser recomendado
1948".
..
. ... ' .
·ao . plenál'lo;· clepo!s· de ouvlida$ as Co··
SObre a abertúa'a do crédtf,o em apre~
missões de Saúde Pública e Finanças.
çei também manlfestou·se~ favoràvel·
Sala· das Coml.ssões."'em 3 de .agOsto'
mente,. o' Mlndstl'O' da Fazettd~. .
·
de .1948. -· Walrlemar Pedrosa,.PreJuStlficandó a;. p~óvidêlicia leig:islati- sldente em exercício. - Arthur San-.
va,. ora em· exàme, o sr: Ministro da.s
tos, Relator·. - Auousto Metra. - ·
·Relações ~terlores di1'lgiu-se· ao Sr.
Etelvino Lins. ....; Filinto MUller. .;...
Pl'esldente da: Repúbl!cn; nos seguintes
Vergniaud. WanderleV. - Lúcio Cor·
o" o • • • • o • • •·•

---

têrmos:

·

·

"No orça'Jlien.to do :mo de-.1946~ dês. te Ministério, foi consigna.da. a dotaçã() de Cr$ 19'. 380,00, na verba 1 Pessoal consignação· V - Outl'i\8 .eLes·
peSM cOm pessoal, sub-consigna.ção 26
- Diferença d'e vencimentos,. item 04
- Departamento de Administração,
alínea os - DiviSão' do Pess')a-1, para
atender,. naquele ano, aoOs pagamentos
.
·de diferença de vencimentos. .
2:o. Não ·fof lnclulda, entret:tnto, 110
orçamento vige'nte, o quantita.tlvc ne-·
cessá.r!o para fazer face a tais despe·sas, não importância de nove mi! quatroce!ll:tos e oitenta cruzeiros, ficando,
as~m. diversos funcioná~los sem perce·

· rt!a.

·
PA!Íl!:CE:R

N. 0 627, de .1948 .
Dâ c01ntssl!.o d(l Finanças,· sobre o Projeto de · Decreto· Legislativo n. 0 18~ de 1948 ..

Relator ...: Sr. Alfredo' Neves.
A Câmara ·dos Deputados remeteu
ao Senado' a proposição Que ~'Prova
o Convênio Sanitário entre a Repú·
bllca dos . Estados Unidos do Brasil
e a República Oriental do· Uruguai.
O Convêlilo foi firmado no Rio de
Janeiro em. 14 de setembro de 1946. ·
e submetido à apreciação do Congres·
so Nacional, em Mensagem do Sr.

\
I

'
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Presidente da RepúbliCa, de 11 de .ou- se para d folclore · braslle!Po e passou
tubro do mesmo.,ano. Foi remetido a imortalizar em suas telas os moti- .
a esta Casa do Congresso em oficio vos e as ce>isas de sua terra .. ·
Sua pintura, como se disse algures,
de 16 de .lu)ho de 1948.
·
·
- Distribuido às Comissões de Cons-. é, sobretudo, um documento vivo e éotituição e Justiça. e •de. Final!lças, a lorldo de uma épooa. E' a fixação
primeira destas Comisslles emitiu pa- · perene de ~a rlqtiis.slma· tradição po-- ·
l"ecer, relatado pelo· ilustre ·Senador pular. de uma das regiões mais' carac-Arthur Santos, em 3 de agOsto col'· . teristicas do Brasil: o Nordeste.
-Sua obra é pois; eminentemente
rente, ma.nifestando~se favorávillmen.
·
··
te à proposição da Câmara dos Depu- cultural". .
'Prosseguindo em considerações setados, "depois de ou~idas às Comis!12elhantes; salienta alhda. a just!flcasões .de_ Saúde_. Pública e_ de Finançao que e> velho pintor, aos 70 anos ·de
ças" .. - · - ·
.- . O Convênio e!ll- aprêço é um in.s-: Idade, doente_ ê desamparado de tudo,
trumento diplomático .sllll!Jlles, esbaibe- está. bem ne> .càso 'de merecer a ajuda
lecendo medidas de ·defe&a da saúdÓ de que se trata, mesmo porque - con-. ·
em relação: à in!estação da 'l'ariola e clui a justificação ..:. "e> amparo à ·
C'Ultura é dever do Estado,- reza o ar-- :.
à- conveniência de un.Lfonnlzar a
. nica da vacinação . anti-váriolica nos tlgo-174 da nossa Constituição, e a• arte . de '·Luis Soares é · difusão de
. dois paises signatários. Nêle se óos- · cultura".
·
.
.sibllita também a amp!lação -do seu
Com essas . considerações, e aprecitêxto com disposições- referentes à ando
do. ponto de vista ju- .
luta internacio.nal contrà o. tracoma.. _ridico -o- projeto
const!~ucional,l nada lhe ·opõe
São duas providências de ·ordem pro- · a Comissão de. ·oonstituição e Justi1llática; sempre .da maior oportuni,
sugerindo que sõbre . o mesmo se
dade. que merecem o .melhor· aprêco· _ ç_a,
manifeste
também a Comissão de Edu· de quantos sõbre os mesmos tenham cação- e Cultura.
· __ · .: · <
.
- d!l opinar .. Somos, por isso de pare- ·
Sala
das
Comissões,
em
10
de'
julho
cer que a proposição da CA.mara dos de_ 1948 ...·- Waldemar Pedrosa, .PresiDeputados n;o 18, de 1948, _pode ser dente em exe:J;Cicio. - Ete!vtnó ·Ltns
- aprovada.
· - A10vsio de Carvalho. '
!:!ala da.s Comissões,. em 11 de a~õsto Relator;
Olavo
Oliveira
-de 1948. - Ivo d' Aquino; Presidente. Alvar~ Adolpho.. .- Lucio Correa.
- Alfredo Neves, Relator~ - Vespa· .

tec-

.

.siano. Martins. - Ferreira. de . Sou-.
:::a.· ....; :Alvaro Adolpho.- .:.. Apolonto
' ,~ales .. - Durval, Cru:::.· __ Matllias
ul71mpio.
_' · -·---·
PARECER

N. 628; de 1948
0

.,. Da _Comissão ·de Constltldçilo e .
· ·Justiça, s6bre .o Projeto de_ Let da
Climara n. 0 163, .de 1948.

-: Relator: Sr: Etelvina· Lins:
_
0
· Pelo 'Projeto n. 163; 'de 1948,. da
Câmara dos Deputadoa, fica ·o POder
Executivo. autorizado a conc-<ider · ao
pintor Luis Soares· a ·pensão mensal
de mil. cruzeiros, enquante> viver o be·
· neflciárlo.
·
· . .
Na · justificaÇão · cio .· ·pre>jeto, vamoe
encontrar as seguintes- palavras:
. "Nasceu Luís· Soares na velha e hls. tórlca_ cidadl' de Recife, tende> estu. dado' pintura na Escola: · Nacional de
Belas Artes.
· -Havendo buscado a Eure>pa e viajan- ·
de>,' principalmente, pela França Portugal e Espanha, para aperfelçÔamen-·
to de arte, foi. pintor clássico até os
princípios dêste século. Depois voltou-

-.

.

0
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N. ~629,

de 1948.

· · Da Comissão •de · Finanças, sóbre o Projeto de Lei da dâmara

n. 0 163-48.

Relator'-'
Sr. .. Perr~ira -de. s()uzà
.
.
.
.,
Propõe ··a _·Câmara dos·" Deputados
se _conceda · a Luis Soares· uma•. pensão mensal vitallcia de ..mil Cl'llzelros
· (Cr$ 1'. 000,00) , autorizando-se o ·Poder Executivo a_ abrir_. o érédlto de.,
Cr$ 5. 000,00 para atender ao. ·1•r.spe- ·
tivo .pagamente> no corrente . exerci- elo.· . . ,
A justificaÇão -que o. acompanhou
inicialmente ·refere .:tratar-se de um .
· pintor :de merecimento; que. lmortallzou nâi,- tela. os . nossos fo!clore; destacando' às suas aquàrelas fortes.
Adtmta:. _aoh.ar-se ·êle em estado · de
'penúria, fazendo' ,jus à proteção do ·
Estadq, .. ao. qual compete proteger -c
amparar a: cultura.
· ·
·
o caso é; até certo ponto; 'idêntico
ae> · do artista circense Benjamim de
Oliveira; a quem -foi contrário ·o parecer desta Comiss!íe>.
''

•

__; 261Confirma-se, .clestarte, agora,. o tores. brasileiros . Terá sido um arali se sustentou. A fôrça do pre- -tista· de relêvo local, o que justifica,
cedente é. terrível.
possivelmente, a c'oncessão de uma
.Trata-se ele um ato de liberalidade pensão pelo govêmo local.
de uma despesa ·que não cabe nas
Não.-·amparado o. projeto pór es· funções: no~mals do Estado, de ,um trita
justiça, deve· êle ser recusado,
gasto nao correspondente a qualquer
pois o Tesouro ' brasileiro não ... estã.
' obrigação ,jurídica a um· dever ··poliem condições de fazer · liberalidades.
tico. Tentar apadrinhá-la com o
Sala das ·comissões, em.ll de ·agOsart. 173, da Constituição. é uma conclusão forçada,. Por essa. razão, co- to. de . .l948. - Ivo .d'Aquino, Presidente. - Ferreira de Souza, cReia· ·
mo' também. cumpre ao Estado am·
tor.
- Durval Cruz. __; Vespasial!O
parar a agr!cultlira, a Indústria .e .o
comércio, todos os .agricultores, ln- Martins. -Alvaro Adolpho. - Aljre~
Neves. Apolonio. Sales•
. clustrlais ou comerciantes que cnve." ·dO'·
Mathias
Olympio.,
·
lhecerem. ,.na pobreza deverão . r.er '·
•· Imediatamente asslstlclos;pel:os cofres
PARECER ..
públicos. ·E teríamos essa: Injustiça.
N. o 630, .DE 1948
· flagrante: . Os emprega.dos, ·.em .favor .
ele· que existe . o seguro: social concor, Da Comissão de Constit-uição e ·
reni com uma cota dos seus ordenados .
Justiça, · sõbre ·o Pro; eto de ·Lei
para o seguro, sujeitando-se a penda Cdmara !!· 0 177-48
sões .ridículas, de acôrclo. com' as pos- , Relator:· ....: Sr; Filinto. MUller. ·
. slbllldades das ·Instituições· de segu- · . · . o sr. Rresldente da República;· cm
ro ·social.
mensagem dirigida à Câmara dos DeCerto,· ao Estado· cumpre provlden- putaclos, pede .a· abertura· do .crédito
clar o amparo à· velhlçe e aos lmpos- especial de C:::r$ 14.400,00 para ser paslbllltados de trabalhar. Tal · função
ga · ao ProfesSar. da EScola· 'I1écnlca
não· <tesempenha êle~· concedendo ~. Naelonal; Teodor!no. Rodrigues ~ Pepensões 'Individuais, onerando ·o Te- relra a. gratificação · de magistério,
souro em cada · caso; senão estabcle- que lhe foi i concedida por decreto de
cendo, dlscllpllnando p seguro so- 13 de outubro- de 1947, correspondenclal; que a · Constituição quer seja te ao ,p,eríodo de .1 de janeiro a 21 de
. ·organizado . com a · colaboração eco" .dezembro de 1946.
' nômlca de tõdas .as classes interes- . Trata-se de gratlf~cação por tempo .
. sada5.
· ·
de .seryiço . ao mag~stérlo, concedida
·,
· ·í
·
· ··
. _ · pelo'Décreto-le!n. 0 8.315.de.7·{jede·
· E ·lhe .poss vel ~. mesmo .em ~er · zembro de 1945, que se tornou exten·
.tos casos,. é.· de justiça criar. pensoes · slvo aos professOres de ensino !ndus. ~ata-se, . entretanto, . ~a deliberaçãp . trlal. . .
.·
excepclona!, que,. por., ·Isso . mesfllo,
2. __; Somos 'dé parecer que o prorequer · motivos exc~pclona.is·. · E · o jeto da Câmara dos. Deputados deve
que. se . dá. .em . relaçao .aos· seus . he·
ser. aprovado, ouvida a Comissão ·de
·. . ' ::
. róis, . aos . grandes nomes · da ciência Finanças. do .Senado.. · . ·
e da arte, aqs. que a êle se·dedicara.m .. sala das Comissões, em 5 de agõsto
exclusivamente seus . grandes homens .de ·1948. '-- Waldemar :Pedrosa; P1·e~
. de Estado; aos que lhe prestaram al·
sidente . em· exercício. ""- FlUnto ·Mill•
'tos serviÇos;· Ainda assim, porém, valer Relator - vergniaud· Wander-.
·1e ter em conta uma: -certa gr~dação, ·., zeú. - Art/Í.ur - Santos. ~ Etelvtno
-pois tais: auxílios podem se~ conce-. Lins. - 'Lucia Corr~a~~- · '
.. didos . pela · União, · pelos . Estados
·
membros 'ou pelos. Municlpios.
.P,~CER
.Nà hlpó~e, ·.. o beneficiário il!âo se
· N. • os1,' DE 1948
,
coloca em· qualquer daqueles grupos.
Da comissão de Ftrlli'IU}ai, sll•
Reconhece-o a própria justificação
'bre ·o Projeto de. Lei n.• 17, de
do projeto; ao .começar com :essas pa.1948.
· ' ,
·
,,
laVras: "Poucos, talvez, conheçam
Relatór: ::... ~ .. veSpasia.D.o MarLu!z · Soares ..·•. " Deve ·tratar.-se ae
. ·
uma figura Interessante na ~ua. ati-· tins. '. . · · ·
vldáde. Não ·foi, · entretanto,:. um
· · Com a Mensagem n.• 133, de 13' de
criador, um chefe de escola, mesmo · março, ·de 1948, ·enviou o ·Sr; Presium' executor excepcional. Não · consdente. da República · à. Câmara elos
ta, entretanto, sequer · haja atlngld() ·Deputados. o .ante-projeto. que autoria uma: posiÇão de .relêvo entre os pln·
za a abri~ pelo Ministério da Educa·
q~e

.

'
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•,

. ção. e, Saúde, o crédito:. especiaL de r. Relato~:. ...:. · vergidaud'·Wa'riderleii. Cr$'-14c.400,00.,(quatorze :mil ··e:qua- -FIUnto .M1lller,-•v~nc1do'.: -'Artflur
:.trocentos ,ct:UZelros) ,.. p.ara. atender,ao Santos. - Etelvino•:Ltns. ·...:. :. Lucto
·pagamento·.de gratificação de, magia-. •Corr~a •. :•,; '··· : · . :.~· ·
tér!o, relativo ao. período de· 1 de, ja· . , · ·~
·PAREcER : . ·
. · '-neiro·'a 21 de dezembro de 1946,. con- , .
· · •' .· •· .. ., · · • · · · ·
. forme: dispõe ·o .Decret~leLn.• 2.895, · ·,
. ·. N.• 633, de 1948,
lde-•21 de dezembro. de 1940; ·modificado
,. ,. · ·Da Comtssflor'de F{nançaa, s6bre ·.
pelo:de ·n.•. 8;313, de 7 de dezembro
•·o Projeto de Let da CQ.marct nú·de 1945, concedida a Teoãorlno Ro<lrimero 215, .de' 1948.• ·.
·
· ·, ' · · ·. · ·.·.
· • ·
·
·gues Pereira, Professor. padr§.o' ''K",
·do•Quadro Permanente do.Mlnlstérlo :·, .. , Relator~ ~~nadôr,. 'v,espastano
· 1da."· Educação e-:sallde:·: .,.·,c ·.. · .. ..
, . Ma_rttns., .: , . :. ,,
. , , ..
· Em ·face do :·Decreto~lcl n,•. 2;895, ·.r: o.·presen:ur•Projeto i!e Lei :n.~· :115,
·modificado ·pelo'de·n.• 8.313; tem di~
originário ·da câmara dos · ilerthores
relto ·o Sr•. Professor'.'Teodorlno· Ro- . Deputados,r autor!za a·• isenção· de
Impostos "e- demaiS taxa.S . fiduaneiflis,
drlgues Pereira ,à. gtatlflcaçã.o de magfstér!o, que .solicita. em .sua petição· •excluidas :. a . de . ·previàên.rua: . ·social; .
ao Sr. Ministro; da·· Educação e Saúde, para um órgão f~ta:do da •Itâlià. e
,.em. 25 · ~e ·.agOsto, de :1947, .por· ·haver destinado• ao. COlégio santa· Ma:rcelinli,
;·complebado,ma1s 20 .anos .de ...eXIerci- •de Slio·.pauio. ·:;·. ,,,, · · · ..
:.•
elo de cátedra,· :reconhecida. por:.·aquê- .. ·Negou: a~ ComisSão de constituição
le MiniStro em sua Exposição. de ·e ,-Justiça·: dest_a. ca&à: t 81 . ccincess_ãn,·
Motivos, de-28 'de·fevereiro de\1948.
h 1 · · """"
,,.: . Não .restando•dúvidà •ao. direito· do . entendo ·qúe .,. tem ' av do·· •.gr....,.e
·
facllldade em conceder-se Isenção ,. de
.,re_queren t e,.:somos •pela aprovação da .t.ributos·-,a.-,quantos. os: solicitam P.:.que
,presente:.,p,roposfção . .-. ,... : .•. · :..:;.,
_já, é·.tempo.em·.se-por.têrmo. a seme··~;,.Sala. :",das,· Comissões,· em ,· 14 :·de
lh t
f ·mda:d
·
·
,,agôstode-1948 . ..:..rvq__d'A.qutno,· Pre- · an es •.. ac ... es..... • ··. · ·
:sldente... - · Vespasiano, Martim!," Re- .::Nesta · Oomlssão, também;.: de tem. lato!'.. -.·Ferreira· ·de:• SoU<~a. _ •Apopbs para. cá, tem havido certa relutãn_Zonio ,sares.·.:-•. Alfredo >.Neves: _
-ela. em se à tender a· .pedidos :semelhan~
.Alvaro~ Adolpho . .- M1ttltiài!': Olymp{o. · -tes senão ~em casos.· especiais, perfeita· . :mente .justificáveis, Não é, o ·atual,
. •. , -~- ; ·. , . : ,.; .... ·
.
PARECER· .. : •. ...
'.caso .. ·;•. , _,,,.,,>··,
,.. ·.·. · ·, · ·
:N.~ 632;:de. 1948·- · · ··. . ·pa:;;ctgaq~~J:ir~s/g~~~{~~~
·: ·Da· Comissão· 'de. 'Comtltitiçilo 'e ' e Justlc~ .desta .casa,_.negando; 11. i.Sert.. - · ·. Justiça sObre O· Prcjeto de"Let da
..
-.:· :C4mara:·n.•··215; de' 1948', · ·
.:
·clio solicitada.:' •·. ,' .· · ' :' .- ·
_ ... ,· ·., .. , . , . . , ....... , .· .•. , ·,.
: Sala, das oom:lsSões, . eril.':u ,de' ~gôsto
· · · Relator: Senador Au{fUsto. :Mel'de 1948: ~ Jvo d'A(ltitno,. Presidente .
..... ra.. . . · . · ,:·
... •
.
.....; .Vespaslano.~Jfartl118~ :Relator.· :·.O Prés'ente.•iiroj~ ·se retêre• a, uma Aljredo ·NevetJ::'"-;- Apolonio:Sales ven- .
cldo; .......:. Durvat· Cru;:, vencido· .. .: . /Al.lsenção: de,.impostos; à lmportaç4o ·de
llJJl órgão vindo da' Itálla'para· um• 'co- . '.va~o ,A.dolpho; '-'- Ferreil'a. de: Souza: ..:...
Jéglo;em•São'.Pau1o; 'l'i'ata"se;de'úma
Mathias -Olvm'fJ{a. :·' ·, · ·- ;·- · · ·
-isenção·cde'lmpostos:·a·mals,das•lm:w- ::·,'.; ,, .,··.··,. PARJ:CR·· .. .
. .
tas.que teni'aparecfdo:·no Senado:: eco-· _..,. r·. · , ·No 63+,.. de ·1948; , ,...., .
. - ... ' .
. .• .
.mo·.em::vêzes.:anterfores achamos pre~
:Judicial eesa contmuidade-de. pedidos
' ··:·na co1iftssaó ''de. Finan'ças; sdore
de isenção de im'P06t<:6.' quando ·ser:!a ~~.,
Projeto de Decreto. Leqtslcttlvo
multo ..mais sl:inples obedecer à lei que ··· n:~)O,.,;_de:I~48:'.:
, ... ·. ··.·.· , ·.
estabelece êsse' ·-pagamento. · E:u face
.. .,Refàtor: .. Senador. Ferreira-. de
di_

•o·

~:n~~;~~~~~~~~f::;~ã'o;~~~~~~~~~at

.mente às'.: suas faculd-a:des-.para a; despesa· pública.·· Não sendo adnilsslvel ·.
uma ISenção de Impostos sénlio em_ca.·
·sos.:multo· especiàls,· 'assim penso que-·.
a Constituição deve ser. obedecida com ·
o~ pagamento •.do impôsto.:;.Penso ··que
:O.,projeto)íão,,.dey'e,ser. aprovado,:·.·,
.. ;sala da8_.Comlssões,·.em•3 .de agOsto·.
.de .19~8.·-::- éWaldemar.:Ped?:Osa, Preside11~e ~,em .exerciciQ .; ,.,..-.. Augusto:.Metra,

:--~·souza_;é~:..'· ;·

'·. ;,·:·~,:--· .~: ;:

, .. o·: Poder Executivo, a'!losenibarulo· ·o
guarda clvU• Alfredo: da ·Silva ·Dua'!'te,.
com-.:28·•anos·. Serviço·,: por: lnvalfXlez.
para·• a. funçfio,- 0 calcu1ou a •pensão. de
acOrdo• com: o-Decreto-rei n.o· lo713; de '
28<.de'outubro• de .1939, •art .. 196; II,
num. :total cde ·Cr$J:.as;OOO;OOr :anuais .
Oom· fsso·não' esteve·de acOrdo· o Tribunlll de Contas, por-entender· deve~:· a
reteridatpensão con-esponcier· aos: ven-

..
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.
. lclmentos-,integrals;.
de -acõrdo·.com
o
..O recurso e.o· crédito·::especial-, só
0
Decreto~lei.n. 21.206,' de·28 .de março
deve ser usado em casos também:,e.s·
pechus • ·'I'ôda·.. a,:. vida.: financeira.: ~da
.de · 1932, ao· seu ·,ver não, revogado por
aquele. Dai ·não-'haver. registado •. a
Nação deve, tanto. quanto, possível,
11mitar,se ·ao. orçamento.:- Do ... contráconêessão,. nemcmesJ!lo .. dlante do pe·
dldo de reconsideração do Presidente . rio,:·. êste ,:ficará: privado de , qualquer
da República, gue solicitou o registo
sentido;· perturbada ·a· :regularidade, da
sob reserva;:com•recurso para ,o .Conadministração flnancl!ira·. e. compllcada a. própria contabilidade. do. _Teseugresso, afinal concedido.
.-· 4 ..Câmara.·dl)s· Deputadds ·adotou a ro:por um mundo de,•verbas-arbitràrlamente _fixaJcl1ts ·pelo· leg!slaâoz:, _sem
interpretação do Tribunal ·•de .·. Cóntas,
e,;,;:>all'â-lsso, ;fCTmuloi.t;um projeto. cte o qontrô!e n~cessário: ..dosr responsá·.
lei.-.::Visail.dó ru aprová~la: :Com ,êle riíos- veis pela -parte admiinstratl\•n," · .·
.trou-se de. acOrdo. a egrégia;Comlssão ·: Por outro lado, não_.se;,trata sequer
de atender a um. se!'VIço públlco;--de
de constitt:ilção._e Justiça, -.;, ... , . ··
A questão é, como.se.vê.--mais. júrífornecer recursos-ao:!Estado para pa. dica que finance!ra. Ass'éntada qual
gar dívidas suas ou realizar obra eua.
. a lei reg!ll~dora ,da aposentadoria, se
Trata-se ·de· subvénÇão :• _Ora, como
·o Estatuto do Funcionário Público se , todos· -sabemos, o COIIlgrEisso .tem rudoo Decreto·!EiFii. 0 ,21.206.- •do citado' ar- · · tà.dó, no toca.ílte às sul:Yvençõesr o critigo 1.~•. ~·a.", nadlli há. .que. discutir.-tério, ·tanto quanto possível,'· jus.to de
observar rigorosamente uma, certa
: ,Eni:liraraiil-Se dlietameiíte ,as corpoiliç!íes ;· comjjetêiite~_, ,o :; ~b!J!Íill ~e
proporção, entre., o~ ..Estados, .. fazendose . ai ,distribuição. da·. cota assim ,re. ,Contas,,e.. a pomlssf!o. áe, ..q'onstitlJiç~o
~:Justiça.-; Para ambos,· o EStátuto .nao
~r'vada 1(c~~a.. t.ún.. ,,. , .. . , ...
,alterou a·.iiõrm:a.arit'erior:. Lei especial .. A.. aprovaçao. do projeto em: _causa
esta;·: .só 'à atínglrla a gerai .. se- a ela.quebraria -essa •' oríentaçao :salutar e
óu. aó seü .assunto, .se .referisse expres~
lógica, p:o5sibiUtàndo· .deseqirllibrlos. 'e,
soú· tM!tainerite. . A propósito .de conseql.i'enterriente, injustiças,,. .... · . .;
aposentadorias com P.roveritos' regula~
.Sala das Comissões.- .~m u de ágôSdós por':fei antérior;:Ja; o• supremo Tri-. íó de 1948; :.... Ivo. ·d'Aquino; . .Pr.esi"
bunal Federal tem'i eml:iora• em:: hipó•
dente. - Ferreira de Souza, Relátór:
- Alvaro Adolpno: •.:.... ·Alfredo· Neves.
teses· diversas<' de'Cid1do'·rio mesmó''sen'tldo'qúe ô- daí'declsão do" Tribunal de
-....:· Vespasiano ·Martins: - .;Durvaz
· Cóntas:é"dêste':jirojeto': .'" :• · · · '
. eruz.- "- A:polonio Sales.-. ,-- .Mathias.
-, 'Enf face diSso;· a: coni.!ssiióde _FiOlympio • ............ ,.... , .. "'· ...
nançasT;nã.ô opôs···quruquer ·.rm.pugna:o sR. PRESIDENTE' .:::::·Está.'. finda ·
·Çã.o' ao' projeto. : . ·. • · ·>·. · ~ á: Ie!l;úra.' dó. expediente',_. ,. · ; .... , .
Sala dlis Coiri1Ssões,'.em·:1f de· agôsFlca sôbre· a mesa.- para· . receber
to :cte 1948.· - lvo·•.d'Acfuirt6i Presiemenda', dúrmte as . duas. pró:xlmaS
.dente, .com: restrJções. ,-- Ferr'eiri de
sessões, 0 Projeto dé' Lei .d'a Câmára .
Souza,:-~l1lltor.- Alfredo N&ves.'
n·.• 260, de'•l948', · '· · :
··
Vespasiano· Martins. - Dúí'iial C'ríiz'.
Terminado' o· prazo regiméntal' para .
;._ Apalirrita Sales: ...:.;.··Alvaro· Aâolpho.
receber emendas perante' a: Mesa, vai· ·
- Jt!athias Olympi_O'. : "'. • · · ··~ ·
·às• ·Cdrii.issões··· éolnpetentes··o· Projeto·
"-· ·
•· · · ,
de 'r.ef- dli:· Camiira: n.0 -259; -d·e 19~8~- ~
..· PARÉciií{ .. - ·, ·
·Não'.'há; óri!.'dorés' inscritos•.:
·
. ;N,ci 63sJ -'11Í4B''' --~,, · ·::
-c. o' SR.''APOLONIO" SALES' ...;;:·peço
·
· · ·
á' V.' Ex:•· éonsulte·a' Casa· se dispen•
Da Cóm,issd;; de 'P.t~nÇâs:: ~óbre sa' de' publicaÇão' o' Pare'Cer n~· 623,que
o P.roj'eto·_.de Lei da:,C4mara,.,núdã.'redaÇão :!'lnàl àlf·emendas•· cto·-.se;.;_
mero 87-48.
.:· .n ', .
· nid'o · à- Piópos!Çã'o n: 0 • 287, · de 1947,
· · ··
·- · · · '
·
criando· ós'· qüadrós'daii' seeretarras' dos
. Relato~: sr. Fe~rei~a'-deSou2a.trlbunals"eleitoralsi· ii' 'f!m'"de .ser o'
Çomo bem s~timtó~; a··,ê~égia 'comesmo parecer submetldó' tmediato:mente a d!scussã'o é' votação,
missão· de Finanças. dà·. Câmara·;dos
o SR. PRESIDENTE-~ O plenário
Deputados, não' deve ser aprovado o
projeto· que aqui tomou:• o-. nP. 87· .do ·· ouviu- o. requerimento. que acaba de
que manda conceder à·-Irmandade do
formular. o' Sr. Senador Ápóloruo saHospital São .José;·: de São Vicente,
les, pedindo díspen'sà de ·publicação· do
Estado· de São Paulo,. por via.de créParecer n:o: 623,•.•de·.l948,- que· foi lido
no expediente.
.
·. . · ··
dito especial; aberto ao. Mlrii.Stério da
. Educação e Saúde a subvenção'de Cr$
os ~enhor_es que o aprovam, .._quei- ·
100:000,00 (cem míl: cruzeiros). , .
ram· conservar·se'.sentados. (Pausa).
Trata-se de matéria orçamen tárla .
Está · aprovado..
·
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Em discussão o Parecer n.• 623.

·<Pausa).

.,

. .

· Comissão de Reda.ção de Leis, cm 5
·de agOsto de 1948. - CIOdomir Cardo·
so, Presidente. - Waldemar Pedrosa,
Relator. -Augusto· Meira. - Ctcero

Não havendo. quem peÇa. a palavra,
encerro a discussão.
· Os Senhores · que aprovam ó Pare- · de Vasconcelos. - Ribeiro Gongalcer n.0 623, que dá redação final às
ves;
·
emendas oferecidas pelo • Senado . à
Proposição n.• 287, de 1947, queiram
ANEXO AO PAREC~ N.0 622
· conservar-se sentados. <Pausa) .
Redação final do Projeto de De·
Está aprovado.
.
.
'
creto
LegislativO n.• 7, de 1948.
A Proposição n.• 287, volta à Câmara dos Deputados.
· ..
O Congresso Nacional decreta,- nos ·
. · São sem debates aprovados, em têrmos do a.rt. 66, item VIn, da· Col!S'o .
· discussão única, os ·segUintes . patitUiçãp· Federal, e eu, Nereu Ramos,
receres:
·
PreSidente do Senado Federal, pro- · ·
· PARECER.
mulgo o seguinte · .. ·
·
. ~.· ·621, de 1948
llECIIJ:l'O LEGISLAmo
, Redaçrio final do Projeto de ·De- · ,
creto . Legislativo. n.• 15, de 1948 .
. N.• 7; d~ .1948
.Relator: Senador Ribeiro Gon~
0
Art. 1. ll: mantida· a. declsão pela.
çalves,
· qual o Tribunal de Contas il'ecusou re-

gistro ao-contrato _que· a·. Fazenda. Na·
A Coinlssão aprésenta a. redação .fi"
nal do· Projeto de Decreto Legislativo
clonal firmou · com a Viação Aérea.
n.• 15,' .de 11)48, a -êste anexo.
·
Santos Dumont S. A., conferindo-lhe
os fávore's constanteS do Decreto·lel.· Sala da Comissão de. Redação de
Lels, em 5 de julho de 19.48. -·C!odo- n.• 300 de 24 de fevereiro de 1938.
mlr Cardoso, ·Presidente. - Ribeiro
Art. '·a.• Revogam-se as dispilslções
Gonçalves; Relator .. ;_ Clcero Vascon- · em contrário.
,
·
celos.- August.o Meira. - Waldemar
'-·o· SR. ·PRESIDENTE - Está. !lnda..-:
Pedrosa. ,
a. leitura do exP.edlente.
· Anuncio- que, terminado. o prazo
ANEXO AO PARECER N.• 621
para recebimento de emendas. perante
· Reclaçfio final dO ·Projeto de Dea Mesa., vão às ·comissões· co~peten-.
creto Legislativo n.• 15, ·de 1948.
res os Pr.ojetos de Lei da Câmàra. nú- ·
o ·co'ngresso Nacional decreta, nos . meros
257. e 258, -de 1948. A uma des·
· têrmos do art. 66, Item I, cda. consti· ·sas Proposições foi . arerec!da. . uma.
· .tutção Federal e eu, Nereu Ramos, emenda. que vai ser Ilda.
.
Presidente · do Senado Federal, · pro·
·
0s
Projeto's
de
.Decretos
·Legislati·
mUlgo o segUinte ·
vos números 7 e 15, d&te ano, vão à
_llECREl'O LEGISLAmo
promulg~. ·
N.• 15, de 1948
. oomparece111 mais os Senhores
Art. 1.• .I!: aprovado ·o. J>rotoeolo
. senadores: .
' . ..• .
:Modificativo .. das . convenções. Interna"
Vergruàud Wandérley, ·
cionals sObre ·entcírpecentes, firmado,
·
· Ribeiro Gonçalves •
no ·cUa 11 de def.e!Ubro. de ..1946, pelos
Filinto · MUller.
·
·
· pafses·slgnatár!os dos acordos, conven- .
Olodomir Cardoso.
ções e protocolos· de Haia, Genebra e
.Alfredo Nasser.
Bangkok, e assinado pelo Brasil a l'T
Salgado Filho.
do ·referido: mês .. e ano .. em Lake sucIsina.r, de Góes.
cess, Nova· York,. Estados Unidos.. :
Góes Monteiro •
. Art. · 2.• Revogam-se. as .,disposições
Magalhães_ Barata.
em contrário~
· ·
··
' ,.
Alvaro. Ado]ipho.
• . PARECER . .
Ola.vo Ol!vetra ••
JoaqUim-'Pires.
. N.• 622, de .1948
Durval · Oruz.
Redaçllo .ttnal'.'clo'Pràjeto de D~
Alfredo Neves. ·.
creto Legislativo n.• ·,7, de 1948. · ·
.Attlllo · Vivacqua.. (15) .
·.·Relator: Senador waldenÍ,ar PeDeixam de· ,comparecer os Se·
drosa. ·
· · ··
nhores Senadores:
· A Comissão aprova. a redação nnal
. Fernandes Távora. ·
do projeto de Decreto .Leg!slativo·núNOIVaes ·Filho.
mero 7, de 1948, que vai anexa.
·

-
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·Clcer~ de Vasconcelos.
Walter Franco •.
Mayna.rd Gomes. ·
. Meno' Vianna:
Marcondes Filho.
Dàrio Cardoso.
. Getúlio Vargas (9) •

Ao art, 4.0
Ao art. 5.0

-

N.0 2
suprlma-.se.
suprima-se .

Justificação

Os· artigos são Inconstitucionais.
Sala das Sessões, em 13 de agOsto
lie 1948. - Ferreira de Souza.
· 6 SR. PRESIDENTE ...:.. Continua
O SR. PRESIDENTE - Contlnúb.
a hora do expediente (Pausa) .
· , a discussão. (Pa!l6a) ,
. Nenhum Sr. Senador ·querendo usar
. Não havendo quem peça a palavra,
da palavra, passa-se à
declaro a. discussão encerrada..
.
. ·. ORD~M DO DIA
O Projeto de Lei da Câmara núE' lliprovado, em discussão única, o: mero 48, de 1948, volta· às Comissões
de Constituição e, Justiça. e de Finansegulnte ·
.
ças, a fim de se manifestarem r,õbre ·
as emendas que lhe foram oferecidas.
PROJETO DE DECRETO LEGISLA'l"'VO
'
. São aprovados,
em,. discussão
N.• 8, de 1048
ú'nlca, .os seguintes projetes:
O Congresso· Nac!Qnal decreta:
PROJE:ro DE LEI DA cÃMARA
Art. 1'.0 :a;: mant!da. decisão do Tribunal de Contas que recusa. registro.
N;• 53, de 1948
ao têrmo de contrato em renovação
o Congresso Nacional decretá:
celebrado com Jorge Ballly, pelo MI~
·Ar.t. 1.• 1t o Poder Executivo autonlstérlo da. Aeronáutica, ·em face élo
Decreto n.• 22.469, de 18 de .janeiro · r!zado a, por intermédio do Minisde 1947.
• · ·
tério da Educação e. Saúde, providen~
clar para que tenham caráter naclo·
Art~ 2.0 Revogam-se· .I!.S disposições
· ·nitl as comemorações do· terceiro cenem contrário.·.
tenário das duas batalhas dos Guara. O .SR. PRESIDENTE -.Vai à pro·· r!I'Pes.
'
· mulgaçfio o Projeto de Decreto. Legis§ 1.0 Para ·essa. finalidade, patrolativo n.• 8, de 1948, que acaba de ser
cinará publicações de ·obras de hlstóvotado; · · .
· · .
:rla, conferências; extblções de peças
- Discussão única izo Pro1eto · de
li e teatro e fllmes alusivos ~às duas ·
· Lei da CO.mara ~·· 48, de 1948.
efemérides, .inclusive exposição de doque ·traruJorma a atual Imprensa
cumentos ligados à guerra holandesa.
'Naclrmal em Departamento de Im· § ·2.0 · o ·MI~térlo da Educação ~
prensa 'Nacional.· <Com Pareceres
Saúde
entlcnder-se-á. ·com os Govertavordvels,. sob ns. 326 c 407, resnos dos Estados ·e dos ·Te:frltórlos,, a
pectivamente, das Comiss6es de
fim de que alcancem o maior êxito
Constttu~ção e .Justiça e de· Finanças>.· . . '-.
· essas comemorações.
· ..
0
. Art, 2. domo par.te integrante das.
Estão. sObre . a ·mesa dua~ emendas
comemorações -de que trata o artigo
que vfio ser lidas.
·1.0, é o Gov~rno Federal autorizado ..
Sfio . Udas · e aprovadas · as . sea abrir concorrência., entre os maes- ,
. gulntes . ·
·
tros brasileiros, · durante . trinta· . (30)'
EllfENDAS ,
liias lia publicação ·desta lei, parà, em
prazo que ,se findará a 31 de dezembro
AO Projeto d11 Lei da Cltmara' nndo
corrente ·ano,- apresentar a partime~o 48, de 1948.
tura de uma ópera. consagra_da i'!. exal- ·
taçio dos dois feitos memoráveis, e
N.0 1 • ·
cujo
julgamento será confiado a uma
0
, Ao art. 2. •
Comissão nomeada. pelo Ministro da
Acrescente-s~ ~·e ser.vlços e encarEducaçãcr.
gos'•.
.
?·Art. 3.o Para os. fins desta. lei; é o ~
Justificação
Poder. Executivo autorizado a -abrir
A menção do artigo é !ncompleta.
no exerclclo . de 1948, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito de
Sala. das Sessões, em 13 de agOsto
Cr$ 500.000,00 (quinheri.tos mil crude 1948. - Ferreira de Souza.

.,
zeiros) dos quaiS, Cr$,200.000,00 (du- firmado a 14 . de •novenibró de ··1947,
zentos 'mil cruzeiros) se. destirlam à no Rio .de Janeiro ... (Com·.: Pareceres
. distribUição· de prêmio, nos têrmos:,ao favoráveis, sob ns. 600v.601 ,e. 602,. resartigo 2.0 , ·a.. 'jUizo .da respectiva Co- pectivamente, das Cómissõe8. de: COnsmissão.
·' ·. ·,._, .... ·. ·...
.
·
titUição e Justiça, de '·Re!ações''·Exte-, .
.Art ... 4,o 'o Poder, Executivo, à época no:es e .dê VIação. e' :obras: Públicas) ..
próp~ia, .fará emitir .. selos postais,..de
i.• discussão do Projêto':n.~':7;·'de
CrS 0,40, ·para~.porte. comum;; e de . 1948, ·que ·congela': vénclmentos" e : saCr$ 1,20 para por.te aéreo, com a reprodução do Quadro 'de<·Vitor · Meire- . lários. .e· dispõe, sôbrc: -Juros, , divicte~dos
les ·- Batalha dos· Guararapes. · · · '· , e 'lucros' de .Bancos; .EmprêsiiS,·;socle, .
.·. ·Art .. &.0.. A presente !e!.:· entrará: :em . dades,, etc.: 'crncltúdo :em: vlrtrid~:·.de
vigor na· data . de sua. ·pubiJ.cação,: re- Requerlmentó: · 'sob n;o · :102;, do ,se~
vogadas as .disposições .em , c<:>ntrário. · nadar Andrade Ramos,. ·aprovado · em
· sessão de -9~8-1948) • ·. >' '·· · ·
·PROJETO • DE' LEI ::DA. CÂMARA •. --·
', . ··; '
I~ '
. Lev~rita~áe se,;;são às 15 horas
... :·::· ·N,0 '19,:de.,.1948 :,::. ·.,
e 15, minutos.
·
ó dà~gioesso Na.ciÔn'al 'décrétn:
: ::
· ·Art. :1.o: :1!:· conêedida ·.isenção da
taxa ·criada :pelo Decreto-lei'· número
8.31:1, de :6. de dezembro de 1945, .para· o arroz ·.adquirido ·pelos' Govêrnos
dos Estados ,Unidos da •América e da
Ingiaterra, cómo·excesso exjlortável da
produção·· brasileira·,:.-•.em ·• .virtude ·-de
lltc011do ·tielebrBido·: entre· os pafses '.inte<
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· :A±l;;' ·2.0 ·,'Révogam'se "as ·:dis))os!Ções
.. .. trá i " ...... " ... ' ........ , .... .
e.lll.,eon.. r.o.,., 1, ••• ; .,,., .. ·;,·:·< , •. ,.,., :.·:.
·;:O.•:SR;•.:?PRESIDEN'I'E::-::::Es.tá . . _esgotada a matéria da Ordem do .D~!III; :
Nada mais hasvendo que tra;ta.r, vou
encerrar '.·a;; ' sessão'~ '·Designo· .. piira ,:..a
... próXIinâ/
a:·'16'do'Jcorrerite,''ii?.segúinte
..
:. -...
::.:·-'"·"'''. ·:.• ,; :ORDEM .-DO.;DIA ~··;;;.;,:, :.:,
.,_.,b!Scussão '·iírilca ·Cio' 'ProJeto'''i:le'-Lill . ·
· da:"cãlnara ii;0 -22a;·de'·1948, •que"abre
aoo;:Congresso;-; Nacionabé:-:-1 Senft'do
:Federai.,.,. o:·crédito.·esgecla!J de,,.,,::.
Cf$:.,247,;320,70 ~:para ,atender "a•, des7
· pesas do:ipessoal;.e :subsfdlosr,emí,1947;·
(Com Pareceres .favorá'l'eist·rns. '·'-~1~ ·
e. 615 . respectivamente, das Comissoes
de!) ·c::ionstitil!ção.l: e·l<iJustiça' 'e" de' r•Fi·
tiariÇas)l. ;;j_!;·.l.J· ~u(~ ·~:!rJ ~<.Jn.2~:-~·::.~~!.-~~:l_':·~-;:
··:.'ri!SCU.iisão !ful!ria'\ dor:E>rojet~ (~dê~ ~et
da.: Câmara; n',0,, 124;.; de;.l94B;~ ,que"'a!l-:
.r;~-~·-~t~

.~J:J

)·~;-,:r,-·.:

.:>:·:!~,,.i_,.,~,_;_,"!,:..·

tól:lza.:·a~: abertura,:;·peio·.~Miri.lstério::;da

.

.

·. · AgricUltura~ do' :.CréditO :·:especiiil,::·!ie
Cr$':44';oao;oo;·,rpat:a:'~;paganrentp:-: de,..
gratificação·; 'de,'·magistél·io'.:. aos.· pro" ·
fessotes :··:ca:t'edrátlcos·';padrão .'''':M";·
Aiufl;lo ''Palmeiro ·de' :Escobar.:. ,e.. Antô~
nio ·Roor!gues' :Duarte .da: suva·:·':(Com
Pareceres·: ns.':· 603 '·e'·so4," respectiva"
mente das Comissões de Constitui~
ção e'Justiça: e:de Firianç'as)',:: . ::· •
·•.; D1sc11Slião· 'úntca: :do '•Projeto:':de ·De•
creto·.Legislat!vo ·n.o· 13: de·:·•1948;·· CJUe
aprova ·' o ' 'Acôrdo' ·sObre '. Transportes
Aéreos·· entre·· o ··Brasll 1''e •· a :Suécia;,
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. 7.366.199.000,00
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·• 794.o3o.oóô,oo'·'
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·< . . :5oi.. 363.ooo,ôié'-

.t4so.622.ooo;oo .• · .· ::s4.'4a3:oôli,oó::::

'

,.,I
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•..

' '

•• .

"

•

.

\

-

•··

)'

8.852.056.000,~0

•••••••• o •••••
'
(.

. 11.569.576.000,00
-.-. ' ' ' .-.· · ....

o ••

13 .863,.446,000,00

1946 . ' ''
. ,:)
. 1947 ...........

-~,8~9.. 635.o9o,oo·. ·. ·
5,748'.oia~ooo,oo · ·

ó76.58ó;·óoo.oo

0 0 0

·'
'1944'', ..... ·.·.-.o ... ~

.

. .:··:::_~

,4.o45.555\'~oo,oo

.':':;.!,·.

O O ',O

.... '

~
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· · · · ··" ·' ·'· .:• .:., '4'···.·o·aa·.. ·4·6o·.·o·oo·,·o'o
~

'·/··'·''"'''·'

( •

'~.•'I

.1.

•·

!'·:-:.:;' (; __ ._,"iii.'••').:

1940

1:::1·,
~-:-~-~~

·.)

I

.

·· ·.·:• ·.··r .. , •Def!Óit'ur;,•:'

'"

· · !L'84o.
877.. oiio,oo
·.
'.
-·-'
.

· .., .!io7.. i121.
oôo,oô
!;,
.
..

14.202,54ÜOO,OO
.,_ .
··; ,_· '

2.632.968.000,00

'

'',

~.

~-

13.393 .228'. 000,00
.

'.

19.48 ........... :. : · · :14:so7.32o:ooo,oo '14.59ÍJ.046.000.00.
. ,.

(em execuçãÓ) ',

.'

· · .':;com: relação ·a:ó~exercfciõ;ci~ 1947, . a :Me~agem cio. ·sr .. Preside~~~: d~
· República; de acôrdo com·as·lnformações do::Minlstérlo .da..'FazP.nda,: men~
::>. ·· ·'······:·clona. uin,sa.ldo· de Cr$ 443:238.000,00... . .,, 1 :: ''" ::::1
.. -

, I I~:, ~;

•• •·,, ., ··:,

-, , , , , , ,

. -

, : , , ,, , , , , ,

• ·.·.'·.·:..:.!
,

.

,..

I

:Ora, Sr .. Presidente,,. se formos~ apurar:!:contas: •que· não· foram 'pàgas e
de.Spesas .cuja.. Uquldação· ou apUcaç§.o
aindm ão .está feita,. >Veremo8 'que, lm- ·
· felizmente, êste s.aldo parece não exlstl!,·.. ,•·J:?, ... , 1;;::: ,.:;:;,;, 1. ,.!J ,.:r.r;:.:
.. ,De ,_fa.to;;.l)á ,uma, divida :flutuante. .
de: )etra!l•:de~~expartaçáq ';de:J cllrcar~de
500. ooo ,ooo,;de·r.cruzelrosc.::; fiá,:Jalnda,
Sr,. . ~esidente;},ll.!·.dfvlda dos: :Iruitltu- .
.tos,.e,,:Calxas.\de.Aposentadoria. · e ·Pen~
sões, que•atlnge, no mfnlmo,"'a·.,•~·..-.:;·;
1.200.000.'000 de cruzeiros.
Há,.~Q.'utrosstm;r umlfatO:~i'Ji:ie;:.·penÍla.-

mos,,,entrou ,no,,Orçamento.,de,1947, e
cuja r·expUoàçãô . .:Jiquldiiç'§.o' .;Sõmente
.o 'ilustre',.Sr ;.;:Minlstro.,da ;Pa.Zenda. :po;.
derá':.::,proporcl~n~.:nlllj; ~.l!!:~que ·:d!IS
nossas reservas de. ouro. fino, existentes
no exterior, foram '_ciiticlonados" 71,817
qullos··.ao dl.'e.dera.l:.Resezye:•.Bank, de
Nova. York, ·em garantia. de adianta.mentos feitos! ·por .'iiquête estwbelecimento cJe crédito, no valox:,-de .. 80 ~lhões· de" dólares,, .ou, seja, .cêrca.: de
1.500;000.000 ·de, cruzelros.,.Essa, ope'ração.nlio :estavà..•Iiqulditda.'em 31 de
dezembro de 194'7 e só- poderia ser
:detalhada. pelo Ilustre· SenhOl'• Mlnlstro da. Fazenda, explicando S. Ex.•
como fof apl!cada ou . se já foi !lqui-.
dada. Em todo caso, Sr. :presidente,
nlio podemos eliP8rlmenta.r segura.n.ça

e

..

"·,·:

·-; .. ~,.r~--,_:·:r_:!)

com :ê.Ste saildo;· '9.0 · cOilltrá.rid;;'de~e{rios
·recear;, que; ·nâ realidade,' .seja..,·.,mãis .
umb();d~fdicit,: na. · fol'IIIÍB. .' daqueles. ,,que
aca
e menc1onar.
Assim, pois, nlio é demasia. nos alar_marmos com à; manutençlío' dêsse•es,:tadoc::deo inflaçlio;' n!o.;:será··~demasla;
também;•:nos' preocuparmos na,·busca
· de,,.medldas: para' nos ·"·con:trapor..iao
.crescimento. dêsses' ãe}tclts::e ;um ~:a.u;.
mento~..arbltrár!o, de •despesas.c-.1 ,;, í '·'"''
. ,,,o .Sr.;~ Al}reão.:Neves;;- Está :se fazendo 1jl!stamente .o, contrário:,) quan•
do se .busca o equillbrio orçamentá;.
· rlo. 1 éo:que se· cogita.'\de·:;um aumento .
de vencimentos;: que cdmportará, ::;em
. despesa:. anu~l,. superlot~·P::. ~ ,.~l!hões
de cruzelrosf .... -· ., · ·
O SR.· ANIIRJ\DE'. 'RAMOS ,...- O
ilustre· relator: da.-·Recélta'ria dàmâ.ra.,
ci nobre DeputS:dci·.-Fernando Nóbrega.,
dá .,muitos, e .IIIIJlOrta.ntes :.algarismos
no ·seu excelepte. trabalho:· na maté··ria. a.,. que . v... Ex.~·.a(:aba,lie .referir,
e. no ·mesmo sentido d·o, que'· acàbou, de
nian!festar:• ; ·... ",.:·. . . .·•, · · · ....
, ·;O Sr •.Alfredo ,Neves ~· N.ão: tive
oportunidade · de . ,ler. êsse :tra.balh~· .. . ;
, 'O' SR;, ANDRADE RAMOS _.. Ora,
Sr, , Presidente; • estamos . executando
.para; 1948 um orçamento,. em que · a
Receita foi orçada em 14.597.000,000
de cruzeiros, e a Despesa. fixada em

,•

..
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zer: êsse. Orçamento prevê um saldo
de 1.000.000· de cruzeiros, reduzl(ijs..,
slmo em face das. cifras, mas daríãmos graças ao Senhor se, realmente, ·
.pudéssemos contar com êsse sa.ldo. Or.
contfnuos e grandes· créditos votados
-:alguns abertos, outros por abrirs.lio suficientes para. eliminar certa·
.
.
mente. essa. esperança. ·
Ora, :na consideraçlio dos elemen' tos ..estatlsticos·· d&te quadro, o que
vemos em relação à Receita an·eca.dada .é que ela.· se mantém em cresci·
mento de ano ·para. ano, numa base
percentual de 10%, havendo alterações
· excepcionais, como entre 1931 e 1932,
em. q!m .as receltas foram respectfva~ente. (~11\, milhares de cruzeiros) ...
O mapil. é ó seguinte, coloc9do o

Brasil ................. .
C}?.ile .............. :., ... .
Argentina ............. .
·. .A.ustrJa .•.........•...•
Bélgica ........ ·.....·.... ·

Costa. RiCa. .··........... .
Dinamarca ............. ,
~panha·

O

o

O

o ..'o

O O I

I I O

o o o ·

Estados Unidos .. :. , , , ,
G'Uatemala .......... ; ..

Holanda .............. .".
,.Inglaterra · .............. .
· Nova. ZeeiAndia. .•.. , , . ,
.Portugal· ·· .. ·.......... •'• .

427
410

360

. 333

332
260

366
168
411.

361
263
285
270

280

1. 752.665 e 1.750.890, isto é, uma di-··
minulçáo; mas foi &te exercício afe·
ta do pela revolução de Silo PaUlo.
De .1942 a. 1946 começamos um regime fnflatório, . como se pode ver!·
· !Jcar pelos algarismos do creselmen·
. to do papel moeda. em circU!açlio que,
dentro em poucoi mencionarei. . -· ·
Sr'. Presidente, organizei também · ·
um ·pequeno mapa. · - eom · dados ex- ·
traídos do relatório anual ·do Banque
de· Regements Internàtlona1lx -' que.
mostra. a nossa. posição em ·,relação
a. diversos palses em matéria.· de tfr·
cWaçlio monetária. O:· fndice· em ·de. zembro d'e 1939 era. de lOD •. Nona. élr·
cUlaçáO morietárla.. ·em dezembro de
1946 era de 20 bilhões e quj:nhentos
milhões -'- a. mesma. que. temos hoje.

Brasil no tope de cada. coluna: ·

.

.. .

BrasJl ... ·'· ..·.............. ~ . .
427
. . Austrália. : .. .. .. .. . .. . .. .
427 ·
.Bollvia. ............. ;.. .
437
· Bulgária . . . . . . .. . . . . .. .
:>.60'
Colombia ..... , , . , , ; • . . . . . . 453
Egito · ......... , .. , , . , • ... ..
661
Equador . . .... , ,.. ,. . " .... ; · 562
Finlândia. ; ..., ....... ; .. . .
829
na.nça. ............:.. .. .. . · 598
Grécia. .. /...... .... . .. .. 6.816
:tndia. ..... , . .. .. • .. . • . . . ... ·. 669
Irak'
f
O 1 o' ..
OO O
395
Iran f""" ............ ~.••.•-••· ... .- . 768
Rumâ.nia. ....... ; ..........~ 15.815
o' o

o o

o

o o o' o' o'

o'

o

O· que vemos, pois,· é a nossa posi·
PaUlo de Ara.lijo Silva. -· Servente,
:.cão intermedfá.ria, p"or assim dWer, em... padrlio' -F, em relação· a; seu·· depen:·
matéria.·· de - circulação . monetâr!a.. · dente .Iria. de Ara.lijo Silva,. nascida.
lllas, infelizmente, todos os· pa.!se& qua
a 16 de· jUlho do ·corrente ano ... · . · .
. têm,: um lindice ma!or do .que o nííeso,
.secertarla. do. Senado Federal, :-<,•m·.
slio países que ·so~réram.écom a. guer- ,' ·12 de agOsto de 1948, - .Túlto BarbOsa',
ra, ou .que estilo dominados pela. po·
Dlretor Geral •. ·
. ·c·oNG'"'"""'SO NACIONAL.· .
lftica. eoonOmlca. da Rússia e só agora
· •
.......,
·
reagindo;
. · · ··:
. (•-> ·o congresso Nacionar decreta,:.
· O Sr. Pltnío Pompeu -.,. E de pro·
duçáo multo ma.ior.. talvez.
. nos· têrmos dó art .. 66,. Item: I, da..
SEORET.AIRLA no .SIJllNl.ADO
Constitulçlió Federal,. e .eJl,. Nereu:. ~· . . ..
mos; .!'residente 'do senado< Federai;.
. PlEDERJAIL
ATOS' :Do ·SENHOR DmETOR
promUlgo o~. se'gU!'nte • .
.
GERAL . .
' .DECRETO . LEGISLATIVO
. N,o_ 12, de 1948
.
O Sr. Diretor OerBI, rio uso de §üas
atribuições conceqe salá.rlo famllia. aos
:runcioná.rios a.ba.ixo mencionados:
Art!go' 'único. 1!: ratificada. a con·
Lauro Portela..~· Of!cial Legislativo,
venção Interamerlca.na.,,. sObre Direi·
.classe N, em relação ao seu depcnden- -tos de 1 Autor em Obras Literárias;.
te Fernando Lauro Por.tela, · nascido · Olentlfica.s e Artísticas, celebrada em
aos ·25 de· junho do corrente a.no.
Washington, .de 1 a.. 22 d~ junho': de
osoa:r Alves da ..Silva· - Continuo,
1946, de a.côrdo com o numero l do
cía.sse H, em relação a. ·seu dependente Regina. Célia. Alves da Silva,
nascida aos 16 ·de junh.o do corrente · ,. c•> · - Republica-se, por ter saído
com incorre,ções .
anoea.
'·

.

~··.

.'

,·
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art. 66, da ConstitUição Federal: revogadas. as disposições em contrário ..
Senado Federal, em· 22 de julho de

1948. -

NEREU RAMOS.'

OONVENÇAO
INTERAMERICANA
SOBRE OS DIREITOS DE AUTOR

EM 'OBRAS LI'rER.AR.l<\8, OIEN-

T.tFICAS E ART.tSTICAS.
Os Governos das Repúblicas Ame·
ricanas,
· ·· . ·
. .
DesejosCl's de aperfeiçoar a protC.
ção reciproca ·lnteramericima dos d~
reltos de autor .em obras literárias,
cientificas . e artísticas,. e,
· .
Desejoso.s de fomentar e facllltar o
Intercâmbio cultural ·lnteramerlcano,
Resolveram ajustar uma .Convenção
para efetivar os propósitos enuncia·
dos, e· concordaram nos segUintes artigos:
ARTIGo I'
Os · Estados .Oontratantes se com.prometem a reconhecer e a· p'l'oteger
·à d!reito de autor sObre as obras· Ii·
. terárias, ·cientificas ·e art!sticas, de
conformidade com as: estipulações da
presente Convenção. : .
ARTIGO n
De acôrdo com a; presente Convenção~ o .direito de . .autor compreende a
facllldáde exclu.Siva que' tem. o.. autor
. de . uma o!)ra; llterárlá, cientifica · e
artlstica de usar e autorizar· seu uso,
no todo ou em parte: dispOr dêsse
direito. a: qualquer titulo: total ou .
parcialmente; e · transm.!t!-Io por su~
. cessAo·.. A utlllzaçAo da obra poderá
fazer:.se· ·segundo' sú& natureza por
qualquer dos seguintes' meios oti· dos
que rio'. t.uturo se conhecerem:: · · .
ai ~Publlcá"la, seja, . mediante' Impressão;- sejá por' qualquer outra· forma·:· · .. ·
·
.
- bl . Representâ-Ia,., recjtá-Ia,• expô-Ia
ou·. executã-Ia. publicamente; . : ·..
. d)' Adàptã-Ia; e autorizar adaptações
geraiS· ou especiais· a: lnstrumentoe· C]Ue·
sirvam' parai reproduzi-Ias' . mecânica·
ou eletricamente, ou executá"la· · ~m .
· públ!co por melo de ditos lnstrumen-·
tos:
.
·
e) Dlfundí-1a por melo da fotografia, . telefotografia·, televisão, rãdiodl-·
fusão,. ou por qualquer outro' melo pre'
sentemente conhecido ou que venha
a· ser futuramente .Inventado· e· que
sirva para a reprodução. de símbolos, ·
sons ou Imagens;·.
·
.
t> '1'raduz!-la, tranSpO·la, arranjá·
la, instrumentá-la{ dramatizá-la, adap.
tá-la, e,· em geral, transformá·la de
qualquer outra maneira;

· g). Reproduzi·la em qUalquer forma
ou parcialmente.

~otal

ARTIGO III
obras literárias, -c!entlflcas ~ ar.tfsticas protegidas · pela presente Convenção, compreendem os livros escrl·
· tos e folhetos de tôdas as espécies
qualquer que seja sua. extensão; as
1. vernões . escritas ou . gravadas· de con-:.
ferências, discursos, lições, sermões e
outras cbras da mesma· natureza; as ·
obras dramáticas ou dramático- musi"
cais; as ·coreogJ;áficas · ou pantomlmlcas, cuja encenação tenha sido fixada
por . escrl to ou · por outra forma; as
composições musicais ' com ou sem
letras; os desenhos, as :·llustraç_ões; as
pinturas,' as esctilturas, as gra,ouras, ·
as .litografias; as obras fotográficas e ·
cinematográficas,- as esferas . astronõ, rnlcas e . geográficas:: . os mápas, as
plantas, os croquis, os trabalhos plás·
ticos · referentes .à geografia, geologia,
topografia, arqUitetura ou . qualquer
ciência; e cnflm, tOda; produçãil llte·
rárla, cientifica ou artística ·apta. a
ser publicada ou reproduzida.
ARTIGO
1 - Cada, um dos Estados Contra··
tantes se compromete. a reconhecer
e ru. proteger,- dentro do seu território
o .direito· de autor sObre obras lné"
ditas ou não publicadas. Nenhum dispositivo da presente Convenção ·será
. Interpretado no sentido de anular · ou
llmltar o direito do autor sObre sua
obra Inédita ou nãó' publlcada ;' nem
no· sentido de permitir sem:·o· seu .con•
sentimento seja. reprOduzida., publiéada ou usada; nem· de anular ou u~
m!tar · seu . direito de obter Indeniza• ·
ção' por' dános e prejuízos que lhe fo~
rem' causados·.:
.
. .
_ .. ,
z· - As obras de arte, feitas.- prin"
cipalriuinte pára fins industriais, serão
protegidas reciprocamente · entre . os
Estados Contratantes que no· presen•
te ou no· futuro concedam proteção'·
a tais obras.
.
. ·.
.
· .
3 _. O amparo conferido· pela: -presente Cónvenção não compreende o
aproveitamento Industrial da. Idéia ·
cientifica .
. · · ..
ARTIGO V
·· 1
Serão protegidas . como obras
orlg!nais sem prejuizo· do direito' de
autor sObre a· obra original, a·s tra.
duções, adaptações, compl!ações, ar·
ranjos, compêndios, drama.tizaçõ~s ou
outras versões de obras literárias
cientificas e· artísticas, Inclusive · as
. As

rJ .

'/

'I

!:
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adaptações,· .fotográficas e_, cinemato-

gíificaS .. · · · ·

.r::~··";:;,; . ··1·:··: 1 ~r . \~.:'··:./

'•

\

· .,, ;:,-,._,:,,,.;ARTIGO·'IX.
..,
··. 'Quiúiâ.ó' uma., I &lira. ~ ctiadâ· por uni

2 - Quando as produções previs·
. tas no parágrafo, anterior se referem · nacional de · qualquer · Estado' · contra~
a obras · do ' 'dom1nlo "públ!co, serão tante; ou por um· estrangeiro Iiêle do•
: protegidas; .como obras. ·originais, mas miclllado, .houver. obtido .o . direito... de
· tal : proteçáo. •não ·acarretará ·.,nenhum autor:_.no .:referido. Estado;: os·: demais
direito exxclusivo :ao:,uso !da: obrn, ('ri" Estados .Contrataptes ' conceder·lhe-ão
proteção sem necessidade:· de.· registro,
ginaL · · ·; ;·~ 1 ! :·.:: • ... ) -- ' L.,- ': , ....
depósito ·ou-• ~utrar :rormalldade.' Tal
.... :...... , · ARTIGO VI • . ·:- .. :.. · '
!J)l'oteção .:será. . a. que concede . a .pre··~.:
·. :·
. :.
. ·: '
: """;
'·-' "
·.. 1 .__;. 'As obras· literárias:, cientificas
sentê convenÇão" e a que atualmente
é .. artlsticas, · que· goze III 'de- proteção;
concedam e.no-.futuro -concederem·•os
seja: quaL for. sua.matéria,. publicadàs Estados Contratantes. aos nac!onàls
em .jornals.'ou revistas de' qualquer .uin, ~e.: acOrdo colA. suas leis. · . . . ,,
.'dos .Estados ··ContratanteS, . não:, póde~
'
·.,~·., ,,'r,·:•_-:r•i,~'.. '.:,:>:"•' ',.~·:·:;·~~·..
rã o' .ser. .. reprodw:' das ·,sem ·a~torlzação ~> _ ·-··-· ..... ~-ARTIGO. X . ..... ,-:· ·;:·· . ·._:
r ·• · ,-.. • , ., , ·- ,
·
nos ·demais :Estados. ~contratantes. , ..:
'A. fim ·.de: facill~ar_ a utilização· das.
·' p2 ...:.:,es.artlgll!l;:de·-atualldadc:dé
jôrnâls.: ou. :rev~aa· ,_poderão. ser. repr!J· obras ·.literárias, ,. cientificas· ·e artlst!;
.Qontratantes promo·
dw:ldos pela)mprensa, a._não;ser-• que cas,·.'oso:·Estad~
eniprêgo dà:' expressão .Direi~·
. ~--· !P;!'Oi·!?a,,a,sua reprodução, ,median~ verão
tos Reservados,. ,ou.,_sua abreviação
te -reserva,- especial ou geral constan- . "D.
R.'.-, seguida:.do' ano em que co·
té-.dos meâmos; em' ..todo caso, porém,
deve~~se-á -cita.r.·:iie ·maneira :incontun, · mece a- .proteção;:· do ,nome•:e: enderêço
do ·direito.:e :lugar..de•:ori7
dlyelr a ;fonte ,de ,onde,,tenham, sido · do:titular,
gem.
da;obra,:·.no;reverso
do frontespl·
· tirados: A .simples. assinatura do, autor
c!o,
caso::
se
..
trate
:de.:
obra::escrlta;,
ou
será:, equivalente. à:::inençáo .dé reser~ ... em. a:Jgum;,luga,r ;.apropriado, ::seguruio
va, nos .Palses_,em,que, asslm: . o _ron~ a natureza, da. obra.,.: com.- a margem;
sidere a !e! ou os,-, 1''''
costumes.
·.
o reverso, ·a .ba8e. :,permanente, o pe·
... '
··s _; A proteÇão ·da ·-presente Con- destal ou o matetlal' em que esteJa ·
. venção; não:. sei aplicará.. ao :conteúdo
montada.-, :Não·.:.obstante; ·.a,-_ indicação
informativo das, .notícias' do dia, •·l>Ubli· de--,reservac.nesta'JoU em,qualquer ou: ·
.-cadas·;pela·imprensa;;•,J:: .,._,;: ·.•:.·::·•.-.- " :: tra.1 :formá.-"não r.-será·: lntérpretadn •'co~
:..,.:.t·;·; ··>>)u ··.:cit,··- ·~;·_,]:;f.i '1;l ·r;:J::,;•,;_j'. :1
mo, uma: condição ·,à:proteção da::obra,
-·:'.l~~ .:::!P:~i:J-rr!ARTIOO~L~:;-;u Hn ;.::,,;j:i~
de:racOrdo,com:~.os ,_têrmos :.da:~.presen:
,· ..- ·.·.,_ ,_ .• :··"'lrr-''iror'·) .. "·iri'~·->•J''q
"Íl (1'/:·t;;.•-'(' , te:.Convenção.:~c'-'·•:: ::r.'> ·:J•> •);· r·,,;,
:; .~,C!JnSld~ra.;i;é'~ raüfór' ·0~e , ;;·um~,;} ,I)~à, •
P.~otegi~a, saly,o prova: ._em contrário; ·
~~;~ ~-:~ ~ 1!:·/~~TzGO·:;XI:J r.:.\[; :~::/.:~l;~~;
_aqu_ele ;:()).lj_or ,.nome,.•;.ou;"pseutlônlmo: ·(:07 j;·:·.;·,·,,n
r.•';,-., .
. nhec~do, nela:.;!i~e;,,p~r,[co.~eguinte, · · :, p 'autor 1·.de'"·qualquer.. :obrà p(otegl;
se~á,;ad!IUtlda; nos -tribunais ,,dos r,Esta7
iii!; ~.o; â!s~or, d<ij~eu,.dilett9 po~;,Yiln7
dps, "Contratantes ·. a-.~aÇão ,- Jnt~ntada da, ·cessãq,.o~,,.C!~~ quálqu~er1 J!lU!~o· moi
· co!ltra; 1oá ~rif~afõ_r~S~lo 1 ~útor, oli. por d!l; cpJ1Serva,, a,,,faclllqa~e,,Aei l'eç~a~
QU!lm urep,resel).te ;·S~,l;l "diil!it~;· -,l'telati; mar .a•.pa.tern!dade ..da,. obra e.-a . ,de.
vamente às obras anAn!mas·,:c e w~ . oPõi~sê' ã. t~a ·m0d1fiióaçãci: ou· utili~
.nseudônimas cufo· autor-.. nao-. se ...tenha zaçã,o :'da,; .m~ma, ::Pr~JlldiCIIJ.hà ;~lia
. . ,i-eve1a4o, MI.-; 11çã~ ,caberá.,,ao 1~efl.~~pt:: , reputaçãq éJ lje; 1a.ut!)r,, "a ·.não. i ,ser.. ,q1,1e,
, por1c seu:1, ~onsentüri.ento, i .Jinte;Iqr,, •. si·
...
, r..:. v
~r/J.:!'l · :T:J·!~ln·: ,1·1rn:·: c·.~l'!
?.J;Js;.,. . ,:: :~-:·~~-;
.......
,
...
,,.
,•,,·,-..
ARTIGO-VID·v".J"
·,
:.,
..
•
.·.·
multâneq r· o.Jl :: ,posterl~r. :1" Jal,c.moc;llfl~
·' .... '· '
.....
"''"''··· -~
•
caÇáo,~ hoje, cedido.-,~~ ~IIÇ,I:Üdailli!·.:CIU,
·' ·· .. ' O' 'iJriizónde':(ítirli'çãõ;' dá: .'.Proieç'~'Q .
renunciado ..à,cj mE!IIma •de .. acôrdo. com
· direito . -de autor será determinado· de
as,rdlsposições :•da,;-leii: dó' .Estado.- ,_em
·aeO'rdô "c'om!, o'•illsposto'rna~lei' do Es- }lUc se cc_lcbre o cóntrató. · · · ·: ~.;
. ta do·· 'Contratante'· em' •·que..,à/iproteção ' ~.-:i;"• I,: !t [\i j{t! ',•'; :; i,'.;i~{ ,;, ' ''l
haja sido obtiâaí1.0rlgilialm'ente;1 c.mas
:.r,.~ '·1
~ARTIG07XD1 .. .'! ·1
,: .•
não excederá. o fixado-: pela let•:cto::Es· .')'t•"f·
t'·,:,, ..• ~f''.ll··~ q;",•j; i.-,,........
·. ' .. ·'·
tadó contratante' em''que se· reclame
. 11 ;1, Será.,,Ucita ;a, ~:epl'<ldução de bre·
a,.,p~o~eçã_o. ,Ql!a,ndo ,; a , legislaçlio .de
.ves ·: fragmentos.; 'de ; ·.obras ·:',literárias,
Q\lalque~ ,, Est.ado' ,_Contratante, ."_cone ecie'ntificas·; :.e ; a~tlstlcas •.. em:: publica· ..
. de 1 prazo.s . sucess!yas· ~'de ·.:Pro~eção;., ó 'ções'· êom · 'fins didáticos··. ou · cientlfi·
· .têrmo . de,;·duração .. da._pr,o,teçao, ·.com cos,. em. crestol;llatlas; ·ou-. para :.f!ns·:de
relação., a ,êsse ., Estad~., Incluir~, ,Para . cdtlca .)iterária·:,ou .. de . Investigações
os efeitos da presente Oonvençao, .. al'l)" cientificas; sempre .aue. se, indique de
bos' os prazos.,. ·
. ,.. · . . maneira· inconfundível a ' fonte" .de
" " /'• ';

'

·"

'

'

• •
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·~
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• •

.. ~ • • • ··" ·•;
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-271não ·· ~ependerão ·: de.f'legallzação·~: ou
certldoes::complementares .. :... : , · :.
.
· .
.. ··
. ··:2;:.•0s-·:regulamentos para.'• o·dnter~
· 2.' Para. os. mesmos .efeltos"'e·:'com
càmblo.ide ...taldnforma.ção .. serão: for·
idênticas restrições, 'ilioderão' .publicar~
mulados por representantes dos Es·
se breves •fra.gmentos em•traduçll.ó. ·
tad.os Contra.tantes,.ein·:reunlão espe. ·:... ·, , ··
· · · . . ' ..
ela!. que será con~ocada., pela ...Unlão
·
· ARTIGO XIn · ·
Panamerlcana·: · · !· · . '· ··' • ··
I. Tôdas as. publlca.ções .. ou repro·
•. 3.·' Ta!s:::r.egUiamentos: serão'iccilitü~.
duções ilicltas, ser.ão :, sequestr!ldas, · nlcadq~ ·aos: respectlvos:·:aovernos· ·dos
e3l·ofllclo ou a requerimento. do tltuEstados:.'· Contratantes:'·:pela:' ..Unllio
lar do direito à obra,. pela ·a.utorlda·
Pana111e~lcana; e· entrarão::em:,,vlgor
. de· competente do· Estado .Contratari~ ·.entre, os.. Estados. que· os· aprovem' ....
te em_ que se verlf!car a. lnfração, ou
; 4·.,· .Ném' 1IS ,'dispesiÇões :précede~tris
no qual a obra· lllclta· ·tenha sido lmdêste Artigo,. ,nem os ' regulamentos
portada .. · .' . , ,,·.,. ....
. .. ,
que se.adotarem,de acôrdo com·o
2. Tõda representação· ou:. exer.ução . mesmo, . c~ltulrão ; um· requlsiito à
pública de peçaS .teatrais ou .campo·· proteção sob. os têrmos .·da presente .
~~~~ve~çli~, , ; , ' ~· ·. · . · ·... ·• :; · . ·:
sições musicais em violação elos di-.
reltos ·ele autor será,'· a :requerimento
· , 5" ·. As.· :certidões outor~il.das . pelas
do seu .titular lesado, Interditada· pela · respectivas . repartições, . ele . conformk
autoridade competente ... elo .~:Estado ·dade .com:·as :listas anteriormente ·re~ ·
Cont.ratante. em., que ,ocorrer a lnferidas, .terão,· nOB·':Estados: :contra~
fr.àção." · ·
· · ·' · ·. · ·· .. :: · ·•· · · ·
tantes, _::vwor legal :·probatór!o ·relatl"
3, Tais. medidas serlio ···tom~das
vamente· aos. fatos nela .. consignados,
sem prejtilzo elas ,ações clv'els c crisRlvo·prova em contrário:
; .· : ·
ablve's
·
..
·
·,
·
.......
·.·
·,
·
·
·
·
.
minais
.
·'
...... ,. .
.
'.
•.· . .A:R'llaci'Xvri: . ' , •ir
onde se tenham tirado ,e ·que os·•ten-

~% .r.epr~d)lZI~C!S .. nãll.. seja!JL (\l_tel'l\~

c·

· ARTIG(> ~~ .; , ':.• ,
.
titulo ele obra protegida .. que, pe·
lá notoriedade"internaciona.I: ela: ·mes•
ma; adquira .um caráter tão·: dlstlntl·
·vo que a identifique, não :poderá ser
· r~procluzjclo,;.em ,out\'a ·,o)n'a usem 1 ç
consentimento . do .. r;autor ·:ri:A i ·J>-rolbiçAo. nlio: :se r :~efere, ,a~ uso;,;do . ;-titulo
.-com respeito a obras,.que·.sejam de.
índole tão diversa ciue excluâm tõda
pOss!bllldade .da COnfUSáO':,;O'j c•., '1 .

, ..o

. -:1~

~·,:i.:·.:;~;. :,;_:ARTIOO~·;xv:~: ,:,_,_~:--~L;

· · ,

.. .

r

;

1. A presente Convenção· substit;;;~.
rá entre . os Estados Contratantes a
Ccmvenção ''sõbre ·a:'Proprledlide· ·Li·
terária ~e Artlsticil;"subscrlta·'em!Bue'nos ··Aires a '11' de"agõsto' de·1910 ·.ê
a·.· ·:Revisão "'.da . ml!sma'''ConvençãO:
subscrita ·em' ·Havana' a '·18 ''ele·' fev·cl
rell:o ' :d1( \1928.-'. bem,":ccllno ·::todas '· n8
convençoes··interamericanas'..:antedor~
res ·sõbre'direltóJ de ·autor;' m!IS'·il!ló
afetará· os>dire!tQii 'Ra~iJiridcis' 'de''a'côr"

~p·.:c._~Uí:._:_:~~~1 -[~:~~v~~nJ _;~-·.r·.:-~\~:-·~~-;,::-.':J:,:~~:;

. .
. ,,.,_,
2. Nãó acarretará -as .responsabill·
As ~tipulações .da,. pr!ls.ente-',Con~
~~res ,Previstas. ,por estâ; CoriveíiÇiiô
vençãO nao :prejudicarãO,, .de, fonna o, :uso .. licito. que· se.' tenha':teito:"otr :os
'wguma' 1' o... direitO 'do5 EstadOS' "0'00~ ,atos;. que 'se,'•tenliam' prà'tlêàiio.'ein-'Um.
tratantés de vigiar, restringlz'· 'o ti' 1prolEstado:. ·contratante; relativamente· 'a. .
b1r, de :acôrda-:. eOJÍl,suás"lels Internas, . quaisquer;.: óbras'Jlterárias/ clerit!flcas
a:, puJlllcaçlio,•-: x:ep;rpdução,,.~cirçula.ção,
e artlsticas; ''lirite.s 'da:; data:'' em"·que
representação ou ~xposlção das.: obras
tals:'obras obtlverem.:or'dlreito_; àclpro·
que se considerem contrárili.S "a"mo·
teçlio,nêsse::Esta:do;·.:de:.• acõrdoi:coml•as
rál •otf'àos: bons •coStumes,.. ·1 :u·, ·.:'i
d!sposições: • da'' '-presente ::convenção;·
ou• com" respeito à, r:continuacão nêsse
~::Aiiri®~rxVÍ:·'<~'>\
Estado 'de'· :qualquer •'utilização ·legai~·
mente iniciada antes 'd!Ftál: data; ;que
1 .. Cada um dos: .Estados ,C_ontra·
Implique·:· •gastOB :ou '·'obrigações·· ::con"
.tantes ., transmitirá- .. aos ,-dema!s e à.
tratuals ' em· rela.ção: ·:à '-exploração,
União · ·:Panamerlca:na; · em·: .Intervalos
produção, reprodução, · ··circulacão ou
regula,res, listas oficiaiS, sob'. a forma
execução ele. qualquer.',.dessas
obras;
,. '
'···- de .cartões·: ou de IlvroS · 'das. ' obras,
'das cessões dós' direitos sôbre ai; mes.. ARTIGO XviiÍ
'·.
'. mas · e licenças para seu · uso; que
O orlglna1 da pre5ente . convenção
tenham sido registradas. ou Inscritas ·
nos idiomas . ·P011tuguês·, · esplll!lhol, ln·
ofic'almente em suas respectivas reglês e ·· francês · será: depositado na
partições· por autores·. nacionais ou
União Panamer!cal\a. e· aberto à. ns·
estrangei-ros domlclllados, Tais listas

,, ·. , ·:.

I

•:.,

I
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slnatura. ·dos Governos dos Estados
. Americanos. A União Panamerlcana
envlaxá cópias autênticas aos Gover·
nos. para os,flns de ratificação.

Pelo Equador:
a) L. N. Ponce a)

1946.
· E. Avellán F'.

22 de junho de

Pela República Dominicana. ·
J. R. Rodriguez ......, 22 de junho
A presente. Convenção será . ratlfi·
a) de
1'946.
·
.
.
.cada pelos Estados -Signatários, de
. acOrdo com · os seus respectivos proPela Guatemala: · .. ·
cessos constitucionais. • Os lnstrumen~ · a) · Jorge Garcia· Granádos :_. 22 de
tos · de ratificação serã!l. depositados < · junho de 1946.
..
ARTIGO XIX

na União Panamerlcana que notificará
a) R. Arévalo ·Mar-tinez - 22 de
os Governos dos Estados Signatários . ·
junho de 1946
·
. dêsse · depõsito. ·Tal notllfcação valerá .
·
·
como pe~uta de. ratificações;
Pelo México:
· · · ' ·
a) G. F'ernandei · del Castlllo - 22 .
. ARTIGO XX
de junho de 1.946 •.
A presente. Convetição entrará em .
Pela venemel~: ·. . .•.
Vigor,· com res}lelto aos Estados que
~) A. casas Briçeno - 22 de junho
tenham depos.tado ·. seus. respectivos
d 1946 ·
·
instrumentos de ratificação,· logo que
e·
·
· dois Estados Signatários tenham efe·
Pelo Peru: ·
.
tuado dito depósito. A Convenção
a) J. B. de Lavalle - 22 de junho
entraxá em vigor eom referência a
. . de 19~6.
·
·cada um. dos demais Estados Signa·
tárlos, na dat.a do depósito .·de seu
.. ~or. Haití:
.
respectivo instrumento de ratifiéa· • a> Dantés Bellegarde - 22 de junho
ção;
de 1946.
·
·
ARTIGO XXI

' : Pelo Panamci:_

'

··A ·presente Convenção permanecerá.

em vigor indefinidamente, mas po;.
derá ·ser denllilqiada. por ql,lalquer
·Estado Contratante, mediante ··aviso.
préyio .. de um ano à União .Paname- ·
ricana que. transmitirá cópia . do avi-.
so a cada um .dos .demais Governós
Signatários. Transcorrido êste prazo·
de. um ano, a Convenção cessará seus
efeitos para .o Govêmo. denunciante,
mas continuará em vigor paxa os de·
:
· ·
mals Estados. ·..
·
A. dendncia da presente ~convenção
. · não~atetaxá os direitos adqUiridos de
• , acôrdo· com suas disposições;. antes da
·. data .. em que ·a. mesma. expirar. em·
·· relação ao Estado denunciante..
· • . Em testemunho . do que os . Plenl·
potenciárlos ' abaixo asslhados, depois
de haverem depositado·. seus ·Plenos
· Poderes, que foram encontrados em· ·
·boa e devidà. fài-ma, assinam a pre~
sente. Convenção em portUgUês, es. . panhol, inglês e. francêS, . nas . datas,
. · que f!guram .•ao pé das suas respectivas ·asslnatura_:J . .
·
Pelo Brasil:

a) .João Carlos :MunlZ' junho de 1946. ·

Em 22 de

Pelei Nicarágua:

a)

Gullp.ermo Sevllla Saca.sa
de júnho de 1946 ..

Graclela - Rojas Sucre
. junho de· 1946.

22 de

a) .

Pelo Chile:

,

a) Benjamin Dávlla · Izqulerdo • . de jUnho de 1946.
·.
a) Humberto . Diaz Casa.nueva- de junho de ~946. ·
. --

22 ·
22

..

Por costa Rica! · . ·

.

a) 'Jorge Hazera' -. 22.' de junho de.
1946;.

Por

Honduras·: ~

a) Julian R. Cáceres- 22 de junho
de. 1946.
·
·
Pelr: .República- Argentina: ·. ·

·.

a) Rodolfo Garcia Arfas -. 22 de
.
.
junho de 1946. · .
·Pelai Est'ados UnidÓs da .América:
a) Luther H. Evans - 22 de junho
de.1946: ·
Pelo Urúóual: · ·

a> Roberto Fontama .:... 22 de jlÚlho
de- 1946 """ ..: ad reterendum da ·
aprovação pelo Govêmo da Re- · •
·· - pública, de acOrdo com . o artigo
XIX ·da presente Convenção .
Pelo Paraguai : ·

,

22

a)

CésBl' Romeó .Acosta aã re/ere'l!·
22 de junho de 1946. ·

. dum -

.

.
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Por

El Salvador:

vocou um estado de guerra com tOdas
as Potêru:las Aliadas e Associadas e .
com outras Nações Unidas, e que ela
·sua parte de responsabllldade
carrega
Por Cuba:
na guerra;
·
a) Natalio Chedlak. - 22 , de · junho
Considerando que, em conseqüência
-de 1946. .
·
.
. das vltórlàs das FOrças ·Aliadas e com
a ajuda dos elementos democráticos do
~ela Bolívia: ·
povo italiano, o regime fascista .foi
. a) V. Andrade :_ . 22
1946. .
. de junho de · derrubado na Itália no dia 25 de· jUlho
de. 1943,,. e que a Itália, depois de haver.
O CongreSso· NacloiiàJ decr~ta, ~os. ·OBJPitulado sem condições, .assinou as
têrmos do art. 66, .!tem. I, ,da Cons· · cláusulas de armistício · dos dias 3 e
2_9.de setembro do mesmo ano;
tltulção ·Federal, e eu, Nereu .Ramos
President!! do Senado · Federal, pro! . · Corisiderando que, após o referido ·
mulgo o seguinte
armlstfcio, fOrças armadas italianas,
tanto
as do Govêrno quanto às da
DECRETO . LEGISLATIVO
Resistência, toonaram. parte atliv& ~ na .
guerra· contra a Alemanha; que a.
N.• 14, de 1948
0
· Art. 1. :i!:· aprovado·, de conformí•
Itália declarou guerra "à .Alemanhã. ·DO
dad com
tr d ~
dia 13 :de outubro . de 1943 e que se •
e·
· a a uç..o para o portutornou a.sslm co-beligerante na guerr•
guês, devidamente a.utentlcllda; o Tra~
tado de paz celebrado em Paris a 10
contra. a Alemanha;
de fevereiro de· 1947, entre a 'Itália
Corislderando que as Potências Aliae os Estados . Unidos da América a
das e Associadas e a ·Itálla estão de:
sejosas de · concluir um Tratado de
China, a França, o Reino Unido 'da
Grã.-Bretanha e da Irlanda ·do Norte· Paz ·que regule, de. conformidade com
-a União das·,Repúblicas Soclallstà. so! · os prlncfpios de justiça, as questões
viética da. Ucrânia, a ·República so·
ainda em suspenso, após ·os IIICelllteci.ciallsta · Soviética da Bielorrussia, a mentos acima evocados e que· formam
a ~ase das · relações amistosas entre
Austrália.. a Bélgica,· 0 Brasil, 0 Ca·
nadá,· a ·Etiópia, a Grécia, a .;tndia, .a
elas;· permitindo . ilssim às . Potências
· Nova . Zelândia os Pafses Baixos, a
Aliadas e ·Associadas. apoiar as J!Oii"
Polônia, a. Tcchecoslová.aula, a União · citações que a Itá.lla· apresentará. para
Sul ·Africana e a Repúbl!ca .Federati- ·tornar-se membro. da: organização das
va Popular da Iugoslávia.
· Nat;ões Unidas para aderir a qual·
Art. 2.o R~vogam-se as dlsposiç6es · ·quer convenção · oonclu-fda, sob os •
em contrário.'
.
· ·
. auspícios das Nações·. Unidas;
Senado Federal em 13 de agOsto·. · Por · êsses · motivos, ·decidiram prode 1948. - 'NEREU' R.wos
· clamar a cessação do estado de guerra
•
. . e concluir para êsse efeito o presente
.TRATADO Íll!:' P.\Z coll! A rr!LIA
""'·'' Tratado de Paz e, para êsses fins, designaram os Plenlpotenc!á.rios abaixo
Os :EStados Unidos da América, a
assinados, ·os quais, · após a a.presenChl!nai, a F'ra.nça., o ·Reino Unido da tação de seus Plenos· Poderes, achados
Grã •Bretanha e da .Irlanda do Norte,
em boa e devida forma, convieram nos .
a :União das Repúblicas Soviéticas soartigos seguintes:
clallstas, a Austrália; a Bélgica, a Re·
pública Soviética. Socialista de Ble.Io·
PARTE I
rússia., o Brasil, o Canadá.,. a Etiópia,;
CLAusULAs TERJtiTORIAI!
a. Grécia, a :tndla, a Nova-Zelândia, ·
· ·
os Países Baixos, a PolOnia., a Tchecos· Seçã~ .1 -:- Fronteiras
lováqula; a República Soviética Socla.- ·
Artigo I .
listá. da Ucrânia, ·a União Sul Afr!ca.na. e a República Fed!lfatlva Popular
As f.rontelras da Itália permanecerão
·da Iugoslávia, designadas· daqui por tais como eram no dia 1 de janeiro
de 1938, sob feserva das modificações
diante· pelo nome de. "Potências Alia·
Indicadas nos artigos 2, 3, oi, 11 e
das e' Associadas". de ·uma parte, e a
ttálla de outra parte;
.
,.
22. O traçado dessas fronteiras é ln·
Considerando que · a Itália, sob o dlcado nas ca.rtllll juntas ao presente
reg!me fascista se tornou uma das
Tratado (anexo I). Em caso de dlver·
gência. entre o texto da descrição das ,
partes do pai:to tripartido com. a Alemanha· e o Japllo, que ela Iniciou uma
fronteiras e as cartas, é o texto que
·
guerra de agreS.sllo e, por Isso, pro· fará fé.
a) Salvador Salazar Arrué - 22 de
· · .
junho de 1946.

e
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·~•
~ranrto-se, na. anexo-'ii;·<•aS''Cartils
às
•,qUais Se l'efere. eSSft.;deBCTJÇãQ;;i;·-:
(
..
. .
1
Artlg6''a ''''1 '''-" ';.
. A frÕntelra entre a i:tâllli' ê'"â Iu·
c:l•·:I;,:;.;.., .• ,Gargantcv·do ·Pequeno o:·.são
·:goslâvla:: será· deterinlriadaii como se. · ··-· Bernardo ··· ---~···"·· .,. ·}
·.
:. . ,;}::c:~~:~>·
reg"'. ~·,;·.;.':,·:
.... ,,,,,,.,!',::·.·...·,: . ::·-, gue:
A"nova.· fronteira. segue.uma ...Jinha
;;.. A; nova: frontelrá seguirá:: li,, llhha., de partindo do, ponto de junção, dasJron·
'd!vlsão:. da8 ,, águas;.: deixando:. ,a...fr,on- •telra8 "da A:ustrla,"'da"-Itália' ·e ·da Iu·
~telra. ·atuat.a·, 2; qullO~etrosl mais .ou . goslávla, · tais como ·eram no1'dia. 1: .
,menos .·_:ao noroeste,:,do.. ,Bospfclo, ,.cor- .de. jaine!ro, de ,193B,,,e,. seguindo para
'. tando ·a. estrada.~ cêrca. .·de. 1, quilOmetro · ·o,sul; ·ã. frontêli-a' ·ae,'193_a,-entre~a.:·Iu
a. 'nordeste· do; Bospfclo.,e :.juntando-se. \ goslávla:,e:,:a.: Itál!a, até,j{)•<;ponto: de ·
_ .outra. vez 'à. 'fronteira ~~ua.l, a ·ma~·ou .:J\Úlção::éi!!Siia:fronte1l'à eLdo:llmlte,ad·menos·. 2 qullOm~tros_ .a.. ·s11dest~ ~o mlnistratlvo que separa.r.as;_p~ovfnclas
-Hospfclo .. '·'"'' ::!1 '; · ·,'-"·, "" '' ·- :-::,· ·italianas do Frlul .(Udlrie>.: .e. de Go·
'"·' ··II:~· Planalto~® •·Monte, Cenls... . . . rlzla. '-. ,: í·; !'";r: 1'..'.''" u .t "'·"'-'""
"·'A:'' nova 'fronteirà·
'de!Xará•.a"'frontelra " A 'partir ·dêsse ,ponto; ·.a Unha. con1
·a.tua~··a
·.a
qullõ~~tros.
~IS~' ou 'menos· funde-se cóm· o. '"dltó llnute _a.dm!nls·
. ~a.o 1noroeste·\ do c:um~.· de Rochemelonl ·tratlvo;···até :Cum.f.ponto''sltuado a_proxi-·
'· .'.cortará 'a. ~st.J;a~a.· a: 4 ~llllO~etrosml~,ls. ·madamente'a 0;5;•qull0metros0ao•:nor- · .
· ·ou;meaos 'ao• ·sudeste ,do·}Hospfclo,- e ·te· fda.· aldeia.".de··:Momlco;':ng'·Vale/ de
·encontrará a.. fronte!ra.·'atual ·cêrca.r de :UUdrlo';c:•''f n:c: ,;;,.,·;::1::139 ~-'c' óiJ ... J'!·I
. -4 rlqullPmetrab' ao ·nord_este. ·:.do ,:Monte ,: :; deixando:. nêssé t· p'onto o·:,llmlte~ ad~
' -d~mbi'll, .t:L:.i: ''. '.t ,,;;:J;:.:;;J.:•;i·. 1'' ,:J:r,
·mlnlstra.tlvo cqueõ•sepàra '=aS· r.provfnclás
·:i; III.• . ..:..·;~Monte. ··Thabor-Chaberton;··
.itallanasr-do rFr!uJ' e1de:1 Gõrlz!a.;::a::u~
·. t:!·al '<Na•'regiãoc' do•:Monte_, Thabor;:· a .nha,·estende.se'·;a. leste :atérum'<ponto
. . .nova•. 'irontei.Ta.: '•deixará ,. a.:• fronteira ·situado' aproxlmadainen:te•.a:~ 0,5•· qullõ·
· -atual: a: 5:<quilômetros ·:mais 1ou menos metros·ra:, 0 este :daJiildelli';de:iVercoglla..
· :a.cleste donMonte'. Th111bor: .e :dlrlgir·s~-á .ar cosba.na.'·e :ae lá· dlrlge-ile•para;: o 'sul,
•:Pata ·o :rsudeste;·,·pa~a • encontrar '•a ·entre• osr.va.le's .do.•Quarnlzzo .e:dac:Cos~
:front'elra ·atualrcêrca rde:s 'quilOmetras_ bana. 1 ,·a.w:.iJm<•pon1:o•sltua.do·:~p_roxlma•
·lli':oeste da.:•Ponla:c
de··.Cha.rra. ::::un''"· - dallialte: a..:l'·' quilOmetro;,•a,o,;sul-oeste
1
·1:' b) .Na.. reglão·.cdo;.Chaberton,:·a.,nova
•dáu'áld.ela.'':deC'Fleana.;.c,·após · ha.ver,se
.:frontmraci deixlil'á: ,:a. <frontelra.·.,.atual"'a enêlll'VIidocae·i inalielra. :1!1. ~cortar:·q rrlo
· 3iqU110metroS.;malsc:OU menos·.:ao. norte- de Recca. em~:tun<-porito·(situlidonapro· •noroeste, do J! Chaberton :;que· ela. •con• .xlmadamente. 8 ,-1,5,;qull0metr.Q a: leste
. tornará :a.·,Jeste, .i!:.contarã-. a.:•estrade,. de Iudrlo, deixando a. leste-.a.~;estra.da.
·QêJ.:ca 11 de ;:)·.•qu!lOmetro. da. fronteira de,,Cosbana.:,vi~,,.Neb,ala.;1 .a{ C~t~L?,o. atuà.l.que,ela.,encontrará.mal8 ou,me- bra:·
... , '·-: -·"··'/: _ .,,, . .
· · nos,',.a." 2 ; qullOmetros r:·O.:c;sud~ste ,)da.
rte. lá, a'Jinhíi" continua. para-O· sul. localldade,de,.Montgnê~e.. ·.. r, r...,_,,.,,. ~este, J)assando.lmedla.ta.mente. ao sul
· "'··c'· - ·-~·· ..... ,..,' ..,;:,.. .;c· .. .-. ·r·"" ··· <··
da-estrada 'entre'as"cotas- lt'e "1'72, de.. - :ry~:~,,:y~es:;su.p~o~es·,fie' Ltf';;~!?'-~~· ,. · pois.:ao;sulda:;qUehya.l;de,;VIpuJzano .a
. ·~:.:;,~ 2 _,; ;., ~~ ,V.é.!J,'fb!_~,,e)!J~a,.~~l/11;:, r. :i~ r,:' · ::Ucla.nzli.pel~s2cotas _57;.Je::l32,,,cortand~ ·
· . '"'{A'nova''frontelrâ''deixará.•a<fronteira essa::últlmar~stra.da.,a :199,,m~~Cf._ma ·
a.tual em Cólla. Longac;segulrá ayllllha. .ou: ·.menoa'~ra' lesteoJda.,,:cota.n 2 '·fc~ra
de. dlvlsã() .da.s. águas .'pelo· Monte .ela.- inflectll.~pa.ra· o ,no~te,,em:glreç ~·~'~ .
. pler, a Garganta· de'Tende e. o .Mo~-·· · um!.P.onto .sltuad~·~a. ,35Q;:~~ ~s~~;~~: .
te Ma.rguarels .. ae. onder,descerá .pata . ,lesj;e...da. ,cota,.286,; .o JL.: ...J. r.·,.,. ......
,.u:pass~ndo:.a.::0,5 qullOmeerosnma.~, o~
0 sul pelo .Monte. sacc~,~<rreno;_o,ty~onte
_vaccb,l. "o 'Monte'Pietra.vecchla: o M9n· . menOS':.ao,1norte.rda aldela..,de ~an. :FJo,
. te· La B. e atlng!rá, um ponto situado . rlano: a·,il!nhaC1se,estende en.. o:rPa~a.
aprox~a.da.menté~ ··J "100 metros da . o:~leste ~até oOi rMonte;;:S~botlno:.> <cot:
fronteira.-: atual;i :pertotde·:Brell;c:de',lá, · 610):; ;,~elxando,la.o, no;t~;;~~:~l~e~a A
eln>.'!dlreÇAoLao:::su•oeste;<: juntar~se-á . ';Pog_glo Sa~.·~Valentlno, •:', :.,r. .. ·' .. 1••
outra.·., vez': à ·fronteira:· ··atua.l. mais. ou -"·do Monte: ·Sabatino,• •111 •llllha. rdlrlgln
' · merios, '·'a ..too·: metros ·• ao c: sul-oeste·:cdo do-se''. para consul;,. atravessa.;: o:. ísonzo
. MOnte <Mergo;·: ·'·' >.:. ,,,... , •. ,.t_ <';·. '::''
(Soca), na, ·altura;·:da. .cidade '~e<sa:
;,.: 'A'.':Ciíi.ScrtÇãC:{
pormenorizada:
r
das'·
se7
cano~: que" de!xa em, ter.rlt~o tiugos.
· ·'õês'dâ.: 1fronte1ri' às 'qua.ls''se. •apllcam la~o: :acompanha. .~ntão"ime a _men
. \-• modificações' lnd!caaas·'nos,-:parâ~ te-a. oeste.a.rUnha..,da. estra.da.>:de ~~~
~'da 'i'róute!ra:;·'às'-'qll:a.ls' se: aplica~ de''~anale··d'Isonzo ,a.•.Mo~tesplng.,-a i·
anexo. n do presente Tratado, 'P.ncon- um. ponto .situado a. . cerca de·75 qu ~

.;;L:;: :~: ,,; ,. ::>A:rtlgo·::2:i:·· :.>: '' ,;
'''"'!'''' '< "·'' '"' 1'
'•' ':'···J ,'•
::
;.,1 ;,.•.
:i\:!~ontelia., entre a·.·Itállii.:'e ;a; !1'ran:·ca,.~tal .como: era. ·no.,dl~ l_,dejanelro
·de '1938; serâ· mo-dificada C!lmo;:segpe:
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· lOuietrO,s':ao sul '·da'•estradli 'de·, Górlzla i 'zo '(Soei\) e ;,de· •castéllo i VecchiÓ' 'ein
a Alsovlzza; '·'':.:!''''i',,
.
:·Dulno; ai cerca'de;,3,3'qull0inetr.os·mals
.afastando-se, então, .. da estraân. de ou menos ao sul- do·, ponto onde· ela
ferro, lnflete ' em·· dlreção ao suoeste, deixa a costa, ponto · situado aproxl- ·
rdeixando em·· território' lugoslavo a: ci- .. madamente a 2 qu!lOmetros ao nordesédade::'de:tiSan 'Pletro·.::e em•:terrttór:o .te, da cldàde.,de,Du!no;, , ,,., , ...
· italiano: o •Hospfclo 'e ia estraâa>!que•o _:>daf: ..a''llnha:.encontra~·.o::·alto'.. mar,
lmargela; :,• atravessa; i': a~ cerca• :de::. •700 ,))'asasndo'.·;a;• igual:: 'd!Stll:ncla ·.·da'' costa
<metros•da-<elitação de Gorizla:S;:JMar- '.Italiana e da' costa do'Territór!o''Livre
co, a linha de juriçãõ-.entre-a·.estrada :de' Trleste·: . .',>'~,'·~·-· .~···:·;'. ::.·: ,, ··
·de•: ferl:o1já réltada ·e.: ar de" Sagrado a ·~. 2';' A: carta: à.,qual se ;refere ·esta'.:des·
.o:cormolliÍ; costela 0 ·cemitério 'de• Gorl· "crlção 'flgurà 'no •:anexo~ 'I:·.' 0 , . <·: .'.'.:
;ia,c:delxando<em·J!terrltórló:~ital!ano,
.Ai-tig'·~.-.5' ,., .. ,, · ·· "··
•pai;sa;: entre: ·a· ;grande .estrada;; n.•d 55,
. .
, .. . , , .
.
.·de Gorlzla a::Trleste; deixando: em·i.ter1. A demarcação ·'final das novas
rltórlo italiano, ~.e: rao encruzilhada:'• à!- .fronteiras,· fixadas pelos. artigos 2, · 3, ·
1
tuada ·na.cota 54, _deixando .em. terrl- :4·(e,22',do :presente .. TratadóoeSerá:. de- ·
'tório' ·jugoslavo ·as ·c!dades .de'' Vertolba .teimlnaâa'. nó .JocaJ/pór, ·comiSsões:. de
• ·e"· de' Merna· · e" atinge· '':i.tm'·'poilto'; si- 'dellmitação;.,:compostà.S, .de. :represéntuado aproximadamente na·'cota 49; .-,;:;tàntes·dos dois 'Governoà'.!nteressados.
· . dêsse ponto; ' aO llnha .continua em "" 2. ~edlatamente ·depois dá· entrada ·
.dlreção,ao,sul através do:.Carso •. a 1 'em<v!gor doi·Jlresente·tTràtado, essas
Lqull,Ometr,o~·.maJS: ou·llleilcis';a,Jeste~.da
Comiss:ões· darãO· comêço· aos· seus tra_grande estrada .,n.~ ;5, deixando, a, .Jeste :balhos '·' que ·•deverão· terminar . o· ,mal8
,de'.Oj:iachilsél;lli,,:e.;.à.:.. o~te;)aldela cde d~sa:: :poss!Jvel1 :·e,, ·em todo- .. caso,
.IaniliUlo; .. ,,i, ..·; ..; :·•· ., ·r-: ....,.~:,~ .• ,. ··num:·: lapso ·de: sels•.meses;:·r• " .11-r:t·::
,:i;de um~ po'nto."s~tJlàdõ;,'aproxj.mada- .c·s;: TOdascas questões,rsObre:as ·quais
· ,m.ente, a., 1- ,qullOmej;ro~:a: rleste ,,de,. ~a~ -não(:tenham' concordado •essas rComls..@.a:n.C?• .a ~n~a ,s!'gue_,o: llm!te-,adml- •aões;r•serão entregues:•aosiEmbalxado.rustrativo ,-que •separa,as,-provlnclaS 1de · ·res: dos :Estados ·:Unidos dlll América,'. da ·
. Gciriz!p.' e· de" Trleste;.·até ,um 1,Jlonto •França;'!do;IRelnoicUnldo::e:darrUnlão
situado aproxlm,adam~nte a 2, quilO- ·.sovlét!ca:·•emr•Roma;:ios quais; proce.-,
metros ao nordeste'· da' aldeia· ·de San• dendo:segundo .as:normas·.prevlstas·.no
. Glovànl e:ia•;>inalsê 1ou;:menos'0 0,5'• qul- '1\rtlgo: 86; '.assegurarâoi·a:·solução.:flnal.
lõmetros::aCI.::noroeste::da'·>cota:. 208, o · :por:. qUalquer método de::sua.: escolha,
qual,-.constitul., o •. ponto,... comum ,das ,.lnclliatve; se fOr•necessárlo; a;•nomeà~
FronteiraS :da· Iugos1á'vla, ·.'da ; Itállâ e · .ção' de 'um •terceiro COmissário: impardo ·Tettltórlo'•Livre'de·-Tr!este;- ····' ···
clal
·
· ·'. c.,•·:;r, ;; ·''' ;, ..._,;· ..: ·
· A carta a qll!1-l!'.se~:refere<esta ~'aes: .c· 4.' As despesas das. Comissões. de de.c~lçãoJlgura :no i.anexo,, I .. :, :·"": :, .·.
.llmltação .. serão :·,dlvldldas :· ·em: partes
i>_ :';!;:rr;::: .u:·j.rífgol.':4. ''":-:~·~. '!
. igu&.is relati'V'BS··a ··cada: u~;'dQ8.:dois
cno:;·:·.:·J i. ::-J:J !.:.:.·,;::) ;.~:. ~·~·)' .: . .;>.::.: ;;~co.: ,·.
Gavernos interessados.
c: Al'frontelraJentre ·a~:'Itália :e:,o•,Ter-· . 5, Tendo em Vista/a determinação
•rltórlo: tJJvre :de.~Trlesteb serádl~ad~ final .·no local.das.. fronteiras, estabele- · · ·
comp.,e~e::,: .. : ...·· ......·. . ::~·J~·.. :,cldas':noàart@ls 3,"4'e"22,"o5 Comis- .
1 ;o ·A:· •nova·, fronteira. ,parte·" de,/um · ·sárlos ·.serlíó autorizados , a:J afastar.-se
.•. ponto' sltuadó,, sô!Jre,o; llihlte· adDiln!s- 0,5> quUO'metros ·.da·' :llnha;!fixada~c.pelo
'tratlvo ·que ·separa" as, .:provlnclas. ;de 11resente· ·Tratado; 'a:cflm de• adaptarem
Gorlzla .. e de Trleste; 'a'· cerca 'de' 2"qui~ . a. :fronteira• às 1condições·:. geográficas •.e
.lômetros ào'·nóroeste·da 'àldela 'de San- ·. econOmicaslocalsi·sob a:reserva de:nlo
G!ovanl e ~a; cerca .de o;s :qui!Ométros • colocarem".; sob••.ioutra•;rsOberanla;:r nue
ao· noro'estj! ·~d_a ccota:.20B:•.e; que cons- ·não· fOr ·,a, resultante-r das:.dellmltações
ti.tu!. ponto comum das . .fronteiras .. da estipuladas no presente:cTratado;Jqual~·
''IuglisláViá;?da ',Itália · e':do ··.Ter~! tório · . quer aldeia ou cidade· de mais de· 500 · · ·
'Livre de'· Trleste~ e;:se~:dlrlge: para;,,o habitantes;','qualquer ,.·estrada;~ou .,via
sudoest!l., até, um:' ponto.· adjacente ·à, férrea~. lmportànte'" ou. centro Impor·
'liraride' estradá' n.• 14;·e''sltuado' ap~o~, ·tante·de apróvislonamérit'o de ãgua··ou
l(lmadamente,, !J- .1 .quilOmetro- ao' no- de' forn~clme%ltO' de ,e~ergla :~ ~!éttiea'
roeste· da-junçao· das 'grandes estrad!IS
·: '· ·· · · . · .... .':''' ... '' .. ·-~~-· ~.. • · ·' · . ·'·:
ns',:·'55 e .15 que!,vão,.de' Qor\zla' e 'de .:·· ~eç~o II/.;.... França· <C,I,áusula~ c'
Monfalcone, respectlvllmente; a. Trles- · · · · ".' : • · Especiais):· ' .. r ' •· ·
.te·:·•,daf: a"l!Ílha ··se·'dlrlge··para .o. ·sul,
.. · ' ... ·' ,.,.,, r.,,,.': '· · , ... " ·
.até um pont'o situado ·sObre o· golfo · . . · .·· ·· . , A~tig.o )I .· . . , . . . .
defPanzano;' a :igual dlstânc!a· de' PunA :Itália cede' à' França/·em. plena
ta:< Sdobba;>:
na:"embocadura
''do
Ison·
soberania,
o território
anteriormente·
.
'
.

'
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Italiano, situado do làdo francês da
Seção III - Austrta (Cláusulas
Espectais)
fronteira franco-Italiana, tal como é
definida no rtlgo 2.
. Artigo 10
•
Artigo .7
L A· Itália concluirá. com a Austrla
acorddspara asseg.urar,a liberdade de
o Govêmo ltllano entregará ao 06· circulação de viajantes e de mercado.
··vêmo francês todos os arquivos hls· rfas entre o. norte e o leste do Tyrol
tórlcos e administrativos anteriores a. ou confirmará. os acordos eXIstentes
1860, que dizem reçpelto ao· terrftórlo
a êsse respeito. ·
· ·
· cedido à França pelo Tratado de 24 . 2. As Potências Aliadas e Associa•
· ·de março de 1860 e pela Convenção de · · das tomaram nota das · dlsposlçóe6
· 23 de agOsto de 1860. .
·
(crujo texto está Incluído no a:nexo IV>
sôbre' as quais os llovernos · austríaco
Artigo 8
e lta'liano se .puser.am de- aiCôrdó erri
5
de setembro de 1946. ·
·.
.
. · L . o. Govêrno italiano cooperara
com o Govêmo francês para o estabe• deçO.a IV - Re'fJ(I:btt.ctt Federativa Ifo.:
leclmento eventual de uma ligação par
'JTUlttr da lugastávltt (Otáusultts Esvia férrea· entre Briançon e Modane,
pectais) . • . · :· "' . , ._
por Bardonnlche. , . ·
·
. .
• .ArifgCI .tl
2. o Govérno Italiano .autorJzaré.
L A Itália: pede à · Iugóslávia:,. _em
sem lnspeção ·ou rpagamento de direi· plena: soberania, . rt_ · terdt6rii:1 sltiiada
to de Alfândega, sem a verificação dos entre a:s novas f.rontelras .dá Iugoslápassaportes ou qualquer outra forma• via, ta:!s comei se a:cham definidas,· nos
lidade ,o tráfico livre, por estrada de artigos 3 ·e 22; · f! a fronteira ita:Ió'.ferro, dos · viajantes e das .mercado• ·
ta:I . qual. existia· em · 1 . de
..... · · ·rias que se servirem em território ltn- lugoslava:,.
janeiro de 19381 bem comer a: comima
l!ano, da· ·ugação assim estabelecida: d~ zata: e· ·waa:s- as·. llhas' e . ilhotâs'
para Irem em um sentido ou outro, âdjàce:rites compréelidid«s nas· seguln~
de um ponto situado em França a um 'tf5 zona:s:·
· ·
·
outro ponto situado·· em França: ··.o
a)
ltegião
limitada::·
mesmo govêrno tomará tOdas as me•
. Aêi norte' pe!rt paraiel~ 42ó· 50'N ;:
• dldas necessárias para assegurar- a
· passagem, nas mesmas.· condições de
.Ao sut pe!rt pa'raleiiY 4~· 32'N';: ·
· !ra.nq.uta· e sem atr.aso injustill'loado,
A teste· pelO> meridlanó. 17•' io•E;·
. dos trens :frant:eses. que utlllzarem !!A
oeste· pelcr. merfdia:ri6 is•' 25'E,
. referida ligação. ·
·· .
b>' Reglicil!mitádB;_::
3. Os ·Acordos necessários serão con •
A& norte;. por· úm:g,: lírihlir que átra:.
clufdos oportunamente entre 'os do~s vessa
POrro . dél'- Qufetó;·. flcà:rido·. a
Governos. . · · · . ·__ ,
··lgtiBl cUstAnela; d!i> co.·l!t"a; d6 T_. errft6rlo
uvre de- Trleste' ao da' :tugosláviac_ e·
Artigo' 9 '
dat ·atfngíndO> o· )5onto• 46°· 15'N•13°'
".- . ·
· ' .· ' ·
rri'E•,
1. Planaito · do' Monte. 'éenti ·
..,.,..
A .fiDi ·de .assegÚrár ,a Itállà facill- ·
Jitl' sul' pelo' paralelO'< 4:t'; 2à'N(
dades Idênticas àqueTas de que· ela dl~
A oeste· POl" uina; linha; que-. liga: os
punha . para energia . hldroelétrlca- e seguintes· pqntoe·~ ' . . . ·
·
água . tomecldas :-pelo lago do, Monte.
l).
45°
15'N'
13°
24'E;:
Cenis, antes da ·cessão .dessa região a
2) 44°' 5t.N. - ·13" 3f,E;:
França, a Itália. receberá da França,
por via de ·acOrdo bUateral, as garan· 3) «• 23'N - 14•· I8'ao•:m;:
tias técn!clis ~dlcadas ·no anexo ·m~A leÍitÍl-, pela . cOsta. oCidêntal: -d&:
. :
Istrfa; as: ·.tlhas: e· o· território contk
· 2. · ReglãQ de . Tende.;La Br:tgue. : · nental dai·Iagosláylil;•.. ·
· ·
A
carta.'~
dessas:
regiões.
figura;. no· .
A !lm de que a'.Itálla não sofra ne.:.
..
nhuina diminuição dos fornecimentos anexo I."::·.· · .
2. 'A Itália cede- à; Iugoslávia;. em:
'de energia .. elétrlca que ela recebia
das fontes existentes . na regUlo de plena sobera.nia .·IL ilha: de·· Eelagosa.
Tende-Le Brigue, antes de sua cessll" e as ilhotas:. adjacentes·..
. A · Ilha.. de Pelagosa. permanecerá.
à França, a. Itália receberá da F.ran·
ça; por via de acOrdo •blla.teral, as. ga- ·desmllltarizada.
Em Pelagosa e nas. águas• vizinha~;.
rantias técnicas Indicadas- no anexo ··
o8 pescadores Italianos gozarão dos·
m.
:
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mesmos d!reltos· que eram reconhecidos aos pescadores lugoslnvos, antes
de 6 de abril de 1941,
Artigo 12
1, A .It&lla restituirá à Iugoslávia
todos os objetos de carâter artlstlco,
histórico, cientifico, pedagógico ou re·
llgloso; (lnclusl\'e todos os a tos, . mamtscrltos documentos e material b!bllogrâflco> . assim cómo os arquivos
administrativos (iiütos, ·registras; pia~
nos e documentos de tôda a . esp6Cie)
qúe' foram retll'a:dos, entre 4 de novembro de, 1918 e 2 de marçe1 de 1924;
em con:seqi.fêrlcla dâ ocilpaÇAo ltâllana
para: fora. dos terrltórlós cedidos à
Iügoslâvia:l nos . têrmos dos .tratados
asa! nados em: Jta:pallo;· em 12 ·de novembri:r .de .1920' e· em. Roma; em 27
de' jlinéfro de 11124, A Itâlla: restituirá,
igua.lm'éntê os objetos da:· mesma. na.·
turéz'!i:·. proV'enlentei( doS referidos ter.:
rltórlO!i' e· qüé' .fQtilm . retirados pela
MlSS~o· .It!i:llatia · .dé .Armistlólo'.- . com
sede' em' Viena· depois da; 1.• ·guerra.
mundla.l. .. · .
. ·· .
. . . .. .
2'. A Itá:lia: entregará· à . Iúgoslávlâ
tódos· os óbjétós cómpreendidos n'ó' pa:rágrllfo· t"' désté' o.rt!gó' é'' que' sAo' lU"'
rld!c'llmentê •benS' públlcos;· retirados;
depoiS: dé' 4 dé'"l.lóVémbró·. de 1918;•, do
terrltórló' c·edlciO' ~- IugósláVla nós' têrmós' dó' preáénte'. Tratado;· _assim como'
'
ós• ó]?Jeto.s· que .~ntéres. sa.m.· o.' rt~ferld.o
territ6rl0' e· que foram entregue! à:
Itâl!'ll ipf)la·. Austi'ia: e a' Ungnli; em
éumprlniéntó• dos· ti'atados' dé' paz· asai'naoos· em' sa.!li.t· Germatn;: éril: 10' de. no. vénibrô' de' 1919~ e nó ·Trlanon;· em 4
dlr Junho·. de· . .1920' é ·dá;- .oonyencjãó.
enfr&. a· .Austrla e_ a Itã.lla;; . à~lnada·
em Viena- em· 4 de maio de 1m:
3'.
em:
particulares;- .fór
impóssíviíl' ã:· Ít'ê.lla.' ·restituir à'· IugósJé.Vlá' ós~ óbj·é~ós:. defln!d.os' ·nós' ,Pará;~
gráfo5 . 1' e 2· . dó' presente' artigo; a
rtállac sé• . córiiprólii.étir á' erltrégár · à;
'!ugós!O:v!i·. os' óbjet!>á' c1.a:· niésnia:. na~
· turez'~', óJf de• ,valor aproximadamente
equivalente· ao1 •dos• objetos· ret!rados;·
na·. medldà que' for· ·posslvel' ·obtê-los'
na Itã.llà~-

se;-

câSpg'

seguir enumel'adas: Stampalla. (Astropalia) , Rhodes (Rhodos) , Calkl
(Kharki), Scarpanto, casos (Casao),
PIRcopls (Tilosl, Mlstros . (Nisyros) ,
Oalllmmo.s <Kalymnos), Leros, Patmos,
Llpsos (Lipso), Slml <Sym!), Oos
(Kos) e Oastellor!zo, assim como as
• Ilhotas adjàcentes:
2. Estas ilhas serllo e p ermariecerl\o
desmllltaA'Izadas,
3. As fortnalldades e IIIi condições
técnicas dá transferência dessas llh!IÍl
à Grécia serlio fixadas rpor um acOrdo
entre o.; Governos do Reino Unido e .
da Grécia e -serão tomadas medidas
para que a .retirada das tropas es·tràngelras seja ,terminada; o mala tar·
'dar, ·noventa dias. depois da éntrada '
em vigor do preSente Tratado.
étA'CJs'iri.As PotiTiéAs

fie'çaó j -'- · OldusiJ.tlls Gerais

•..
Artigo 15'
.
...
Á Itâàa tomarA tôdás' as ined!cÍns
rieceRRé.rlá.s' para' asSegurar a tOdas .as
pésiloas sóti' a _sua- jurls!llç,Ao', .sem .dis·
tlnçfi:o de. raça,· de sexo, de Ungua
'óu dé' réligião;. 6 -gO:tó'dOs direitos.. do ·
hómém e· das llberdades fundamenta!s,c lnélí.údas ,a: liberdade. de' éxprésS!ío
do·. pensamento;-. a . llberdadde de lm~
prensa e dé, publicação'; a liberdad.e do·
culto-; a: liberdade.. de oplniãó· e de
oplnlão··e dé reunião'.
·
·

Ártigo· 1'7 · .
õónfrir!lli<iade ·cófu
ó· artlgó· ao da; convenção·. do· ~mis
tfc!o' tomou às r medidas para atssolver· ~s orgarilza915es · fascl!tas ria. J;tâ·
lia:, compromete-se' a: nlo' tolerar a;
rlfcons•ttulf)Ao em seu território· de or. gat!IZIICõeS deSSit natUrP7.11~ que tenham
· UIIÍ caréter' polftlco; .m!Utar ou pa.rnmilitar' e cujo· fim é·. priva'!' o :povo de
seus· direitos democráticos.

6 a:liastectmentô de· âgua da.· cohiunn . · A Itatia. que;

de' Gor!zla> e de: seus- subúrbios ser&·
regula:mentadó• dE! a:corao com· as· dls· ·
poslç6es dO. .anexo- V.
seçao· v' _ &ecla (Cláusulas . EF
p!!clats) ;.
·
··
Artigo 14'
L A Itál!a cede à Grécia, em plena
sDberanla;-as Ilhas dó· Dodecaneso, a·

Artlgó is·

,
.·
_
. . Á, Ítália nãó' jÍérsegiilrá nem inéo~ ·.
módará· os súditos Italianos. parti~ ·
óularrriérite.os membros, .dos.' fOl'gas' a,r~
madas;- pelo único motivo de· hav_e- ·
· rerii.- nó:-.dé(iwso' .do. perfódo coml>l'e~
.dldo' ep.tre 10 de. junho: de .1940 e. a,
data' da· entrada em :vtgor do· pre,sente
Tr'atadó;· mfl~i1'~!,!d!Y. sua· .s~
'Pfllli causa d115 . Potências· .Aliadas , e
· Assoeladas. ou de terem agidO' em
fllvôr dessa óatisa;

ém

-2784. O Estàdo (lO. quiü o .território á
Artigo _18
cedido
assegurará• em conformidade
A Itál!a se compromete a reconhe-.·com
as
suas leis fundamentais, a. tô·
. cer o valor .integral dos Tratados de · das as pessOas
que se acharem nesse
Paz .com a Ruml!.nla, .a. Bulgária, a
·distinção
de raÇa de
território,
sem
Hungria ·e a Finlândia, bem como ousexo,
de
l!ngua,
ou
de
rellir.ão,
o gozo
·. troa acOrdos ou ·atas que foram con·
dos
.
direitos
do
.
homem
e
das
l!ber·
· cluidos ou que serão .. conciuidos pelas
dades
fundamentais,
lncluidas
a.
liber·
Potências Aliadas e Associadas, . no• dade de expressão do pensamento, a
que ·diz respeito à A1JStria, Alemanha liberdade
. de imprensa e de publica· .
e o Japlío, tendo em vista o restabeção, .a liberdade do culto, a. liberdade
lecimento da paz.
de .opinião. e. de reunião. ·
·
·
. Artigo 20
Seção IJ ..:.....; Nactonaztdacl~ ~ Direitos
' ·
·
Ctvls e Políticos
Dentro do. prazo de um ano, a "par_tir
da 'entraaa em'. vigor . do presente .
Artigo 19
Tratado, os cidadãos !talianos maio-·
1. oS nacionais ital!ànos que esta~
res de 18 anos (ou ·as pessoas casadas
vam ·dom!cll!ados· a '10 de junho de que tenham · ou · não atingido essa
1940, em terr!tóriÔ' ·cedido pela Itália . idade) cuja. ·lingua usual é uma das
. a um· · outro · Estado nos têl'mos do · linguas . !ugoslavas · (sérv!a; croata ou
.presente . Tratado,. e seus filhos naseslovena) . e cujo domicilio se : acha
cidos depo!s dessa data, tornar•se-ão
em território· Italiano, , poderão- obter
sob reserva das disposições do pará.! .a·. mic!onalidade !ugoslava, se as -auto·
grafo seguinte, nacionais do Estado
r!dades !ugoslavas .aceitarem o pedido
ao _qual o -território foi cedido e goque· êles deverão . apresentar ao rezarao da.lnte!ra capac!dade·civ!l e po.
presentante d!plomãtico ou consulal.' ·
litica, ,de acôrdo .. com a legislação· que
da Iugoslávia. na Itália.. : · '
o Estado ··sucessor .. promulgará para
2; Nesse· caso, · o .Govêrno !ugos·
_êsse· efeito, nos. três· meses que se· se·
lavo transmitirá. ~ao Govêrno Italiano,
gu!rão à." entrada em. v!gor do presente . por via diplomática, .as listas das pes·
Tratado;. A aquisição da nacionalidade
soas .que tiverem adquirido dêsse. modo , ·
.. do Estado interessado acarretará. a
a nacionalidade. !ugoslava .. As pessoas
perda da nacionalidade
Italiana. .·'·· ·
mencionadas nessas listas perderão a
.
.1 • 2; O 'Govêrno do Estado ao qual 0
.nac!onalidade -italiana, a partir dessa
· .. · · '
território ·é. cedido tomará, nos · três· comunicação oficial. . · meses segu!nt'es à· ·entrada · em vigor
3. O Govêrno Italiano: .Jioderá. exigir ·
.. do .presente T.ratado; · as medidas · le- · dessas -pessoas.. que , transfiram. sua
g!slativas apropriadas para . dar a
residência para· a Iugoslávia, no prazo
tOdas as. pesso!\5 referfdas 'no pará- ·de um ano a contar da data: da .dita ·
· grafo ·I que tenham mais .de 18 anos
comunicação oficial. . ··
·
·.(ou a i)lessoas cas_adas que tenham ou . · · 4. As regras relativas. ao efeito das. ·.
n4o atingido essa 'Idade) cuja lfngua opções sObre .as mulheres e sObre as
11SUal é. o italiano, o• direito de optar · ' crianças,, estipuladas no parágrafo 2
· pela nac!onalldade:~!taliana, no··prazo
do ,.art!go·19, .apllcar-se-ão,às pessoas
de um. ano· a partir da entrada em referidas. no .presente artigo, . · :
. vigor do presente Tratado .. TOda:pes-• .· · ·.. 5. As disposições do anexo XIV, ·
parágrafo 10, do preliente .Tratado, que
,.soa·que tenha assim optadcr conservará
a nacionalidade Italiana e não: será. . têm·' por:. objeta. a transferência .dos
· cons! derada como tendo adquirido .a· · bens , das · pessoas que optarem pela
nacionalidade do ·Estado ao qual. 0
nacionalidade Italiana, são igualmente
.. território fol cedido; A opção do maaplicáveis à transferência dos. bens das
rido ,não acarretará .a da mulher. ' A ·pessoas. que .optarein pela .nac!onallda·
opção do pai ou, se o pai. estiver morto, • de !ugoslava,; nu condições prev!stlll!l
a da.mi!.e acarretará. automàt!camente
pelo, presente artigo,.
.·seçâo "irr _ Terrltórl~ ·i.tvre
'.. a. de todos os filhos J;láo .casados· me"·
nores de ~e2;olto anos.
·
• de Trleste
· · 3. o .Estado-,ao qual ·.o territór!~ é
· . Al't!gr:i 21
" cedido poderá exigir das _pessoas. que.
1; Em virtude dÔ presente · àrt!go,
.. ·exercerem seu d!re!to de opção. que
acha-se 'const!tuido o Território , Li·
· .transfiram sua residência . para a
Itália, . no· prazo de· um' ano a· contar vre de Trleste, cUja extensão é. Um!· '
· da data· em que .a· ·opção tiver· sido -· tada pela mJl.l' Adriático e ·pelas fronteiras. definidas · nos artigos 4 e 22
··
··
exercida.

,•

'•
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do presente ~atado. O Terr!tór!o . Vogl!ano e d'Orlc e, !!JprolÜIX\a.damente
Livre de Trleste é reconhecido pe;
a 0,4 quilOmetras ao oeste, a aldeia
de Zolla. .
,
las Potências Aliadas e Associadas
e pela Itália. que concordam· que a
2. Do Monte Cocusso, a. linha
sua .Integridade e Independência: se·
continua .em dlreçã 0 ao sudeste, del· · ··
rão .asseguradas pelo Conselho de Se·
xando a aldeia de Grozzana, a oeste,
·· gurança das Nações Unidas. ·
atinge o .monte Gal! Ceata 621). e
2. A soberania da Itália· sObre a
dai, tomando· a dlreção sudoeste cor.
zona que constitui o Território ·L!vre ta a estrada de Trleste a coslna
de Tr!este, tal como é definido no
na- cota 455 ·e a· estrada de ferro na
parágrafo I do presente · artigo, tercota 485, passa !pelas cotas 416 e 326,
minará desde a entrada .em vigor do · deixando na Iugoslávia as aldeias de
presente Tratado.
Beca e de . Castel, corta · a estradlli
· 3. Logo que tiver cessado a sobe· de . Ospo em Gll!brovlzza d'Istrla a·
ranla da Itália sõbre a zona em quescêrca de 100. metros ao .sudeste de
tão, o Território Livre de ~leste .seOspo; dai ·a linha transpõe o· Rio
rá administrado de acOrdo com as
Rlsana e. corta ao sudeste de Rlsana
d~sposlções de um Instrumento rela·
a estrada .de VIla Decanl a R!sano, em
tlvo ao -regime . provisório, estabeleci·
um ponto situado cêrca de 350 metros
do· pelo . Conse•lho dos Ministros. dos . a oeste· de Rlsano, deixando na IugosNegóclos Estrangeiros e aprovado pe, lávla a alliela de Rosário e a estrada.
lo. Conselho de Segurança. l!',sse· Ins·
de Rlsano a San Sergio;. dai a ·Unha
trumento permanecerá,.: em vigor até
encontra :o cruzamento .das estradas
a data que o .Conselho· de Segurança
situadas cêrca de .1 quilOmetro a nor·
fixa! para a entrada em vigor do.· ·deste .da 1:cota 362, !passando pelas
Estatuto Permanente que deverá. ser
cotas 285. e 354, · .
.
·
· .
por êle aprovado. A. partir dessa da3. Dai a l!nha· vai ter a um ponto
.ta, o Território. Livre será. .regido pe- ·situado. aproximadamente a. 5 quilOlas. disposições · dêsse Estatuto Per·
metros .a leste da aldeia de Cernova,
manente. ·OS textos do Estatuto Per·
atravessando o Rio -Dragogna a cêrca
manente •e . do· Instrumento · relat!vo
de .1 quilOmetro ao norte dessa aldeia, ·
ao regime· provisório figuram nos anedeixando ao oeste as aldeias de Bucxos VI e VII.
'
glal e de Truscolo e a· leste a. aldeia
· 4. o Território Livre· de Trleste
de Tersecco; dali se dirige para o
não será. considerado . como território sudoeste, ao sudeste · da estrada que
cedido, de acOrdo · com . o artigo '19 liga as aldeias de Cernova e de Chere anexo XIV do presente Tratado.
· vol, deixando essa .. estrada a 0,8 qui. 5·, 'A Itália e· a Iugoslávia se com· · JOmetros .a. leste da alde!a. de Cuccla·
· prometem · a dar ao Território Livre
nl, e dai, na dlreção. geral sul·sudoesde Trleste . as garant!as Indicadas no . . te, passando pouco mais ou menos a
·
·
0,4 quilómetros . a leste do monte
anexo IX. . · · ·
· Branco e aprox!madame11te a 0,4 qu!7
:.-· . . • Artigo 22
lõmetro.~ ao oeste da aldeia de Ster·. .A · front~lra .entre a· Iugoslávia .e o · na Filaria, de!x.ando à leste a estra.da.
Território.· de ·.Trleste sere.. fixada coque liga essa·· aldeia a Piemonte,. pasmo segue:. , . .· . " ..
. .
sande à cêrca de 0,5 .. qu!lôme,tros à
1. · A• ·nó.va-frontelra parte de um
leste da cidade de ,Castagna e atin·
· ponto situado . sObre o .limite adml- ·glndà o .rio .Quieto, em um 'ponto s!- .
nlstrat!vo que separa as · províncias , tuado aproximadamente .. a 1,6 qullô·
de ·Gorlza ,e Tr!este,. çêrca de 2 qui· ·metros ao sudoeste da cidade de Cas·
lOmetros .ao nordeste ·da aldeia de
tagna..
·
San Glóvanni e cêrca de 0,5 quilO·
4. Dai a linha segue o canal prlnmetros ao noroeste· ·da cota 208, o clpal ret!flcado do Quieto até a emqual constitui ponto .comum· às fronbocadura ·dêsse rio e através POrto
telras da Iugoslávia; da Itál!a e. do
del .Quieto atinge o alto mar, ficando
'Terr!tilr!o Livre de .Trleste; segue êsse a Igual d!stâ.nc!a da costa do .Terr!Umlte adm!nlstratlco · até .o · Monte tório Livre . de Tr!este e da ,IugosLanaro -(cota · 546) e dai, em d!reção 1á 1
·
• ao sudeste até o Monte Cocusso ecov a. •
ta· 672), pela cota 461 •. Meducla Ceata
seçao IV - Colónias italianas .
475) , Monte det P!nl Ccota . 476) e a
Artlg0 23
cota 407, cortando a grande estrada ·
·
n.o 58 de Tr!este até Sesana, cêrca
1 ,' A Itá.l!a renuncia todos .os seus'de 3,3 ·quiiOmetros ao sudoeste dess~~; . direitos e titulas sObre as possessões
cidad~, deixando a leste as aldeias de
terrltor_!as Italianas na A!r!ca, .Isto

a

\
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é, a Llbla, a Erltréla e a Somália Ita·
llana.
·
· · 2 •.• As referidas :possessões continua,· rAo sob as suas atua!S administrações
até, que o seu destino seja fixado deflnltlvamente. ·
· .
· 3; O · dest!no definitivo dessas possessões será determinado de comum
acOrdo pelos_ Govem.Qs dos Estados
··Unldos da 4mérica,. da França, do
Reino trnldo. e da União Soviética,
ao prazo . de um ano· a ·putlr da en·
. trada em . vigor . do· presente. Tratado
e segundo .os têrmos da_ declaração
em comum, .feita por êsses Governos
em 19 .de fevereiro de 1947 e. ·cujo
teno . está reproduzido no anexo Xl:
,
.
. . .

'

'

..

Artigo 29 ·.
A Itália .renuncia formalmente a .
fav.Qr da Albânia a rodos .os bens (com.
exceção de Imóveis. normalmente ooupados pelas missões diplomáticas ou
cons_ulares). a todoo·, os direitos, con·
cessoes,. lnterêsses .e vantagens de
qualquer ·ordem ·na Albânia, pertencent~ ao Estado Italiano, ou a fnstl· ,·
tulçoes seml·públ!cas Italianas. · A Itá- .
!la ·-renuncia Igualmente .relvlndícar
quaisquer lnterêsses · especla)s ou· ln.fluências particulares adqUiridas. na
Albânia. em consequência da agresslio
de. 7 de· abrll de 1939 ou:·em virtude·
de tratados e acOrdos. concluldos antes
dessa datá. , . . . . . · . ·
Seção V :.... Inter~sses Espectais
.As cláusulas · económicas do .' pre·
da China .
·
sen1te Tratado,. de que .. se podem pre. valecer :as Potências ·.Aliadas e Asso·
.. · ·
· · .·
Ali!go 24 . . .
·
· . cladas, .aplicar-se·ão' aos outros· bens
A Itálla renuncia, a favor dá eh!- Italianos e às oultras relações 'econó. na. a -todos . os· privilégios e.· vanta·
micas entre a Albânia e a Itália;
· gens. que resultam das diSposições do
.Aitlgó .30
protocolo · flnaü, assinado·. ém l'equlm .
·
·
em 7 de·setembro de 1901, juntamente · ·Os nacionais ·lta!ltmos ·na Albânia
com. todo sos· anexos, ·.notas e doeu- . gozarão. do· mesmo estatuto jur!dlco
mentos compelrnentares .e aceita: a ab- . que Oli naclonáls dos out.ros .·.l)alses es·
trange!ros; entretanto ·a. Itália recorogaçliq, no. que lhe· diz -respeito dos
nhece a -validade :-de· tOdas· as medidas
ditos protocolos;• anexos;- notas e doeu:menros. · A ,Itália renuncia. Igualmente
que sejam tomadas pela Albânia para
· a ·qualquer .pedido de lnden!:i:àçlio de- .a anulação ou a. ptodlflcação das. con:·corrente. dêsse fato.
· . .:
· cessões · ou· dos · dlreltosc: pa.'rtlculares
• . · ~- ··
· · concedidos aos· nacionais Italianos, .sob
••
.
A_rt!~o 25
.. .
.
a condição de que. ·essas medidas .se.. A Itálla· aceita.. a anui.ação do. con·
jam tomadas num prazo· de um ano,
· · trato. ·assinado· pelo·. Govêmo · chinês'
a. partir da. entra~a em vigor: ~o preem virtude do· qual foi obtida a con~ • sente Tratado. , ... · . . ···. . .· :
_cessão ·italiana. de;, Tlentsln, e: aceita
.
Artigo 3~
..·entregar ao..·ao_vêmo. çhlnês todos os .
· bens•· e arquivos ,pertencentes à Mu: · A Itália. : recoiihece -~que ~todo~ os
.: nlclpal!dade da :referidO. coilcessllo,
-a.côrdos e entencl!mentos havidos ·en····· ·
··: __Artlg·· ··:·· · ·• ,
.. · tre .. a Itálla"e as:autor!dadea ;por ela.
0 26 .
"
. . ' . · lnstllllsdas I!UI. AlbAnla., .entre 7. de abril
· A Itália. r~nunclà' a 'favor <da. china •de •193~. e 3 de_ setembro de 1943, são
aos dlr~ltos o,.ue lhtf ~oram :concedidos; : nulos e l!lexlsten~es. ·
.· .
.
il'e_Iatlvamente ês concessões Interna· ' ·- ·· , · · . · Arl!g'o 32 · ·
clonais de Changal e. de Amo!.. e aceita · ·
· . · · · · · · '· · · · '• . ·
entregar ao .aov~rilo chinês 'a. adml:
· A Itália. reconhece ·a validade ·. de
nlstração e o contrOle. das· referidas ~·tndependêltt:ia do.· Estado · Etlópe,
_concessões. . -. :.. ·. ·: ,·.:: ... ·c=-·· :. , _.
·' > .··. .,
. ·.···-33
..Artigo
. Seçfio' VI -

Alb4nla .

Seção

vrf .:._ Etiópia;

.

. Artigo 27
·
·, A Itâúa reconh~e é ·oomprometese a respeitar· a· soberania e a. lnde- . · .
·. A' Itália reconhece ê se compromete
a respeitar a· soberania. e- a 'lndepen·
pendência de· tOdas as medidas que a
dêncla do Estado albanês .
Albânia. ·possa julgar necessário tomar ·
1: ,· , .Artigo 28
.
. ipS.Tll com'irmar. as disposiÇões· supra..
.
· mencionadas ou ·pô·lu em execução ..
· A Itália reconhece.· qÜe a Uha de
·
·'
·
-saseno faz parte do território da· Al· ·
Artigo 34 '
bAnia e il'l!n11ncla. a. tOdas as relvlndl- · · A Itália renoocla. :!'ol'mlllmenté, a
· . . . · . favor da Etlópfa, a .todos os 'bens (com
cações sObre essa. llha.

,,

'
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exceçlto dos !móveis ltçrmalineute _a !lquldac!ío da Sociedade das Naocupados pelas Missões d!plomá.t!cas
ções •. da COrte Permanente de Justiça
c consulares)· ·a tod011· os· direitos, inInternuclon11l assim como da Comlsterêsses e vantagens de tOda ordem
sfio financeira. Internacional na · Gré- ·
adquiridos em qualquer momento nà
cla.
Etiópia . pelo Estado itallano, · assim
Artigo 40
r;omo a todos os bens semi-públlcos,
A Itã.Iia. renuncia· . a qllaisquer ditais como QS . define .o· parágrafo llri· ·
reitos,
tàtulos e reclamações . resul- .
melro do anexo :X:IV do presente Tratantes do regime do Mandato ou dos
. tado .. A Itá.lla renunc!a ·Igualmente
compromissos de qualquer -ordem rereivindicar a ·quaisquer lnterêsses es.
sultantes
_dêsse regime, assim como . a
peciais ou a qualquer -Influência ·par- tlcular .na Etiópia.
.
.
• · quaisquer direitos especiais do Estado
Italiano referentes a qualquer dos .ter-.
rltórlos· sob,. mandato.
· · ' .
Artigo 36 .
A Itá.!la _reconhece a validade cie
Artig~ 41
tOdas as medidas que o Govêmo etlope
11 Itália . aceita as. disposições · do
tomou ou poderá. tomar no futuro com
Ato
final de 31 de agõsto .de 1945 e do
o. fim ·de anular as medidas tomadas
acOrdo
franco-britânico- do . mesmo dia.
pela Itá.lln. eJ11. relaçlto à Etiópia depol&
sõbre
o
estatuto de Tânger, assim como
de 3 de outubro de 1P35, -assim como
tõdas
.a.s
disposições que as Potên-seus efeitos.
cias signatári-as ·adotarem para tornar
Artigo 36
efetlvos' tais Instrumentes. ·
. Os ~clonilis Italianos na. Etiópia
.. Artigo 42
gozarão do mesmo estatuto jur!clico
que os nacionais. dos outros paises es· A Itália se compromete .à aceitar
-· t~àngelros, entretaallto, a· Itájia; _reco- todo.~ os . compromissos . a serem ._ con:
nhece a validade_ de tOdas as .medidas
clu!dos pelas Potências AliadaS e ·Asque· sejam ·tomadas_.· pelo · Govêmo
soe! adas Interessadas para modificar
etiope para a anulação ·ou a modificaos tratados relativos à Bacia do Congo,
ção das concessões. ou dos direitos par!
a fim de harmonizá-los com a ·carta
. · tlculares concedidos aos nacionais .ita- -das Nações Unidas e reconhecer!\ a ,
. llanos, sob a. condição de que essas.mevallda:de d!!sses. acordoS. _
·
dida.il sejam tomadas no prazo de um
43
.
Attlgo
ano, ,a partir da. entrada em vigor_ do
· presente Tratado. ·
_
·
.
. .A 'It!Ila. .renuncia a todos os direito.~ ·
e .lnterêsses qúe possa ter em vir'
·- ,, Artigo -3'J
tude· do artigo 16 _do Tratado de Lau· .·
' .. ,,
sanne,
assinado em _24 de junho de
. .No ;prazo .de dezoito meses 11. part!r
da data. da entrada em vigor do pre· •192'7.
sente Tratado, . a Itá.lia restituirá. · tô· Seção IX - Tratados- Bilaterais ·
d!UI as obras .~e arte,. todos os objetos
Artigo 44
religiosas. _ilrqUlvos e ol!Jetos de •valor.
r
.
l1istórlco, .·pertencentes à Etiópia .ou
· 1. Cada uma das Poténclas AÚdas
nos seus nacionais, e· transportados da
óu ·Associadas ·notificará- à. Itá.IIa, denc
- ~1tlópia para- a -Iti\Ua, depo!s 'de s -tro de um 'prazo de seis meses··a partir
ele .outubro de. 1935.
·
da entrada. em vigor do. presente Tra"
·.
.· tado, os. tratados ·bilaterais que con·
Artigo 38 .
cluiu com. a Ltá.lla anteriormente à
guerra e. que deseja manter em· vigor
_n fixada em s de óutubrr. de i.935 a. . ou
rervlgorar to.da\S as disposições dos
· data, a partir da qual se tornailío apll- ·
trata.dos em questio que 'não estive~,i\veis as disposições do presente 'Tratr..do, no que concerne .tOdas as 111edl-_' rem em conformidade· com o presente
Tratado .serão por consegu!nte supridas· ou fatos de qualquer natureza. que
midas.
·
·
acarretem a. responsllibllldade da Itá.lifl- ·ou de nacionais Italianos, com re- •. 2. Todos os trátados dessa na.tureza.
l?.t;ão_ à Etlóp! a.
·
que .tenham sido -objeto dessa notl·
... :
ficaçlío- serão ~egistrados no . Secretariado da Organização das Nações Uni~
Se.~;ão VIll - Acordos Internacionais
das, conforme o artigo 102 da. Carta.
. Artigo 39
. .
das Nações Unidas. · · A Itália se ·compromete · a. aceitar
s·. 'I'odos os tra.ta.dos dessa natureza.
todos os 'acordos que foram conclui·
'Ill!.o tenha.m sido objeto de tal
que
- dos ou que poderão .ser ccnclu!dos ~ara
_:,

·-
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notli!lcação serão .t!,clos como
gados.
'PARTE DI.

abro-

estéjam reunidaS em . grupo, quer estejam isoladas, as . casamatas e os fortina de qualquer tipo, as. Instalações
protegidas para. o pessoal, o material
CRWINOSOS DE GUERRA
· e · os : aprovisionamentos. assim. como ·
Artigo 45
as :munições, os observatórios e os te·
léferlcos
qua.!squer .que ·se·
l. A Itália tomará tOdas as medidas .. jam. sua. militares;
Importância,
seu: estado de·
necessárias para asseg:urn:r a prlsAo e :. conservação ou o seu grau
:ae a.dlanta.a. entrega para julgamento; ·
mmto, quer sejam ·essas coiiSitruções
a) das pessoas acusadas de haverem
em .metal, em alvenaria ou--em con·
prat!cado ou ordenado· crimes de gUer- · . creto,
ou sejam elas . cavadas na• ro~
ra e crimes contra. a. ;paz ou. a humacha.
nidade, ou dêles terem sido ctímpll·
2. A destruição ou a retirada pre·
ces~
.. · · . .
.
'Vdstas
no § .1.0 ac!I!MI. se efetuará6 no
b> dos nacionais de qualquer Potên·
limite
de timo. distância de 20 quilOcia. Aliada. ou .Alisocla.da. acusados de
metros
a. part!r de um ponto quâlquer
haverem .Infringido ·as ·]eis de seu Pads,
da
fronteli!'a.,
t11l como é definida. pelo
cometendo a.tos de tra.!çAo ou colabo·
presente Tratado, e 'lieverAo ·estar con•
irando com o Inimigo durante· a. guer·
clufdas no prazo de um ano ·a partir
n; .
.
. .
.
da. entrada. em vigor do presente Tra2. A pedido do .Govêrno.de uma. das
.
Nações Unidas .Interessadas, a. Itália · tado,..
3. A reconstrução c:ressas fortificadeverá assegurar também .o compareções e Instalações é Interdita.. ·
.•
cimento, como testemunhas, das pessooo · dependentes de sua. jUrisdição,
4 ;' a> A leste da. fronteira franco·
Italiana é Interditá a. construclio das
· cu.lo· depoimento seja necessário para
seguintes obraM fortificações •perma·
o julgamento das pesosas referidas no
.1 I do presente artigo.
. .
.. .nentes onde possam ser Instaladas armas capazes de a.t!rar · em território ·
3. Qualquer· desacOrdo concernente
à apllcaçlio das disposlçeõs dos §§ 1.• francês ou nas âguas territoriais frali·
e .2.0 do presente ·artlgp será· submeti· cesas; lnsta;lações militares permanen- ·
tes que plissam ser utlUzadas para. con~
do por ·qualquer Govêrno Interessado
duzlr ou dirigir tiro em território fran·
aos Embaixadores dos Estados U!ildos
·da. América, da França, do Reino Uni· · cês ou nas águas territórlais· francesas;
meios. permanentes d& a.proV.slona·
. do e .da Un!Ao soviética em. Roma. que
mento· e de. armazenagem,. edificados.
se porão de acOrdo sObre. o ponto
unicamente· para uso das fortificações
suscitado:
· · · ·
e
Instalações supra-mencionadas·.
PARTE'V.
b) Essa; fnt:erdlr;ão não' visa os ou·
CLÁUS'IJLÀS. MILITARES, :NAVAIS E .AtRJ:AS
tros tipos de fOrtlfícaeões não· permaSeç4o J - Du~açilo
da.
Apllcaçilo
nentes
ou ·os aquartelamentos: e· ·fnB'. .
.
ta.Iaçlies
· de:superffcle destinados tlnlArtigo 46
camente a atender ãs necesaldades· de
· Cada. uma d~ .ciáuaulas intl!t'ares,
ordem !nteriores e· de· defesa.·Iocal das
navais e aéreas do presente Tratado
fronteiras. ·
pe:rmameeerá .em .vigOi!',. enquanto. não
5. Em uma. zona: costeira. de 15· qui'fOr• moâlficlida.:lntetramente ou .pa.r!Ometros de profundidade· estendendo-·
.clalmente; por .acOrdo: entre a.s Potên· • se da. fronteira. franco-Italiano· até o
elas Aliadas .'e· Associadas e a. ·Itâlla,
meridiano :9" • 30' leste, .a Itália não
· .ou; depois que a. Itâllli se tornar. memserâ autorizada . a. estabelecer novas
bro da.· Organização das ,.Náç6es ·Un!bases ·ou::.~lnstal~ões navais permadas, por acOrdo entre o Conselho de · nentes nem a desenvolver· as bRses ·OU
.. Segurança. e a. Itálla; :. ·.. :: ·. . · .
lnstalações~·exlstentes. Essa d!scpos!r;ão não •tbobstâculo· as mod!ifcações .
Seçilo II- Limitações Gerais .
pouco importantes das Instalações na·
Artigo 47
vais. existentes,. nem. tão· pouco o/sua.
1. · a> o sistema. das fortlflcaçlles ,e · conservação, contanto que a. capFLcldade. do .conjunto· dessas lnstnlações
das Instalações militares permanentes
não
seja awnentads.
Italianas ao longo da front·eira fran·
.co- italiana, .assim· como seus. arma·
Artigo .48
mentes, serão destruidos ou retirados;
.. b) illsse. s!stema deverá ser entendi·
1. a> Tõdas as fDil'tl!flcacões e lns·
do como compreendendo somente as
talações permanentes. Italianas exisobras de artilharia e Infantaria, ·quer
tentes ao longo da. · fronteira !talo-lu'.
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goslava, Incluídos seus armamentos,
nem tão pouco a sua conservação,
· serão destruidos ou· retirados. ·
contanto que a capacidade do con·
.b) Essas !ortiflcaçôes e instalações
júnto dessas Instalações e dessas ba. deverão ser entendidas como compre·
ses não seja aumentada.
.
endendo somente as .obras de artilha·
o. Na Pen1nsula de Apúlla, a leste
ria e de Infantaria,. quer estej[lm l'eU·
do meridiano 17° 46', a Itl!.lla não
. nidas em grupo, quer estejam Isolaserl!. autorizada a constrUir nenhuma
das, as casamatas e fortins de qual·
instalação permanente mllltar, naval
quer tipo, · as Instalações protegidas
ou de aviação mllltar, nem a desenpara o pesosal, o material. e os aprovolver as lnst.alações .existentes. Essa
vlsloriamentos, assim como as munidisposição não Impede as • modlifcações, os observ·atórlos e os t-.le&rérlções pouco Importantes · das Instalacos militares, qU!Usquer que sejam sua ções ~latentes nem tampouco· a sua
'lmoortãncla, estado de conservação ·ou conservação, contanto. que a capacl·
gr.ãu de adiantamento, quer sejam esdade .do . conjunto dessas .Instalações
sliS construções .de metal, de alvenaria
não seja aumentada. Todavia a cons•
ou eoncreto, quer sejam cavadas'' na
truçã.o .. de aquartelamentos para as
:rocha •.·. '
fôrças de segurança que seria neces•
Z. A destru!ção ou a retirada, presário empregar em missões de ordem
vistas no § 1.0 acima, se efetuar!io em
interioo: e na defesa local das frontei·
um Umlte de distância de zo quilômeras se:á autorizada:. "'
tros ai partir de um ponto ctualquer da
'fronteira, tal como · é. definida pelo
,..
Art!go 49
1
presente Tratado e· deverão esw ter1. :Pântelaria, as Ilhas de Pélage
minadas dentro' do .prazo_ de um ano,
(Lampéduse.
Lampione e Linosa>,
·a partir da. entrada,. em vigor do preassim
cômo
Pianosa
(no Adriático)
8ente· Tiatado. ·
. ··
serão·
e
continuarão
desmilltarizadM.
3. A . reconstrução . dessas ·fortificaz. Sua desm11ltárização deverá esÇões e instalações é interdita.
.. ·
tar cionclti!da ·dentro do prazo d.e um
. 4. a) . A construÇão das segu~ntes
obras e interdita ao oeste da. frontei- · ano a partir .da entrada .. em vigor do
ra !tálo~lugoslava: fortificações per· ,presente Tratado,.
manentes onde podem ser: instaladas
Artlgo 50
·armas· ca.pá:iles de àtlrar em território iugoslavo ou nas águas. territoriais
1. · Na· Sardenha, todos· os locaiS·
iugoslavas, Instalações militares. perpermanentes de artilharla de defesa.·
manentes·. que podem . ser utll!za~as
das costas,: asslfu. como seus armapara conduzir ou dirigir tiro em termentos e tOdas as instalações navais, .
ritório· iugoslavo ou ·em suas ãguas
situadas a.· menos de .30 qUilOmetras
territoriais, ·.nieios permalllenltes de' das águas territoriais francesas, se·
apro:vlsionamentii e de' armazenagem,· • rão transferld.as . para a Itálla. contl-'
. edificados unicamente para o uso· das ' nental ou demolidas no prazo de um
fortlf!caç6és e insiaJações ·- áéima re- .ano, a pàrtlr. da: entrada· elll ·vigor
feridas..
..
.
. .
do presente Tratado:. · . . . · .· ·
.o>; E~is~: lriterdlção não·. visa outros.
2.· Na' Slcllla, e na Sardenha, tõdas
tipos de. fortificações não pt!rmanen•
as lnstalilções permanentes, assim· co-·
tes ·ot( os aquartelamentos e. instalamo· 0 mater!aü destinado à conserva-:
çõés' de superfície ·destinados. unicaçlio•· e à armazenagem•· doo- torpedO$;.
mente· a atender às necessidades de ·das minas .mari:iJ.has· e das bombas ..
ordem Interior e· da defesa local das
serão demolidos ou' transferidos· para·
. . . . . · a· Itália continental dentro· do prazo
frontetras·.
·
5. Em uma zona costeira de 15
de um· ano· a;. partir· da . entrada em
ctuilôntctros de profundidade; estenvigor do presente Tratado.
dendo-se· da· !ronte~ra entre a. Itália
·a . Nenhum melhoramento · recons- ·
e a; Iugoslávia e entre a. Itália e o
·
.
li !i d 1 ' t 1 5
Território Livre de Trleste até 0 pa.trução ou. amp aç o as ns a aç e5
ralelo 4~• 50'' norte e· nas Ilhas situa-· existentes ou·. das fortmcações per·
das a:o longo dessa zona costeira da
manentes da· Slc!IIa e da Sardenha
Itá I!' . !io erá autorizada a estabe-· será autorizado: todavia. salvo nas
. t
ões nazonas·. da Sardenha setentrional de·
. ·a n s
lecer novas bases ou 1ns a1aç
fln!das.
no· parágrafo 1.o acima, po·
vais permanentes, nem a . desenvo1ver
derá. ser m·antida. a conservação norRS bases ~·· Instalações exlstente~~d~:
mal dessas instalações ou fortlficações permanentes e das armas ctue
sa dispós.ç!io não Impede as 1 t-.
cações pouco Importantes d~~-tnsta
nl! jâ •e acham instaladas.
··
lações navais e das bases e....., cn es
"

\•
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4. Será Interditado à Itália~ cons·
1'1 Marillha italiana . ·
' truir na Slcllla e na Sat·denha· qual-·
quer Instalação ou fortlflcaçl!.o naval,
Artigo . . 56 •
lllllitar ou de aviação mll!tar, .com ·
1 - A esquadra · italiana atual se- .
exceção · dos aquartelamentos·. das
rá reduzida· às unidades enumeradas
fOrças de segurança que será neces.
.
sário empregar em llllssões de ordem ·· no anexo XII A.
2 ·- ' Unidades suplementares, que
Interior.·
·
não figuram no· anexo. XII e. utlllArtlgo· 51". .
· zadas com o fim .exclús!vo de dragar
·
·
·
·
llllnas · poderão ser mantidas até. o .
1. A Itália nllo. POSSuirã, fabr 1cara, . fim do_ ·período de dragagem que será
ou experimeilltará~ -1.~) nenhum ar•
•
ma atômloa; 2.o) n~nhum projetll fiXado pela Oomlss..o .Central Internaautomotor 011 dirigido ou disposi-tivo ·clona! de ·Dragagens para a limpeza ·
' .
.
·
. ·das minas· nas águas européias. ..
empregado· para o_ ' lançamento d~s- · 3 ·_. Dentro. de ·um ·prazo_ de dois
ses ;projétels (a nao ·ser toiJpedos .ou · meseS depois da terminação do refedlsposltlv~s · para o lançamento dos .... rido • per!odo as. embarcações · dêsse
torpedos, que façam parte do arma· · tipo. .que . tiverem sido ·.emprestadas
mente normal dos navios autorizados
à -.marinha ,italiana pot• : outras Pcpelo presente T!:atado) ; 3.0 ) • nenhum
têncla8 . serão devolvidas · a essas . Po. canhl!.o de alcance
superior a ·30 ·qu1- · tênclas e· tôdas as- . outras 'Unidades
lômetros; 4.0 ) 'nenhuma mina ma- ·suplementares serão. desarmadas· e
. .
rlnha ou _torpedo full::!ommdo por transformadas para uso clvlt·
mecanismo de Influência; 5.0 ) · ne··
&..•! ·
nhum torpedo humano,
·
,n~• go .57
1
A. Itália tomará as seguintes ·
. Artigo .53
. medidas à. respeito .das unidades aa
marinha' Italiana · especlfl.cadas . no ·
A aqu!slção, no Interior ·ou fór.,
XII l3:
. . .. , . . . ·
da· Itália, de material de guerra _de . .anexo
• a) As, refer!das unidades 'deverão ·
origem · alemã ou japoneza,. ou .cons·
postas à disposição : dos Govertru!do segundo ·planos alemães. ou ja· ser
nos
dos Estados .. Unidos· da · Amér.lca
· poneses, assim. como a .fabricação da .FrllillÇa,
e da .União ·
· dêsse material, serão Interditados à· Soviética;.. 'do. RelJlo . Unido
·
'
'· :- .... ·
·Itália.
·, b) os vasos de guerra que devem ser- .
entregues em cumprimento da' ·auArtigo . 53_ . ·
.
·
nea . (a) acima. -serão · Inteiramente
. · _A Itália não 'deverá fabricar- ou . equipados ' e ..prontos plll'a · · qU'alqúer
~~ulr a ·titulo público:- ou. privado,
_operação; com>tudo o que ~
. ma_ter!al:de: guerra em exC&dent!'!:OU. · ao . emprêgo~das armas•_como estoque
de .um . tipo dl!erente · daquêle · que . dé. · bO.rdo:- das : -peças .sobrassalentes
· seja necesst\l'lo às •f6rças · armadas · completas e com tôda ·a documenta··.autorizadas pelas seç6ea m,. rv e v ção técnica necessãrla; :
.abaiXo mencionadas. ·
· ·
;é.>. -a entrega dos vasos de guerra
especlfloados · , ac!ma será . efetuada
- ···
· .. ·
Artlgç 54
num prazo de 3 meses a .:partir da .en.' ·.o ~·'-ero. t. 0'tal· do.s .·cargos a·e asa·
~ a' .. trada em vigor: ·ao presente '!'ratado, ·
.. salvo no ca&o dos navios que não pos,......
to.- pesados ·e médios .. das fOrças ar· sam ser reparados no prazo .de. três
meses e para os· quais o prazo. da en• ··
madas Italianas nlio poderá exceder
a 200.
.
··
t~ega, · pode.rá ser. prorrogado. pelos .
-.
Quatro aoyernos;
.
Artigo ·:55 ·.
o8 estóques de reserva das peç~
Em caso algtinl, uin oficial ou subsobressalentes e os estoques de reseroflclal da antiga· llllllcla · fascista . ou · -va, do . mat'erla.l. para o CllloP~o . das
bli
· f 1s
·armas correspondentes aos navios· acld · ant'g0 ·exé :it0
. tao não· poderá
rc ser: repu
canoa servir
ase • · ma especificados de_verl!.o, tanto. quanadrriltl4o
com um grau de .ofl.clal ou dé .sub· ·to; pOil\SíVel, set• fornecidos ao moomo.
oficial no exército, na marinha ou na
tempo que os ·navlos · .· - ·
..
aviaÇão ltaUana, assim como· ·no ·coro complemento · · dos. estoques de
po de carabineiros, com exceção da- . reserva de peças·. sobressaleptes e dos
queles que·· tiverem. sido reabilitados . estoques d.e reserva de matm·lal ;para o
pelo organ!smo · competente, de acor- · emprêgo das armas será fornecido· em
do com a lei Italiana.
quautldades em datas que serllo fi-

ar

,. '

-, 28ô-

xadas pelos Sô!uatro · Governos e de
guerra c que não flgwoam no. anexo
qualquer maneira num pra.zo .de um
XII poderâo ser trruns~ormadoa, para
ano. a partir da entrada em v!gor do
uso· civil; ou deverão ·ser destruidos .
presente Tratado.
dentro de um .prazo de dois anos.
2 - As modalidades das transferên· 2 · _ 1A ·Itállà. se. compromete à re·
elas e entregues acima mencionadas cuperar, antes de aplicar •as- .medidas
serão. fiXadas. por uma· Comissão. das · 'de Imersão ou de destruição dos na·
Quatro Potências que ·será Instituída · vios de guerra e dos -submar:nos re·
por um -protocolo separado. ·,
. •
feridoS no parágl,afo 1>recedellite, 0 ma·
3 - No caso . em que um ou vários
teria! e as peças destacadas _que pcdos navios menéionados no anexo XII derão servir para completar os . este- ·
B e .que ·devem ser· objeto de· uma
ques de ·.bordo e de reserva de peças .
de sobressalentes· e de material que
transferência venham a perder-t~e ou
·a sofrer :um dano· e .não possam ser
deverão ser .fornecidos em virtude do
reparados, a.!1il:es da dBJta. prevista ;pa- parágrafo 1.0 do artigo 57, para todm.
· ra a .transferência,. qualquer que seja os navios . especificados , no ...anexo
a causa da perda ou ·dano, a Itál.!a . · · XII B.
·
·
se compromete a substituir êsse navio
. 3.. A Itália poderá igualmente, sob•
ou navios por, uma tonelagem-equiva·
lente retirada dos navios que figuram
o contrõle 'dos EmbaiXadores dos Es·
no anexo. XII A. Nesse .·caso 0 navio. tados ·Unidos da América, da .França, .
do Reino Unido e:da União Sov!étlca
ou navios de substituição s~ão es~o·
· lhldos pelos . EmbaiXadores . dos Estli- · em !toma, recuperar todo o equipa·
dos Unidos da. América, da França,
mento; e tõda peça de sobressalente_.
do Reino .Unido e da União Soviética \ . que não tenham o · caráter de .arma·.
·
mentes e suscetíveis de serem facll.em ·Roma.
mente
transformados. para o uso civil
na· economia;'ltaliana.
·
Artigo 58 · .
. · .1. :.... A Itália aplicará as. meclidas
seguintes concernentes · aos submarlArtigo . 59
· nos e aos navios de ·guerra. fora de.
· Não será é~ITStruldo, adquir!do. ou
estado de uso. Os prazos especifica.- substltuldo pela Itália.· nénhum en.dos devem entender~se. como inlclan·
couraçpdo .' ::
. · . ..
.
do na 'data . da .entrada. em vigor do
2. ·Niio será· construido, ·adquirido,
• presente _Tratado ..· . :. · · ·
· utilizado .ou exPerlmeilltado :pela. Itã~
· a> os navios de _guerra de sU:perf1· lia. ·nenhum . porta·avlões, submarino ' ..
ele,· .flutuo.rulo,, que nlio · figuram no · ou outro navio submerslvel, nenhuma
anexo. XII, lncluldos· . os na.vios de vedeta lança torpedos e nenhum tipo
· guerra, em. construçlio, já flutuando.- especializado ·de nav!o de ·assalto.
· serão destruídos: 'ou transformados em · 3. o total ·dos .deslocamentos-tipos
ferro velho num prazo-de-nove meses, ·. dol! .navios de combate. da ·marinha
b) Os navios de guerra ·em cons·-.. . Italiana, excetua.ndo·se os encouraça-.
truç!!.o no •. estaleiro ser!!.o destrUidos . · dos, . mas lnclulndO-tle. · os. navios em
···
ou, trll11Siformados-·em. ferro_..velho no. corui~o. d!eJJGd.s da data do seu
. prazo de nove. meses; ·
. .
· lan~:amento, lllii.o · deverá ultrapas.sm-. ·
c) .os submarinos- em f1utuaçllo que· 67,500 tonelàdas. · ·
·
·
·
...
... não ·:.figuram. no ·anexo XII· B, serlio . . 4: K substltulç!!.o dos navios ·de com"
afundados-em alto mar a mais de 100 bate . devera ser ·efetuada pela Itália
braças . de. profundidade;· num .;prazo· . no Umlte ·da tonelagem Indicada. •no ·
de três meses. ~ . ·.•. . . ·
. , . parãgrafo 3. :A substitu!çllo dos navios
à) Os navios de guerra afundados
auxiliares· não , será' sublnetida a . nenhúma restr!çiío. ·
.
.. .
' p.os portos _italianos e nos. canais. de
en\'rllida dêsses ;POl'toS: · (!Ue entra.V811ll
•5.. A Itália· se compromete .a. não
· a nllll'egação ncl'l!llal,. serão, no prazo fazer aqUisição nem · empren~er .a· ..
.de_.dols anos,. destruídos· .no local. ou construção de nenhum navio de com· •
poderão ser trazidos à tona. e, em .se- · bate antes de 1;0 -de fevereiro de 1950.
~tulda destruidos ou transformados em
salvo· no- caso em· que fOr necessário
.
substitwr uma unidade que não seja
ferro velho. · .
e) . Os navios. de guerra afundados . :um encouraçado, perdida · acldentalna.s · águas Italianos. pouco profundas
mente -e, n~s.se cnso. o deslocamento
aue· não entravam a· navegação serão, do· novo navio não deverá exceder de .
mais de 10% o .deslocamento do navio
'dentro do. prazo de um ano, tornados
· Incapazes de flut\lar.
·
· . . perd!do.
· ·· ·
·
··· /) Os navios. de tnJerr!li, 'podendo ser
6. Os têrmos utilizados no presente.
transformados e que não se enqua- · artigo estão para os fins do presente
dram na definição de material de Trata.do1 definidos no anexo XIII A.
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' dentro de· um prazo de seis me~ ·
. Artigo 60
clado
ses a partir da ·entrada, em vigol' do
1. O efetlvo total.da marinha italiana, não compreendido o .pessoal da presente Tratado.
aeronáutica naval, não deverá ultrapassar 25 ~ 00() oficiais e bomens, ·
Artigo «13
2.- Durante o perfodo de dragagem
!9'enhuma forma de instrução. 'milidas minas, que será fixado pela Cotar,
no. sentido do anexo XIII B, será
. / · missão central Internac!onal de Dra- ·
gagem para· a limpeza das minas nas · dada às. pessoas que não façam pàrte
do exército Italiano ou aos carabl·
águas· européias, a Itália será autori~.
· ·
zada a empregar para i!sse fim um nelros.
número suplementar de oficiais e homens que não deverá ultrapassar
· Seçiio V - LimitaÇões a serem
.
. 2.500, . .
..... ·,impostas a Aviação Italiana
3 - o etetlvo permànente da marinha· que exceder o autorizado pelo ·
Artigo 64
·parágrafo 1 será iProgresslvamente re.I. A aviâção militar ttallàna, i~clu- .
dU2ldo às cifras e nos prazos abaJxo
Indicados, devendo êsses prazos serem stve. tôda a aerooáutica. naval, ·será 11- ·
contados a part!r da entrada. em vigor· mltada a 200 aparelhos de combate e
do presente· Tratado;
.· · ..
· de reconhecimento e·. a 150 aviões de
a) 30. 00() dentro de um prazo de · . transporte, ile salvamento marftlmo,
seis meses;
.
de instrução (aviões-escola) .e de .li·
b) 25.000 dentro de un1 prazo de'
Nesses .tota!s serão compreen· .
'gação;
nove meses.
.
dldos
os
de ~eserva. com a ex-.
Dois meses depois de terminadas as , · ceção dosaviões
aviões
de combate e de. reoperações de dragagem das minas pê·
conbecimento,
nenhum
aparêlho será
la marinha.· italiana, . o . pessoal su•
de
arniamento.
·A.
organização
munido
plementar autorizado pelo parágrafo
2 deverá ser licenciado. ou Integrado · e· o.· armamento ·da aviação italiana,
:bem como a sua distribuição pelo ternos ef eti vos acima indicados.
·. 4 ~ Fora dos ·efetivos mencionados . rltórlo Italiano, · serão concebidos de
· nos !Parágrafos 1 e 2, e do -Pessoal da maneira a ·atender exclusivamente às
·aeronáutica nasval, autorizado pelo Ar· · tarefas de caráter .!ntemo, às necessl·
tlgo . 65, n~llhuma · pessoa · deverá re- · dades da defesa local das fronteiras
~ceber, de !arma llilguma, instrução na~
italianas e à defesa .contra ataques
val
no
sentido
do
anexo
XIII
B.
·
·
aéreos.
. .
.
·. 2: A Itália não possuirá nem adSeção IV . ._ Limitacões a. serem
. quirlrá .nenhum avião concebido es·
· ·.impostas ao Ezérctto ·Italiano
senclalmente como: bombardeio e· que
comporle diSpositivos ·Interiores 'para
.. ·
Artigo 61.
· o transporte de ·bombas. · ·
· O exército ·italiano, inclUJndo os
guardas· das fronteiras. sftrá. limitado
Artigo 65.
·a uma fOrça de 185.000 homéns; com.preendendo o pessoal de comando. as
1. o. pe.Soal da. aviação · mll!tar
Unidades combatentes e seus serviços
italiana, .inclusive .. o da aeronáutica
.. e. a. 65.00() carab!neiros: entretanto,
naval, será limitado a .um efetlvo to.um ou outro dêsses dois. elementos po- · tal
de 26.000'.homens, compreendendo
derá· variar de. 10.000 homens. ·contano : pessoal . de: ·comando, as unidades
to que o efetlvo. global não -ultrapasse
·
combatentes':e os serviços.· ·
260 ;000 homens. A'organlzação · e ar2. · Nenhuma forma de instrução
mamento das fOrças terrestres italianas, bem ·como a sua distribuição sOmilitar : aérea, no sentido do anexo
. bre tOdo· o território. italiano serão
XIII B, será dada às pesoas que não
concebidos de- maneira a atender exfaçam parte da aviação · mllltar ita·
.
clusiva·mente às ·tarefas de caráter ln···· liana..
terno; às necessidades da defesa lócal
Artigo 66
das fronteiras .·ltalianas · e à defesa
A aviação mllltar Italiana excedenanti~aérea.
·
te das cifras autorizadas nos têrmos .
Artigo 62
Artigo 65, acima, .será dlssol!v:lda. ·
.· o pessoal do exército ltiÍllano · exce- do
dentro de um prazo de sels meses a
dente às cifras autorizadas nos têrpar~ir da entrada em vigor do presenmos •do artigo 61, acima, será llcen- te Tratado.
'

..

I
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<Tal como se acha definido · no

Anexo XIII C)

J

.

fabric!IIÇáo ou de concessão alemã ou
japonesa.:
'
'

:Artigo 67

•'

'

S~çáo V/11 -

Prisioneiros de Guerra
Artigo 71 '

1. Todo o material bélico de pro1. Os_ prisioneiros de guerra Italiaveniência ltalia,na, excedente, autorinos serao repatriados logo que fOr
zado' para as fOrças especificadas nas
possível, segundo os acordos concluiSeções m, IV e v, .será pOsto à. disposição dos Governos. dos Estados Uni- dos entre cada uma das Potências que
dOI!, da América. da· França, do Reino. detêm êsses prisioneiros e a Itália •.
Un.do e da' União Soviética, de acOrdo
2. Todos os gastos acarretados
com as instruções que ·êsses Governos pela
transferência dos prisioneiros de
·derem à.. Itália.
·
guerra ltallanos, Inclusive as despe·
2. Todo o . ma teria! de guerra de sas 'de subsistência, desde os seus resorigem aliada, excedente ao autoripectivos centros _de repatriação, eszado .para: as fOrças armadas especi- . colhldOll pelo ·Govêrno ·da Potência
ficadas nas Seções ni,. IV e v, será
ou Associada. Interessada, até
pOsto à. disposição da Potência Aliada oAliada
ponto'
de entrada em t.errltórlo !ta-.
ou Associada, Interessada, de acOrdo llatJQ, serão
.por conta -do Govêrno
com as Instruções que essp. der à. Itá- :tallano.
lia. .
. .
.
.
4. A Itália renuncia a todos os seus
Seção .IX -·. Dragagem de Minas·
dlre!tos ao material bélico acima mencionado e .se conformará com. as dis·Artigo 72
posições ,do a>resente artigo dentro do
A partir da entrada em vigor do
prazo de um ano a partir da entrada
em vigor do presente Tratado, .sOb re- presente Tratado, a Itália será convlclaua a tornar~se membro· ·da Co·
serva das dlBposlções contidas nos armissão. para a zona mediterrânea da
tigos 56 e 58 acima.
..
Organização Internacional de Ora.·
5. A Itália fornecerá aos Quatro
gagem
para a limpeza de minas nas
Governos, dentro do prazo de seis
águr.s
européias
e comprometendo-se
meses' a partir' da entrada em vigor
a
manter
à.
disposição
de. Comissão
do presente Tratado, listas de todo o
Internacional ·de Dragagem de Mt·
material • bélico excedente.
·nas a totalidade... de seus meloc de
'
dragagem até o fim do perlodo de ·
.Seção VIl ::::- Açáo preventiva contra
dragagem de após guerra, tal como
o rearmamento da Alemanha e d6
fOr determinado . pela .Comissão. Cen~
·
··Japão
trai.
: Artigo ,68 .
PARTE V
A ·Itália se compromete a tr~.zer sua
RETIRADA • DAS . FÔÇAS ALIADAS
intei\'a: colaboração às Potências Alfadali e Associadas para pôr a Alemam.ha
Artigo 73 1
e o Japão na impossibilidade de tomar,
1. TOdas as fOrça:s .. armadas das, .
tora do território alemão e japonês,
Potências
Aliadas e Associadas serão
medidas tendentes ao seu rearmamenret~adas da .Itália logo que for pos· ·
. to.·
slvel e de ·qualquer maneira dentro
Artigo 69
de um . prazo máximo · de · noventa'
A Itália se compromete a não aul o· dias a partir da entrada em. vigor
· rlzar, no território Italiano, nem o em.· do presente Tratado.
2 . Todos os bens italianos. que não
prêgo, nem a formação de técnicos,
tenham sido objeto de uma lndenlzaInclusive 0 pessoal da aviação militar,
ou civil; que sejam ou tenham sido · ção e que ·se achem na posse das
fOrças armadas das Potências Alia.·
nacionais da Alemanha ou do Japão.
das e Associadas na Itália, na data
Artigo,, 70
da entrada em vigor do presente Tra.·
tado, serão restltufdos ao Govêmo
A Itália se compromete a não a d·
qulrir ou fabricar avião civil algum · italiano,. no mesmo prazo de noventa.
de modêlo alemão ou japonês, ou que- dias ou darão lugar à. atribuição de
comporte elementos .importantes de uma lndenlzação satisfatória.
•
'

'
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d~ste parágrafo· s~rão comunlcRdOs •
aos Embaixadores dos Est11dos Unidos
·da América; da :França; do Reino
Unido e da União Soviética em
Rom11 .. ' · -·-·
·
4. A União Soviética fornecerá à
ltál!a, em condlçõea comerciais,~. as
matérias primas ou .. os produtos· que
a Itália lrilporta normalmente .e que
são necessários·. à· produção·· dessas
mercadorias·. · o , pagamento · dessas·
matérias primas ou dêsses produtos
será ~etuii.do, deduzlrulo-se o seu •vaPARTE·VI
lor do das mercadoriiiS entregues à
Un!iío Soviética •.. ·
··
DA . GUERRA
.RECLAMAÇÕES. ORIUNllAS
·.
5. .. os Quatrp · Embalxauores · de-,
· Seção·. I· _;;_· RéparMÕCB .
t.ermlnarão o ·valor ·dos haveres Ita.
Jlanos a · serem transferidos à União
.:'Artlgo-74 ·
Soviética. ·
,
,. i
A ReparaÇões' em beneficio da
6: ·A .bRSe de .cálculo pura o paga·.
União .das Repúblicas Soviéticas
mente previsto no presente artigo
, . · · · . Socialistas
· será o dólar dos Estados Unidos em
.. ·1 '· A Itália ·pagará à União Sovlé· Rua paridade· ouro no· dia 1 .de· lülho ·
de '·1946, .!Sito é, 35 · dólares por .uma
· tlca reparações· no .. valor 'de ....... -. . . onça. d, e ouro.
. .
100. 000 ~ 000 de ·dólares norte-amerlca·
nos, durante iun período de·setc anos, ·B -.ReparaçÕes em• beneficio . da '
· ·a partir da entrada em vigor do pr~'
Albânia; .da Etiópia, da .Grécia ll .
.sente. Tratado;· 'Durante .os dois prf·
da· Iugoslávia - ·
.....
.
·
melros . anàs, não· serão · efetuadas
A
Itália
pagáJ-á.
reparações
·
aos
··
1
prestaçõeS retiradas da produção ln- ,Está:dos seguintes:·· . · ·
·· · · ·
d ustrlal c:orrente.
· ·.
· ··
2 .. As êntrellas feitas a titulo de . Albânia: no valor de 5.000.000 de.
reparações terão· origem n!!ÍI ·~eguln . dólares .dos Estados Unidos. ·
tes· fontes: ,
•
··Etiópia: no valor de ~6.000.000 de
à) Uma parte das. Instalações e do · .dólares dos Estados Unidos. ·.
· a])àrelhamento ·Industriais .ltallanos
tugoslávla: no valor de 121i.OOO.OOO
·. destinados .ãi ,fabricação· de. material de dólares dos· Este'doi; Unidos.·
,
Grécia: no valor 'de Cr$ 1C5.000.0CO
bélico aue não seJam. necessários .às
. exl~:ênclas dos efetlvos .mllltares au· de dólareS .dOs Estados Unidos.
·
torlzados, . nem lmedJat11n1-ente adap· · • . ~'!Sés pagainéntos' . serão " efetuados ·
:táveis a usos civis ·e, que serão: retl- durante tim. p~rfodo de· sete. 'anos· a ,
rados · da Itália em: virtUde elo .urtl· partir da entrada em vigor do presen~ .
go. 67 do presente Tratado;·
.. . .~e .Tratado. Durante -os dois· prime!~
··bl os -haveres. Italianos na Rumâ- ·ros anos, não serão .efetuadas ·presnla,
·Bulgária . e na Hungria, com , t.a~ões levantadas sObre a. Jlrodução
• reserva das exceções . especificadas· no . Industrial corrente. · . . ,
§ s.• ·do artigo 79; · · "• · ·
·2. As en.tregas feitas ·a t~ulo de re. c) A' produQito industrial. corrente parações terão origem ~nas seguintes
fontes:
··
.· · ·
.
·.
· da Itália,· Inclusive a ·produi;Ao das
indústria~ extratlvas..
. .... ··· ·
a)' uma, parte das Instalações e dos .
. 3; •As ,quantidades . e· , oãtegorlas ffll.arelhamentos · mdUBtrlals · Italianos
.das mercadorias . a ·serem ·entregues destinados. à fabricação · de mnterlal· ·
·· serão objeto .de. acordos · entre o _Go· ·bélico. aue. n!io · seJam · lndlspeusãve!s
vêrno da União Soviética· e o · Go·. na ,exigências dos . ·efetlvos mllltares ·
vêrno Italiano; sua·. escolha.. será .efe· · autorizados,. nem ·Imediatamente adn· ·
tuada . e suas entregas ·,serão ·escalotáveis a usos civis ~ que· serão re·
nadas de modo a nãó perturbar a re· tirados da Itália. em virtude do Rrtlgo
construção econOmlca da· Itâ!lá e_ ·a 67 do presente .Tratado:
não Impor encargos su;plement!l'res às
b) A produção Industrial corrente
outras Poitências Aliadas .ou Associa- da Itália, Inclusive 11 produção das
das. Os acOrdos concluídos em virtude .lndu.St.rlas cxtrntlvas;.
3. · Todos os haveres em banco e
as Importâncias em espécie que estiverem na posse das fOrças- armadas
das .·Potências Aliadas e Associadas',
no mómento da entrada. em vigor do
presente ·Tratado e que lhes . tenham
sido . fornecidos gratUitamente pelo
Govêrrio Italiano, . serõ.o· restltuidos a
êsse Govêrno nas mesma condições e,
quando não o forem, será creditado
· ao Govêrno Italiano numa ImportânCia. correspondente'
ao. . seu total.
•
. ·-

.

'

'

.

'

'·

.
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c) Quaisquer outras categorias de parágrafo 1 da parte B e, quando fOr ·
prestação em' capital ou serviços, com necessário, com o Govêrno Italiano e
exclilsão .dos· haveres ltal,tanos . que, ... ,darão. conselhos às . partes Interessanos. têrmos do artigo 79 do presente das. Para os fins do presente artigo,
. Trwtado, dependann .dâ jurisdição dos · os Quatro -Embaixadores continuarão
. Estados enumerados no parágrafo 1
suas funções até a· termlriação do
acima. As . prestações feitas em cum- período previsto no parágrafo 1 da
primonto do presente· parágrafo com- . parte B para. as entregas a· titulo de
.preenderão os navios de passageiros reparações.
.. .
.
Satúrnia e Vulc4nia, ou um dos dois,
b) · A fim de evitar conflitos ou atrino· caso em que, após avaliação pelos bulções duplas na repartição da .proQuatro Emba:lxadores, forem· êles .pe- dução e dos recursos .italianos er1tre .
didos dentro de um per!odo de noos diversos Estados que têm .direito ·a :
· . venta dla.l! por· um .dos Estados enu-· reparações, em virtude da pàrte B do ·
merados no parágrafo 1 .acima. As present~ artigo, os Quatro. Embalxa- , ·
'prestações feitas em cumprimento .do
dores serão . Informados por todo o .
presente P,arágrafo poderão lgun)men- Govêrno que tem direito 'a re!mraÇões ·
te compreender sementes. ·
em virtude da parte B do presente. ar3. As quantidades e categorlns de •·. · tlgo e pelo Govêrno Italiano dli ~tber
mercndorias e serviços a serem en.tr.etura.· de negociações para a conclusão.
, gues serão objeto de acorc:los entre .de um acOrdo, segundo· as disposições ·
i
os governos .que .têm direito· a· reparado parágrafo 3 acima;_ belll: .como do
ções e' o ao'vêrno ltali)lno; sua esco-. progtesso dessas negociações~· No caso
lha· será · efetuada e suas .entregas
de surgir uma discordância durante
serão escalonadas de mo.do ·a não per- . essas negociações; ·OS ·Quatro' Embalturoar · a .. reconstrução econõmlca da
xadores terão• competência para deciItáJia. e a não impOr cncar~os ~upledir qualquer questão que lhes sroja.
•
mentares às outras Potências Aliadas ·~ubmetlda por um ou outro dos .cita.. ou Associadas .. · ·
· .·
· · ·
dos Governos ou .por Qualquer outro.
4. Os 'Estados, que têm direito a r eaovêrno que tenha direito a repara-.
çõe.S em. ;virtude da parte B .do_ pre-.,
paraç5es a titulo de produção corrente
fornecerão à Itália, em· condições co- sente artigo.
c) uma vez concluidos os acordos,
merclals, às ma~érlas •primas _ou os
produtos . normalinente · · Importados · serão comunicados aos; Quatro Em.·pela Itália e Que são :necessários à -probalxàdores. lt<Jses pod!!rao recomendar
dução daquelas. mercadorias. O paga- . que um acOrdo seu· nao esteja ou que. mento . dessas . matérias primas ou · tenha . deixado de estar em harmo.
dêste' :produtos será efetuado, descon- nla com os pr!nclp!os enunciados no,
parágrafo 3 .ou a!lnea _(b) acima, seja.
.tando-se ·o seu valor do das mercado·
rias ·entregues.. :· ', ' · ·
··
modlficado'·de modo aproprla~o. · .
. A baile do cálculo· para o pagamento .
preVisto • no ~ presente artigo será ·: o
c ._ Disposiç6és e;peciais para
dolar~. dos ·Estados· Unidos_ em sua pa·
entregas antecipadas
rldl\(le·.ouro, no dia t•. de julho de .
Nenh~ma d~pos,lçâo da parte~ ·e:
ld9e4~u{.~o é,. 311 d~lares ·por uma. onça
da parte B do presente artigo será .
considerada clllllO excluindo, durante
6. As reclamações-dos Estados ellu·os dois· primeiros anos, as prestações
merados ·no parágrafo 1 da parte B
d 11
n
do presente artigo, na medida do-ex- ' levantadas sObre· a pro uç 0 _cotn • ..
cedente dos totais· especificados · na- . te previstas· no parágrafo 2 . <c> da·
·quelé .parágrafo, serão satisfeitas com
p~rte A e no pa.râgrafo.2 (b)· da par·
te B . desde que tais prestações sejam ·
o auxilio dos créditos .Italianos submefeitas em execuçllo de 11cordos con·
tidos à j 11risdlção rlispectlva dêsses
cluldos entre 0 aovêmo que tem di~
Estados pelo artigo-79 do presente'~a.relto a reparações e 0 .Govêrno italla·
; ·
tado. . . · ' ·
7 a) . Os quatro Erribaxadores coor· \ no·. ·
denarão e controlarAo e execução das · D .:__ I?.eparações em. b~nef!cio de
<l!spoelções da· parte B do :pr~ aroutros Est_ados
tlgo. l!lntratão em entedllnento com os
ê
\.
chefes das mlssõea dlplomátlcll.!i, cm
As reclamações ·das outras Pot nc1as
Roma· , dos Estados mencionados no Aliadas e Associadas serão ~otls!eltas

as

_. 290.:...

~

'

:

com os ativos itiÚianos submetidos às
4. .O Govêrno · italiano cooperarâ'
suas respectivas jurisdições pelo artl"
com as Nações Unidas na busca e resgo 79 do presente natado.
tituição de bens sujeitos a restituições
· . 2. · As reclamações de· todo .Estado nos têrmos do presente artigo e fornecerá à sua· custa. tOdas. as facilidades
'beneficiário de cessões territoriais em
n
ecessádas.
·
· .
.
cumprimento. do presente Tratado e
que não é mencionado na parte B. do
5. · o . Govêrno ·Italiano tomará as ·
presente artigo serão satisfeitas Igual- medidas necessárias a fim de restituir
mente pela transferência ao dito Es- •·. os bens refei'!dos no. presente artigo
. tado, sem .pagamento de · sua parte, . que· estejam detidos num terceiro pars
das Instalações . e dos aparelhamentos
por . pessoas . submetidas à ·jurisdição
. Industriais situados nos territórios ce: · 1't li
·
· ··
·
.. dIdos; que servem, quer à distribuiçao
a ana.
·
de água, quer à produção e cllstlibui•
6. O pecUdo de restituição de um
. ·.. ção · de. gás e eletrlcldade,: ~ que per- : •bem serâ .apresentado ao Oflvê1:no itac
tençam a Qualquer· sociedade Italiana,
llano ··pelo Govêrno do · pais de cujo
· cuja se.de social seja situada na Itália· .. território êsse bem tenha .sido retira-·
ou . para ,lá tenha . sido transferida, ·do; ehtimdendô-se que ·o material ro. bem .como pela transferência de quais- · dante pertencia :orlglnàriamentc .. os
· quer' outros haveres' dessas sociedades· pedidos deverão ser apresentados' den-.
em território cedido.
·
.tro de um·'prazo de t~e)s meseli n par:
·a: A. responSabilidade.,resultante de tlr da entrada em vigor do presente
. compromissos financeiros garantidos
. .
..
.
·por hlpotecll!l, prlvlléglos e outros en-. Tratado. · ·
: ..
pargos ·que gravem. êsses bens, .será
·. 7.' Ao G<ivêrno reclamànte Incumbiassumida pe~o. ·Govêrno Italiano.
rá Identificar o bem e provar a sua
· ·
propriedade ·:•e ao.· Govêrno ltalll\no
E - Indeni2aÇão f;or bens apr,eendido.s
provar qúe o bem não foi 1·etlrado à
· .
. a. título de reparações·
: • · .fãrça:ou por éonstrangimento.. · . ·
Govêrno Italiano se compromete · s. o aovêrno Italiano restituirá ao·
a .Indenizar. :tõda · pessoa ·flsica ou Govêrno da Nação .Unida .ln terassada
jurídica .cujos bens tenham ·sido
todo.o ouro.monetárlo .que teÍlhll. sido
·apreendidos em consequência· das dis- · objeto de espoliação· pela Itália, ou ·· ·
.· · posições do presente· artigo; relativas transferido Indevidamente. para. a Itâ·
· ·
lia, .0 u entregará ao" GOvêrno ln teres. ·a reparações. ·
..
·
sado.da Nação Unida umn. q11 antldade ·
Seção :II·'-' Restituições pela Itálià
dê ouro Igual em peso e tltuJo.àqu~>la·
Artigo · 75
que foi retirada ou·· i.ndevlde.mente
1. A.. Itália ,ac~lta os prlncípl~s da.. ·transferida ..O Góvêrno -italiano . re- ·
Declaràção ·das Nações. Unidas . de . 5 conhece aue esta: ol)rlgação não é prede janelro.de-1943. e· restituirá,. dentro. judlcllda "pelas: transferências ou retl- ·
.,. 'do menor ·prazo possível, os. bens ·tira- .. radas de ouro·:que possam.ter-sldo efe.dos do terrlfórlo de qualquer uma tuados · do território ltallan.o em be-. ·
~- das-·Nações·Unldas:; ·
.
·. nef.íclo de· outras: Potências ;do . Fixo
... 2,. A obrigação .de, restituir
·apli- ou de um país neutro.
.
.
.· ca a todos os bem -Identificáveis que ·. > 9. ·se,· e~ ·~aso.s particulares, for .
se encontram atualmente na .ltálla e · imposs!vel. .à. Itália· restituir objetos.
····que· foram tirados, à fô,rça ..:õu por que apresente lnterêsse artístico; hls- ·
constrangimento; ,do. terrltórlo'de uma.. 'tói'léo , ou arqueológico e que· fazem .
das Nações Unidas,. por· uma .das 'Po-. parte· do patrlmônio cultural da Nação
· . tênclas . do .Eixo, quaisquer que sejam .. Unida de . cujo. território êsses. objeas transações ulteriores que os atuals · tos tenham sido retirados pelos naclodetentores · desses. bens possam . ter : nals, áutoridades ~ou ..exércitos· ltalla·.feito para assegurar a sua posse:
nos, usando de' fOrça· ou de constran·
· 3. o Govêrno ·Italiano restituirá em' · · glmlmto, t Itál~a -~~~~~mfnt0e':~~~d:
bom estado· os . bens referidos no preentregar · .. Nac; o
· d um
sente artigo .e tomará a· ,cu encargo. obje~os da ·flef:a ~at'!;:;~a~~nt; ao
tOdr.s as despezas de mão ae obra, de
valor. sens ve ti end
na medida em
material e: dê trMlSporte; reallzad!U! dos objetos re ra .o5 •
.
que fOr possív111 obtê-los na Itália .
para êsse fim na Itália.

·. o·

se

..··
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Seção III - Desistência rle
· mações da natureza. das referidas no
reclamações pela Itália
parágrafo 1 do presente artigo, ·contra .
qualquer Naç!io Unida que tenha ·::omArtigo 76
pldo relações diplomáticas com a Ito.. L A Itália renuncia, em nome do lia e que tenha. tõmado medidas em
Govêrno Italiano e dos nacionais !ta- cooperação com ·as Potências Alindas
!!anos, a fazer valer; contra as Po· e Associadas.
. .
.
tênclas Aliadas e Associadas, tôda re·
4. O Govêrno Italiano assumirá'
·clamação de . qualquer· 'natureza, resul- plena responsabilidade .Por tôda moetante · dlretamente da guerra ou das da militar aliada emitida na Itália.
pelas ·autoridades . militares nlladas,
m'edtdas tomadas em conseqilêncla de
um estado de guerra na Europa depois inclusive tOda moeda dessa ·espécie
do dia t 0 de setembro de 1939, quer a em circulação, na. data da entrada em.
Potência Aliada ou Associada· tenha vigor do .presente Tratado. ·
.
·
ou 'n!io estado em· ·guerra com a· Itália
5. A renúncia à qual a Itália subs.nessa época.
creve, nos têrmos do parágrafo 1 do
Ser!io incluídas nessa renúncia:
presente artigo, se extende a tôdas. as
·a) ·~As reclamações ·relativas a per-. . reclamações sObre. medidas · tomadas
das ou danos sofridos em consequên· por qualquer uma das Potências Alia~~
clai:la ação dás fOrças armaéias ou das . das · ou Associadas, com relação aos
autoridades das Potências Aliadas. ou na.vlós Italianos, entre o dia 1 de ·se- .
Associadas; · • · ·
.. tembro.;de 1939 e a data- da• entrada .
·.. b) · As . reclamações resultantes da em vigor do presente Tratado, bem
presença, das operações ou da ação· como'' a tõdlis as reclamações e dividas
das fOrças· armadas ou das autorida- resultantes das convenções sôbrc prl- ·
des das Potências Alladas ou Associa· slonelros de gilerra atualmcnte em vi: das no território Italiano; . , · · . · gor.
·
·c> As reclamações.orlundas das de.·
5. As disposições do present':' arti!~o
·cisões ou sentenças· dos tribunais de ·-não deverão ser .consideradas como
presas das Potências. Al!adas ou Assoafetando. os direitos de pt·opr!edade
ciadas, aceitando a ·Itália -reccmhecer • · dos cabos'.' submarinos .que, no lnlclo.
como· válidaS, com fôrça executiva,·~ · da . guerra,. pel'ltenclam . ao ·. Govêrno
das .as decisões e senten9as d.os ditos Italiano ou a nacionais italianos. t.s·
tribunais de prêsas, diidas até l de
te parágrafo . não constltufrá .obstá·
setembro de 1939·0U depois dessa. data, culo. à aplicação do art-Igo 79 e do
· relatlvas .a barcos Italianos, m~cado- • anexq XIV aos submarinos.
rias ltali!l!las ou pagamento de custas;
Artigo 77
· c!) As· reclamações. resultantes do
eli:erclclo. dos direitos. de beligerância ·
1.. A partir da entrada em v!gor do
ou de ·medidas .tomadas tendo em vis- presente · Tratado, os .bens do Estado
ta ·o exercício dêsses .direitos·..
e dos nacionais itallanos' situados. na
· 2. JiJl disposições do presentg. artl· · Alemanha. n!io serão mais considera. go. excluírlio · completa ·e .·definitiva· dos como bens inimigos e tOdas as
m'en~e:. tOdas as reclamações. da .Jlatu- . restrições· ~sultantes de seu caráter
·.
reza' das que são nêle referida~ e que .inimigo serão suprimidas.
serão desde . logo ·extintas, ·quaisquer.
2. Os bens identlfJcávels · do Estado
· que ·sejam as partes Interessadas. O e· dos nacionais italianos , que as fôr- ·
. Govêmo· Italiano aceita pagar em. 11- ças ·. armadas·.ou as·· autoridades ale·
· ras, .uma lndenizaç!io equitativa a fim· . mães tenham retirado, por fôrça · ou
· de. satisfazer· as reclamações de ·pes·· por constrangimento, do território !ta.soas que .forneceram. mediantE> requl- llano e transportado para a Alema·
s!çãó, ·mercadorias ·o11 serviços ·ils fôr·· '!lha, depois do ·dia 3 . de setemb.ro de
·:ças · armadas· das Potências A!ladas · 1943, ·serão sujeitos à restttulç!io, · ·
·ou liilsocladas. no· território italiano,
3.' o .restabelecimento dos direitos
bem como as reclamações contra as de· propriedade bem como a restitui.·
. fôrças . armadas · das\ Potências Alia.· ção dos .bens italianos na Alem!lnha
das ou Associadas, relativas a danos serão efetuados de acôrdo com as me. cauSados em território Italiano, não dldas a .serem· determinadas pelas Po,
resultantes de atos de guerra.
.. · tênclas que ocupam a •Alemanha. ·
·•·· 3. ·'A Itália. renuncia, Igualmente em·
4. sem 'prejulzo: dessas · disposições
nome do Govêmo ltallano e dos 11a- e de quaisquer outras que sejam to·
clonais italianos, a fazer vale•· recln· mo.das em favor da .Itália e dos 11a-

.
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tJi
clonais italianos pelas Potências que seis 'meses li partir· .da entrada em
.ocupam a Alemanha, a Itãlia renun· vigor· do -presente -Tratado,- o pedido
· c!a, em seu nome e em nome dos na· deverã, ser apre!>entado .às autoridades
clonais italianos, a todas as reclama- italianas dentro ,de. um prazo mãximo
çl!es contra a. Alemanha e os· nncio- ·de dbze meses a .contar dessa mesma
nais alemães, que não tenham. sido data; salvo nol3 casos- em· que. o recla·
solucionadas até o dia 8. de maio _de ·mante estiver em. condições de provar
1945,. com exceção das que resulta1•em que lhe foi · impossível .apresentar 0
de contratOs e outras obrigações. que · s~u pedido dentro dêsse prazo. . . · .
estavam em vigor,_ bem como ·r:los di·
3. O Govêrno italiano: anularã as
reltos adquiridos antes do dia. 1 de. se- transferências relativas. a bens, .d!reitembro de_ 1939,'_ .Essa .renúncia. será tos e interêsses de ·qualquer natureza
considerada como apl!cãvel· às dividas, · pertencentes. a nacionais ,das· Nações
.a tOdas as :reclamações·' de caráter Unidas, quando ·.essas. -transferências
. intergovernamenta.l relativas a ncôr· resultarem de medidas. de .fOrça. .ou--de
dos · concluídos· durante o curso -da constr811lgimento, tomádi!S durante o
, ·guerra. e a. todas as rec1amações re·
decurso da. guerra pelos Govêrnos das
' latlvas a. perdas ·e danos ocorridos duPotências do-Eixo ou por seus órgãos.
rante ·a g_uerra. ·
·
4.· a) ..o Govêrno _ ttaliano. serã res·
5_, :A' Itália· .se: compromete a. tomar -ponsãvel pela reposição, 'em. perfeito
tôd!ls as -medidas necessárias a.· fim ·. estado, dos . bens restltU!dos aos ~aclo·
de facilitar a·.tranSferêncla dos bens' -nals das Nações _Unidas em v:rtude _
_alemães que· se encontram na. Itália, do disposto no. -parágrafo· -~ do .pre· ·
uma vez. decidida. essa.. transferência:. - sente_ artigo. · Quan~o -um bem: não · ·
por aquela .das Potências que-ocupam. · puder ser restitU!do ou _quando em
·~-- ·
a Alemanha e que têm .0 direito de consequência da guerra o nacional de . d~spOr .dos bens alemães que se..énuma .das Naç_ões. Unidas tlyer sofrido
centram na Itãlla. · .
·
perda em consequência de. pre.fulzo. ou
· -. ·
·
··
· dano causado ·a -.um: bem ·na .Itália, o .
·. ,PARTE VII · Govêrno ltaliano-lndenizará-'o'proprletárlo, entregando-lhe uma· ·soma· em
BENS, DIREITOS E mTERESSES
liras . até ·O montante· 'de dO~S · têrçoS
Seção ·I .:_ Bens ·das Nações Unidas
da soma necessária,- na data·'do- paga.. na Itália
.
.
menta, para permitir ao beneflclãrlo
comprar um bem eqU!valente;·ou ·comÁi:tlgo. 78 · . ·
pensar a· perda"-oU dano sofrido. Em,
·
· · ·· ·
· caso .algum, ' serão · -os nacionais das · · 1: Nos casos· em qtie ainda lllio o Nações. Unidas o~jeto de tratamento
tenha feito, a Itália restabelecerã to~ ·.menos favorãvel de .)ndenização; do ,
··· ·· 'dos os ,direitos. e _lnterêsses 'legais· das · <IL1e. 0 concedido. aos_ nacionais ltalla·
· . Nações Unidas .. e .dos seus- nacionais nos; . .- ·.: .... ·
__
-- ·. _,,
- ·
na Itália, tal como existiam. no dia 1O ,
·
· 6
1
·de junho de 194(). é· r.estltu!rá a essas
b)· os: nac!onals 'das Naç es Un · ·
Nações , Unidas _e _aos· __ seus nàclonais · das,· que detêm· d!rem ou· IMireta·
t.odos os bens Que lhes pertenciam r.a . mente,' partes·•de 1nterêssesiÍ.em~~oie·
·Itálla_.nÕ es_tado em que se encontrem
dades ou aslldsocadleaçõdesas qNueaç·nõeso .: Unld~
otualmente - -·
- .
. - a nac1ona
,
•
.".,
- ·.-.,_,
·
:··'·: . . ·no·sentldodoparágrafo9(a)·_do '
•. O • Govêrno Italiano restituirá . presente artigo, mas q11e llOifreram
. todos os bens, .direitos e lnterêsses, re,· _ perdas . eml;. conseqüência de prejulzos
.-. feridos · no presente artigo, livres de
ou danos causados . a -seus bens na
hipotecas .e de, quaisquer encargos · Itália, receberão' uma !ndenlzaçlí_o de
com que p~ssam ter sido gravados em . acOrdo· com· a· :aUnea (a) aclmn, E.~·
consequên~.a da guerra e sem o:tue ,;a -. sa !ndenlzação será calculada na ·base
restituição ocasione o. r.eceblmento, de . l da perda. ou _do prejuiZ'l -.te;tal so(IUalquer Importância . por parte .do · 'f•ldo pela, sociedade ou dano sofrido,
Govêrno italiano. O_ Govêt:n~ ltaJia· · têrã .. ·a ·mêsma. :.proporção :que a. par·
no anulará tOdas as medldas,.inclusl· te de interêsses. detida· pe\os.:dltos na~ ·
ve as medidas de :penhora,. de seqUes·. ·clonail!- com relação ao .capl'tnl global ·
tro o~ de contrOle por êle tomadas em d ociedade ou associação em ques·
relaçao a berls das Nações Unidas,
a s
;,
.
.
entre <l . dia 10 de .Junho de 1940_ e a : tão·· _ ·· · · , · ·
.··
data da· entrada cm vigor do presen· !:) A lnden.zação serã entregtte livre
te Tratado; No caso em que o bem de Quaisquer descontos, Impostos ou '
não tiver. sido rest!tuldo dentro de ' outros encargos. Poderá ser empre-
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gada livremente na Itália, mo.s será sô 1 d d
1 õ
submetida aos re-·•amentos relativ·os
c e a es. ou assoe aç es constltti!das
6~
sob o regime. das leis de uma das <Nano .cor.t r O!e de .câmbio que possam em ções Unidas. por .ocasião da. ~ntrada
determinado momento, entrar
vi- em vigor do presente,Tratado, contangor na Itália·
·
·
tp que essas pessoas · físicas socleda.. à) O Govêrno ital!ano concederá.
des ou associações' já tenham possu!do
nos nacionais das Nações Unidas uma. êsse Estatuto no dia. 3 de setembro de·
inde~lzação em liras,. na mesma 'prc- · · 1943, data do a.rmlst!c!o com a Itália .
porçao da prev!sta na alinea (a) ac!- · A expressão "nacionais· da·s Nações.
ma, .. para. compensar ·a. perda · ou os
d:J.nos resultantes de medidas espe- Unidas.' compreende também, tOdas . ·
clols; tomadas durante . a gueiTa. con- as pessoas .fisicas. e ·as sociedades ou ·
· tra seus bens . e que não eram apli~ associações Que. nos têrmos da !egisc~dos a bens italianàs. Esta alínea lação em vigor na.· 'Itálla durante a
nao 9e aplica ao 111cro cess m .'!.
. . . · guerra,· tenham sido tratadas .como
5· Todos os ·gastos razoáveis cau~ inimigas. · · · ·
'
··
. sadoo, na Itália., pelo estabelecimento
b) O têrmo · "proprietário" designo.
· das reclamações, · inclusive a. . ava.l!a- . o nacional de uma .das Nações Unlção 'das perdas e danos; ficarão ao das, tal ·como se. encontra definido na.
encargo do Govêrno ltallan<l. .
alínea Ca.) acima, que tenha um ti. 6. Os nacionais das Nações. Unidas
tulo legitimo .ao bem em questão, e
. bem ·como os seus ha.ve1:és, serão lsen: se apllca .ao sucessor .do proprietário,
. t~s de. todos os lmpostcs, contribui- · contanto. que êsse sucessor. seja. tamçoes ou taxas· excepcionais, a.. que· 0 bém -nacional de umli~das:Nações Uni-.
Govêrlio italiano ou uino. autoridade das, no !Sent!do .da. alínea.. (a) . Se o
·· ital!a.na. qualquer tiver submetido os ·sucessor 1tiver: comprado o bem quan·
, seus haveres· em capital 'na Itália,· en- do êsse ~-á · se encontrava. deteriorado,·
tre o dia 3 de setembro .de 1943 e a o vendedor conservará seus d!re!tcs à
data: da.. entrada· em vigor. do .presen~ ,indenização resultante do presente ar• ·
te Tratado,· a fim .de cobrlr as despe-· t!go sem. que as obrigações existentes
sas resultantes da guerra.- ou as acar- entre vendedor e ·comprador, em .vit- .
. retadas. pe~a manutenção das f0rÇIIS tude da legislação· interna, sejam atede ocupaçao ou pelas reparações u. . tadas.
·
·
c> o têrmo ,."bens" designa todo. oa
. pu.gar a uma~ das Nlições Unidas. Tõ· · das as Importâncias :.·ecebidas dessa bens, móveis ou imóveis, materiais· ou
maneira. serão reembolsadas. .
imaterlais "inclusive os, direitos de pro. 7. Apesar das .transferências de tErr- pr!eda.de industrial, l!terárla. e artfsritórlos, . previstas .pelo presente Tra- tica, bem como todos os. direitos .ou
tado, a Itália. cont!~ttlirá responsável · ínterêsses 'de. qualquer natureza nos
pelas perdas ou danos causados du- bens. Sem prejuizo · das. disposições
. rante a guerra, aos bens· dos nacionaiS gerais que precedem, os bens das' Na.- .
das"Nações Unidas, nos territórios ce- · _çljes·Unidas e dos seus nac!cina!s com·
_d!dos ou no . Território Livre de Tries- · preendem todas as embarcações mart-·
te. As obrigações _contidas nos 'pa.ril· . tlmas e de navegação interior. com· os.
gTafos 3, 4, s·. e 6 do. presente art!go respect!vos aparelhamentos e equipacaberão igualmente ao· Govêrno !ta- · m~ntos · que pertençiam. às Nações · ·
l!ano com- relaçlio aos bens dos ·nacio- ·Unidas ou aos .séus nacionais ou es- ,
na!s ''das• Nações Unidas nos territ6- tavam registradas no território. de uma .
:rios cedidos. e ,no·· Território-Livre. de . das Nações Unidas, ou navegavam sob
Trieste,: mas somente no caso. em que o pavilhlio de uma. das. Nações ·Unidas
disso dai nlio resUltar contradição cõm
e que. depois do. dia 10 de junho ·de
·as disposições do parágrafo 14 do Ane- ·· · 1940, ou por terem sido. encontradas
xo X e . do parágr!llfo 14 do Anexo em águas italianas, ou por terem sido ·
a elas levadas· à fOrça, foram subme· ·
XIV do presente Tratado.
a, o proprietário cios benil em que~~- tidas ao contrOle das autoridades !tá·
~ tão. e 0 Govêl'no Italiano poderão con, · l!anas. como bens inimigos, ou que de!·
cluir ajustes ·que substituam as ·cUs· xaram de permanecer· na Itália. à ll·
posições do prese.nte art_igo..
vre disposição das Nações Unidas ou
dos seus nacionais, em conseqüência .
. 9. Para os fins. do presente ·artigo:
de medidas de contrOle tomadas pelas
a) . A expressão "nacionais das Naautoridades italianas, em virtude di!.
ções Unidas" apl!ca.-se às pessoas fl·
existência. de um estado de guerra. enslcas que slio. nacionais·. d.e· qualquer ~re membros das Nações_ Unidas e a
uma das_ Nações Unidas, bem camo às Alemanha.

em
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· S~ão 11 ·..:;:. ~êm lftaUáncis situados

I

;5.'a) ·os ·cabos :su)iinar:nos italianos.
Jlg"an_do ·pontos slttia.dos em ten·l:órlo ·
'fugO.slavo serão· 'wnstaerados prOpi'le·
'daéle . ltàliiina na Iugoslávia, . mesmo
,
.Aiilgo 79
se uma certa parte dêsses cabos t;e•
·
·
· 1'. ;Cácía 'üiiía 'dáS l>otênclas 'ou ia. .encontre fora das águas territoriais
· .
..
scíciàdàs terã ·o 'dli'elto 'de. âpreénder, ;iugoslãvas. .
reter 'ou U(rwdiir 'fuclos 'oi; bilns 'dl•' , b)'>Os :cabos. suDlilarinos lita.liiiJllOs,
-teltils .e lnter!Sses- 'Qúe, 'na 'data. da ligando um ponto situado em tel·r!·entrada ·ém "lgor 'do :presente 'IIrlit:ído, · 'tórlo. de unia Potência :All!lda ou AB·
se .encontrem no ·seu 'teiTit~o ·e per· :saciada. e.:wn p'onto situado em terrl·
tençam à. Itália, •ou a' nac!onals ·ttalia· tório Jta.llano, serão 'considerados !PrO·
DOS 'e 'd~ tomar ·qUa.lqüêr_'outra !DÍ!~Ida
:priediíde ltil.lialllll, no sentido do Jlrê- _
em relação ·a :êsses 'bens,. direitos e
sente 'iiit.lgo; ·no que concerne . às
lnterêsses.· Terá igualmente· o ·arrclto
JnstaláÇões termiijais ou às partes dos
de _empregar. êslies ;bens ·ou ô •produto' cabos . ·que -se encontram 'nas águas
té'rrltoriaiS 'deslia Pótênc!a Aliada ou·
de sua. liquidação para os ·fins: que de·
sejar,dentro ..do limite de suas recla- ··AS.soclada.
·.·
.
mações ou .das-de seus nacionais ·con6:, :os 'bens.rêferldós 'no ·parágráfo. l
. tra a. Itália e os· nacionais ltal!anos, . do .presente artlgó· serão considerados
... (lnéluslve as 'dívidas); que não tenham
como compreendendo ·:os bens ltalla·
..sido inteiramente satisfeitas ein vir· 'nós qlie, fazém. objeto de' medidas de
. -'tude ·. de · outros. artigos do · presente
conirolé em :cônseqüêncla· di> estado.
Trllitado. Todos os bens Italianos ou de ·guêrra existente entre a Itãlla e a
· . · o ,produto de sua liquidação, que
Potência · Aliada .ou ·Assocladfl, .na
· -cederem. o .montante d.as ditas· recla- .jtfrisdlção da qual os bens são tratadeis, mas 'não compreenderão:. . . .·
. mações, serl!o restltuidOII. · · ..
2.. A ·liquidação 'dos bens ital!àrios
a) Os bens. do Govêrno ital!ano uti· ·
e .as medidas -'para ·a ·sua 'disposição ·. 'llzildos para as, ne_çéssÍdiiiles das. mls· .
ãeverão·se·efetuar de -a.côrdo conn.!e~ sões diplomáticas ou consulares; ·
. gls!ação da ·Potência ·Aliada ·ou 'Asso- .. · b) ·os bens :pertencentes a lnstl. ·clada; 'interessada. Em relação ·a tais · . túlções religiosas · ou a ·tnstltulções
bens, o proprietário Italiano não terá · . ~llanfróp~càs j)lirtlc.Uiares que sirvam
·· ·,olltr,ós·.'dlreltils :àléín dilqu~le.s _que a
exclusivamente a fins -religiosos ou
· ,leg!slaçl!o em questão ~e ·possa. con- filantrópicos;
. -·
· · ··
.;
ferir.
. . ." . . . . . .
'
.
- C) Os oens ·aa:s ..pesosas fislcas_ que .
.·. ·. ,· }. 'p .·á~vêrno Italiano -~e ·c~mpro· são 'naelona:ls 'ltilllanos. e .autOI'iZados
...mete . a indenizar :os naclonàis ·lt~~o· . a residir.; quez: no 'teri'ltórlo .'do ',':pa.fs
'Itariió.S,' ·cUjos ,blins forem ·apreendldm -- ónde 'eãtl!o situados _êsSes,. ~ns. quer.
·~m. Vift_ude -do:•pré'se~t~ artigo ·e 'aos ,no ..·teri-ft6r!o -~(!e; qu~lcjpf! ~DIB das
quais taiS . bens não ·forem •rel!tltul- . Naçõel!. Unldas,;.salvo .bs ·bens Italianos
·. :dos. . . . ,. ,: · · . . .
,.
,.. · .
-que "em ~ualqtle~. :momento no...etJ!SO .
. 4>' o: :~reseríte .''ârt.tg6 ·. 'nAo, 'érlãii . : tlf!:S .lll.ecu~~. flUe~ n~:.se -~llc~~:vam de
. "Obrigação ·tllguma.. l)ítrit ·quiilijüer 'ilina ,maneira . ger~ .IJIO!I liêns . de nilelonaJs
'!!Bs PoMncll!S •.ll:lladlts ou Assoofaílils, . italianos resldéntes no te~tórlo em
'de •restltuJdto GC!Vêrno ou· ·aos 'iia'clo" - questl!o; , , . ·. · . .. . ·· · · . - ..
. . •nais' ltalllihôs 'diteitós ':de •projjrleitllde -_·. d). 'Osdlr.elt!JS .de :proprle~ade cria. !ntt···strlâl' ~ne~. de 'InclUir ltáls tllrel·
dos _depois· do reata111.e~to ~as rela·,
uno ~cÁlcillo ·'das 'llliportliiC!âs . que .,ções comere! ais e financeiras entre as
'POI!Sâm ser· retli:J'a:s 'ein .~rtude 'do pà- ··Potências Ali!!das .ou Associadas e a
rági'âfo ·1 do· •presente. íirtlgo; o (Go· .Itália, .depoiS do dia 3 de. setembro de
,· .
.
. ·
vêmô . •ae ··cada 'uma.: ··das ··Potências - 1943; ·- : ,
'Alladâs ·0u.: ABsoêlaâa:s pôderá 'impõr
· e) Os .direitos de proprledaâe lite· .
aos 'direitos ·ou·thterêsses ·referentes à
rárla, e an:~tlc~; ,...,, .. -:-. . ..
; 'propriedade ·'tniluiJtrlal-- ·no--•• território . <t> ,Os ·béns, d~r. nacionais itallanos, · -désse !Potência 'Aliada "ou -Associada, 'situados. n.os,;t~itórlos céd.d.Os •. aos
· adquirida pelo . Govêmo 'ltal!imo:.~ou 'quais :serliQ apllcados as disposlçõ.es
·seus nacionais, '!lllltes da Emltrada ·em do anexo ·XIV: . · ·
·'vig,or,'do ·presente_:rratado,_qualsquer · .~g). Com•:excéção 'dos haver.es re·
'llmltações,'condlções'ou restrições que 'feridos ·'no .pará'graf_o •2(b) da ,parte
·c Govêrno ·da 'Potência ·Aliada ou Ali·. A ·e ·no pàrâçrafo ·-t da ''parte ~ ·do
artigo 74,. os ·bens das 'pesEoas ·ffsicas
soclada ·fnteressàda ·considerar como
necessárias no lnterêsse nacional.
residentes nos 'territórios cedidos ou

no Temtófto 'i!as :potenet~ Állctdas
"' te ·Aiisocilidaà,. . .

ex·

tas

.

'

..
-
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· no Território Livre de Trieste, que
PARTE VW
não exercerem o dire!to de opção pela
õ
o
nacionalidade Italiana, que lhes é
RELAÇ ES EOON MICAS GERAIS
conferido pelo prese·nte Tratado, bem
..
Artigo 82
como os bens de sociedades. ou asso·
1. · Antes da .conclusão de tratado
· c!ações, cuja séde social seja situada ·ou· de acOrdos comerciais entre qual·
nos territórios cedidos ou no Terrltó- quer mna. das Nações unidas e a Itá·
rio' Livre de Trieste, com a t•ondiÇã.o
l!a, o· Govêrno italiano deverá, duran•
• de que essas sociedades. ou assoc!a·
te os dezoitos meses depols·da entrada·
ções nã.o sejam propriedade de pessoas
em?vlgor do presente-Tratado, conce. residentes na Itália, nem controladas · d~ a .cada uma da.S l'ila.ções Unldas
por. essas. Nos casos· previstos ,110
que realmente concedem por. via de
parágrafo 2 (bl da parte A e no pa·. reciprocidade. um tratamento ~nálogo
:rágrafo. 1 da parte · D · do artigo 74, · · à Dtália, nessas matérias, o seguinte ·
a questão da inden!zaçã.o será l'egula- tratamento:
·
da ·de acOrdo com as dlspostçõeõs da ·
a) Em tudo· o que disser· respeito a
·parte E dêste artigo.
. ·direitos e encargos sObre lmportaçã.o
ou exportação, à gravação Interna ,daS ·
Seção ·rrr - Declaração. das Potli1fclas
mercadorias Importadas, e a todos os ·
Aliadas ou Associadas· e em relaçlio
regulamentos que ·tratarem dessa maàs suas reclamagõe!.
téria, as Nações Unidas gozarã.o dA.
Artigo 80
cláusula incondicional da nação mais
.
favorecida: · _
Potências .Aliadas .ou Associadas
b) Epl todos os outros casos, a Itá·
declaram que os direitos que lhes. sào lia não aplicará dlscr!Jmln•açiío lagum.a
s.trlbuidos pelos artigos 74 e. 79 . do
arbitrái'ls. em .prejuízo de marcedorias .
.presente· .Tratado · Incluem tOdas as .provenientes do terrltárlo de uma Na·
suas reclamações e as dos seus nac!o· ção Unida ou a êle destinadas, rm renals por perdas e ·danos resultantes lação a·. merl:ll.doriils II.'Ilálogas, .provede atos ·de guerra, .Inclusive as medi- nientes do -território de qualquer outra
das tomadas para ·a ocupação de seu· Nação . Unida ou qualquer outro pais
território. a.trlbufvels à Itália, e ncor ..
estrangeiro ou destinadas ao territó'ridas fora do território !tal!ano, com
rio dessa Nação Unida ou dêsse pais
estTs.ngell:o; .
· ·
·
exceção das reclamações· baseadas nos
artigos 75. e 78.
c) Os na:clons.ls. das ·Nações Unidas,.
Inclusive as" pessoas jurld!cas, se be.'Seção rv. - D!Vtcias •
neflc!s.rão, "do tratamento nacional e
do da· nação ·mais favorecida em tudo·
Artigo 81 .
o que disser ·respeito ao comércio,
1·. A existência •do •estado de ·.guerr~t. lndústna,
navegação e outras formas
· não deve ser considerada em si mes· ·de atlvldade
comercial na Itália. Es·
ma. como afetando· a obrigação dé 11· tas disposiÇões
n!io se .aplics.rã'o à.
·quidar .as dividas •pecunlár!Rs . t•esul- av! ação comercial; .
· ·
· ·
.tantes ·de .. obrigações e •de· :contratos · rZl A Itâlis. .nlio cederá · a ·pais.
algum
·que •esta~am :em· 111110r e ·de ·d!reltos· direito ·exclusivo ou preferencl11l. ,no
adquiridos · .antes. da' ·existência ·do que disser ·respeito à. · exploração ·dos
estado de guerra, dividas que ·eram serviços aéreos comerciais .para trs.ns·
ex!gfveis antes cda ·entrada · em vigor portes
Internacionais: oferecerá. con- .
da •PrFsente ·Tratado ·e •que s!io. dev!- d!ções de Igualdade a :tôdas :as 'Ns.çfie~
.das; seja ·pelo' ·G(lvêrno.·ou ·pelos na •.
para obtenção ·de ·dlreitos·em
·clonais Italianos ·ao ·Govêrno ou aos ·Unidas
matéria
de transportes aéreos comer.··'
nacionais de uma das Potências .\]!a· c! ais Internacionais
sôbre território
·das ou 'Associadas, seja .pelo ·Govêmo · Italiano; Inclusive ·o· direito
da .aterrlou pelos nac!onais de uma das Po- sagem para fins de ·reabasteclmen~o
tências. Aliadas ou .A,ssocladas ao Go- e reparações e; no ,que disser respeito
vêmo ou aos nacionais Italiano~.
à. exploração ·de serviços ·comerciaiR
2. ·Salvo dlsrpo/;!ções .el@resss.mente aéreos :para transporte Internacional,
em .contrário do· presente Tratado, ne· concederá a tOdas as Nações Unidas,
nhums. cláusula dêste ·Tratado deverâ · de· acOrdo .com o principio de reciprocidade e de · nã.o dlscrlmlnaçã.o, o
.ser. interpretada como a.fetando :ts re.
.Iações .entre devedores e credores, re- ·direito de sobrevoar ó ·território !ta·
.sults.ntes de contratos concltlfdos an· · l!s.no sem escala. ·Essas dlsposlc5e.,
não afets.rão os lnterêsses · da defesa ·
tes da guerra, quer pelo Govêrno,
nacional da Itália.
quer pelos naclorials Italianos.

. ·i.s
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2. Os compromissos acima a~um.! mo decisão da com!ssão e aceita petas '
dos pela Itália devem ser entendidos partes
como definitiva e obrigatória ..
com a reserva das exceções usuais. dos
. P,ARTE X
tratados de comércio, conCluídos pela
. Itália antes da guerra: as. disposições
'CLÁUSUL.IS ECONÕMICAS DIVERSAS ·
relativas· à. reciprocidade concedida a ·
Aftigo 84 ··
·
cada . uma das Nações Unidas devem
ser entendidas sob a reserva das exce-.
Os artigos rfs, 78 ~ 82 e' o· anexo
ções usuais . dos tratados de comércio · xvp: do presente Tratado se a.pllcaconcluídos por. essa.
.
. rão . às Potências Aliadas e Associadas e às Nações Unidas que tenham
PARTE IX
rompido relações diplomáticas com a
~LUÇÃO DE DIVERGfNCIÁS
Itália, '()U com as quais a _Itália tenha
rompido relações diplomáticas .. Esses
Artigo 83
artigos e êsse anexo se aplicarão
1. Tôdas. ~ questÕe.S que· puderem · igualmente à.. Albânia e à. Norueg".
com· relação à aplicação dos art!gos 75
Artigo 85
e 78, •bem .como dos anexos XIV XV
.
'
XVI, XVII, parte B, do presente' Tra,:
· As disposições dos . anexos VIII; x,
tado, serão ·submetidas a· uma comls- XIV, XV, XVI e xvn; bem como os
(
slio de· conciliação' composta: de um re- ·dos
outros anexos serão considerados
}Jresentante do Govêmo da Nação In- como parte Integrante do presente
teressada e . de .um representante do Tratado, e terão o mesmo valor e os
Oovêmo ·italiano, com .Iguais direitos.
mesmos efeitos.
··
Se os· Embaixadores não chegarem a
PARTE XI'
um entendimento, dentro- do prazo de
um mêa, sObre. & escolha do .terceiro
CLÁUSULAS. ESPECIAIS
membro, uma ou outra parte poderá
Artigo 86
solicitar ao Secretário Geral da Organização da8 NaÇões· Un!da.S qpe · . . Durante uín .período que niio t'XCe ..
. derá a deJQito meses a partir da en·proceda a essa designação .. ·
2, Quando. uma comissão .de concitrada em vigor do presente Tratado.
liação fõr constituida, segundo. acõrdo . os Embaixadores dos Estados Unidos
com o parágrafo 1, CI!Sa terá compe- da América, da França, do Reino .Unitência para. tomar conhecimento de · do e .da: Un!ão Soviética em Roma,
tôdas as· · divergências que . possam agindo de acOrdo, ·representarão as
.. surgir· dal.em diante entre:· a ·Nação Potências Aliadas ·para tratar com 0
Unida Interessada e a Itá.lla, com re- Govêrno italiano de. todas as questões
laçlio à. apllcaçlio, dos. artigos 75 e 78, relativas à execução e à Interpreta·.
bem como dos· anexos IV, XV; XVI· e ção do presente Tratado."
2. os Quatro Embaixadores darão ·
XVII,· parte B;; do .presente Tratado.
· e · exercerá as · funções que· · lhe são ao Gov!!rno Italiano. os con~~elhos, oplniõfl! técnicas. e esclarecimentos que
atribuídas por estas dispot.ções. .
· 3. Cada comlsslio de conciliação de-· puderem ser necessários para asseguterminará ;seu próprio· regimento de. rar. exceuÇão ráipida ·e eficaz do pre~
. processo, adotando regraã em .confor- · sente Tratado tanlto em sua letra como
no 'seu esplrito.
.
· mldade com a .1uetiça e a;. eqüldad.e.
3. · O,' Govêrno itallano fornecerá
· 4. Cada Govêmo pagará. os honorários' dó .membro da· comlsslio de con- ·aos Quatro. Embaixadores tôdas. as ln·
clllaçlio nomeado por êle e de qual- formações necessáTjas. e tOda a· ajuda
quer agente que designl!l' pil.ra repre- de · que puderem . necessitar . no cumsentá-lo .perante. a comissão. Os· ho- primento das ta.Tefas que lhes forem
norários do, 'terceiro membro serão fixadas pelo presente Tratado.
fixados .por acOrdo especial entre ·os
· Artigo 8'7 .
.Governos Interessados ·e êi!ses honor4rlos,. bem como as· despesas comuns
1. Com exceção dos casos · para os
de. cada comissão, ·serão :p!i~os em quals~·um outro ~processo é expressamente previsto por. um. artigo do prepartes Iguais pelos dois Governos .
.· 5_,. As ,partes se comprometem a aue
sPnte Tratado, tOda a divergência reas· suas autoridades forneçam dlreta- lativa à Interpretação . ou execução
mente a comissão de conciliação todo
dêste Tratado, que não tiver sido solucionada por v!a de negociações di·
o. auxilio que estiver· em seu poder.
· 6. A' decisão da maioria dos mem- plomátlcas diretas, será submetida
bros da comissão será considerada co- nos. Quatro Embaixadores, os quais
)

.
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agirão na. fo11ma. como está prevista. União das -Repúblic~ Soviéticas So·
no. artigo 86, porém, em seinelhBi!lte ciallstas. Os· lnstrument<Js de rnt!fi~
caso, os Embaixadores não,estll.rão su· cação serão, no mais breve prazo pos·
· jeitos aos prazos fixados no .·dito ar- sfvel, depositados junto ao Govêrno
tigo; Tôda divergência. dess!1. nature· da. República. Francesa.
1.a. que êles não .tiverem so).ucionado .
No que concerne cada um~ das ·Po~
dentro de um prazo de dois meses, sal· . tênclns ·Aliadas ou A.'lS<lciadas, · cujo
vo o c~o em que as pa.rt.es. em di· Instrumento de :ratl!!cação fõr depovergência convenham em ou,~ro modo sitado ulteriormente, o· Tratado en~
de solução, será submetida, a pedi~ trará. em vigor na data do depósito.
do de um·a ou outra das .partes, O presente. Tratado será depositado
a. uma Comissão composta-de um re· nos arquivos do Govêrno da Repúbli·
presentante de cada.· pf.I~Le e de um ca francesa, •que env1aril a cada um
terceiro membro, escolhido, de comum , dos ~tados signatários uma cópia dc_acõrdo pel~ du~ partes, entre os vidamente autenticada.
nacionais de um terceiro país. Não
Em. testemunho do que; os Plenipo·
hav.endo acôrdo no· prazo de um mês tenciár!os abaixo assinados apuseram
entre. as duas partes a respeito da de- suas assinaturas e seus selos ao pé
signação dêsse teréeiro membro, uma do presente Tratado. :
ou outra das :partes podcrti. pedir ao
Feito em París, em 10 de fevereiro
Secretário Geral das Naç~es Unidas de 1947,. nas línguas francesa, !nglê·
para .proceder a essa· des!gnacão.
sa, russa. e italiana.
2', 'A decisão tomada pela maioria
. LISTAS oos· ANEX.os
eles membros da com!ssãó será con··
s!derada como decisão da 'comissão e
I....:. cartas Cvêr·coleçá<l·separadal ,'
aceita pelas partes como deflrJitil•a e
II · ...,:..; :. Fronteira fra.nco-ltal!ana:
obrigatória. ·
descrição detalhada · das seções da
·Artigo. 88
fronteira correspondendo 'às. mod!fl· ·
1. Qualquer membro d:l Organizacações previstas no artlg<l 2. · .
·ção das Nações Unidas, em guerra
m - Garantias relativas ao Mon·
com a Itália, e que não-seja 6ignatá·. te
Cen!s
gUe.
. e à região de .Tende la.. Bririo de presente Tratado, assim como
IV _ Disposições sObre as quais os .
a Albânia, poderá aderir ·ao 'lTatndo •
- e será considerado, desde, a adesão, 'Govl!rnos ita.lla.no c austríaco entra·
como Potênc!a. :Associada p~ra a. apll· ram em acOrdo. em 5 de setembro de
19
cação do Tratado. .
•
Abastecimento ·de água da
2•. Os. instrumentos de ade3ao se· comuna de oorizia e de seus subúrrão ~epositados junto ao ·aovêmo da , · blos.
·
· .
Republica francesa e entrarão em
VI _ ~ta.tuto Permanente .do Ter-·,
ri tório Livre .de. Trieste. ·
vígcr a partir .do depósito_.
Artigo 89
· VII - Instrumento relativo ao re·
gime provisório .do Território · Livre
As disposições do presente Tratado de .Tr!este;
.
.
nfio conter!r!ío direito nem beneficio
VIII - · Instrumento . relativo ao
algum a qualquer Estado àeslgnado POrto Franco . de Trleste. ·
no prejlmbulo do ·Tratado. como uma
IX - Disposições técnicas relativas
das 'Potências Alfadns · ou Associadas ao Território Livre de Trieste.
nem aos seus nacionais, .até que êsse
X - Disposições econôJDicas e fl·
- F.stado se .tenha tornado· parte no nancelras relativas · ao Território LI•
· •rratado, pelo depósito de· seu Instru- vre de Tr!este. ·
mento de ratificação. .
.
XI - Declaração comum dos Go·
vemos.
dos ~tados Unidos da Amé•
Artigo 90 ·
rica1 da França, do Reino Unido e
o presente Tratado, cujo.~ textos em da Unfáo Soviética, a. respeito das
francês, inglês e russo farão fé, de· possessões terrlt<Jria!s italianas na
verá ser ·.ratificado. pelas Potências Africa.
·
.
Al!adas e. Associadas. -Deverá ser
XII - Lista dos navios- de gUerra:·
lguarmente ratificado pela. Itália. En·
. A - a serem conservados ·pela
trará em vigor Imediatamente após Itó.l1a
·
o depósito de ratificações por parte
B ....:. a serem entregues pela Itália.
dos ~tados Un!dos da América, d~
XIII- Definições:
França; do ·Reino. Unido ;la Orã·BreA- têrmos navais.
tanlla · e da Irlanda do Norte e da

t:'' _
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-298B · - instruções m!l!tar, aére!l e m!te · :administrativo cque . figura na
naval.
carta,; confunde-se .com o Vltoun logo,
. · c. - definição e lista do material que o': encontra· em' seu ramo norte e
de· guerra.
desce·'o seu curso. até- 'à.' Rocca della
D ·- definição dos têrmos "desmlToretta.
·
., .
lltarlzação" e . desmilitarizado".
·
• ' Acompanhando a segUir a linha 'de
·. XIV -"Disposições · econõm!cas e . aflorações rochosas, alcança a torf!nanceiras relativas- aos territórios . rente·:vmda do· Klpe Lamet e com ela
··
· ' · .· · . . · · · desce a,té a base do e,scarpamento ,'ro:
cedidos. . .
XV-. ::.,. Disposições . especiais refe- choso · :que costela na extensão · de
·rentes a certas categorias d·e bens:
cêrca de 800 .metros até o·. talvegue;
· 1) Pl1poriedade iridustrlllil; lllte~árla · em um ponto · situado cêrca· de 200
e artistlca. · ·
•
.
metros
norte daicota L805.
..
2) Seguros;...
··
.
· A seguir, encaminha-se até' o .cimo'
XVI -:- Contratos, . prescr!ção, obje·
dos -desmoronamentos que . dominam . ·
tos de comércio;
· .
·
Perrera Genesio; . a 300· metros· apro-- ·
· XVII -· Trlbunàls de,prêsas e jul" xlmadamente.· e continuando paTa o :
giunentos;
. ' ·
·
· ·.
oes_t_e, encontra a est_rada ·que· contor.,A!IlEXO, .I · ·
·
· na ·a leste· o Rne.' Paradiso a. 100·
'cartas · <v~r coZeçlio separada)
metros a oeste da alça ·(1·.854l' para
.
·
,. . ·
abandonar' em· · seguida e desviar-se
. .
A FronteiraS da Itália (alltlgo 1) .
em direÇilo ao sul; · .· ·. ·· :
·
B·. · Pronlteira fTBI!lCo~ltal~ (ar· Corta a estrada de. Bar . Cenlsla, a
. .
.
: ' .·
·
'100 metros áproximadament.e · a su·
tlgo 2) .
. ,c. Prontelr!ll italo-iugoslava . ~arti- deste do ..Refúgio 17; 'atravessa o talve- ·
go 3).
.
.
. gue em· direçliiL ao. Làgo S •.: Glórgio,
· D .. Fronteiras do .Território LIVre· segue sensivelmente a curva 1.90() até
a .altura da cota 1.907, vem .co8tear·
. de -Trlesté <lil:tlgos 4 e 22)·.:'
E. Zonas màritimas deUmttadas no · ao -sul o lago de Arpón, ·e encontra a··
artigo 11. do. preselllté .. TratOdo.
· aresta . rochosa sObre .a qual se man..
,
tém em direçlio do, ,sudoe5te. até a
· ·• ,,:::.
ANExo II
confluência .. das torrentes proven!en·
- . ·.' Frontetrti; Fra~o-Ita!iana .
. tes das geladeiras d~ Bard (Ghiaccajo
· ·· ' ,
· · ·
··
di Bard) .em .um ponto ·s!tuado apro. riescrtçlío · detall"Íaila' daS seções .da · . ximadamente a ·1. 400 metros . do su~
· fronteira correspondendo _às. modifidoeste. do ·lago de. Arpcin. :..
· ,_ cações previstas· 'no.· artigo 2•.. ·.
. Da~ desViando-se para. ·o sUl,. segue
· :.Colo de. ·Pett .Sadnt ·.Bemard"
· 1m ·d
te.
· 2 500 ·
a amen a _curva '; , passa -.·
R eferência: Carta ·ao 20.ooo• Ste .. , aprox
ela
·cota
2
..
579.
paTa
depois,
costeando
Foy Tarentaise,ns. 1·2~· . .··· ·· · ·
· Pa.·curva 2;800,'.chegar- ao Lago· della
·A nova fronteira· segue um: traçado .. vecchia ... ·e .encontrat' no limite, admique parte da aresta !l'ochosa'de ·L_an==- Íllstrativo marcadO: sObre ·a.·carta apr~
cebranlétte .depois ·paTa ·leste, segue : a · xtmadamente .a· 700 . metros- a ~udeste
linha de · sepa.T!IIÇão .daS, águas· até ·à : do. lago,, 0 . cainlnl\o de Pso d •AVanza
.cota 2.'180, :donde· passa.· a ·colonna . que· 0 conduz ao longo ,dos escarpa' '
Joux· (2, 188) ; ·Dai; seguindo ·sempre méntos , rochosos até a antiga frona · linha de separaçlio · das águas o. tra.· te ira, à. meia 'di!ítãncia entre · o, ·colo
çado. cont!núa."até''à. · costa. deL Bel- .de.la ve_cchia ·e 0 Colo de Clap!er.
''Vedére cujas . afliorações
rochosas ~
transPõe o :Mt, Belvedere, · cujo pico .
,~ Monte· Thabor
· ·contorna e deixando êste. último em·.
Referência; carta ao . 20.000• . de
· território francês· a· 120 .metros da
Névache ns. 1-2, 5·6. e 7-8. .
.
De Cima de la Planette ao Rochedo
. fronteira 'e passando ·pelas · cotas .. ..
· · 2.570, 2.703, Bella ,Valetta e· a cota
de Gulon. (Cima. dei sueur) .. ' . .
2.748, encontra· a antiga fronteirà .no
A:npva fronteira segue um traçado
· :Mt.PVlBillal~~~toind.~ "Mo.nte· ,..._;";, .· · , ·
que ·se desvia dli antiga· fr.ontelra cm
""
v
""'""'
Cima de: la Planette e dirigindo-se
-Ref~rências:' cartas ao 20 .ooo• de ·para o sul segue ·a linha de cumlada,. ·
Lanslebourg, ns. 5-6 e 7-8 e. do Monte
pelos pontos 2~980,.3.178, aRca Ber. '· · , '
naude (3.228),. as cotas 2.842, 2.780,
d'Ambln, n.• 1-2.
A no:va fronteira segue um traçado . 2;877, o Pso della Gallina (2.671) as '
que de!xa a antiga fronteira no Mon~ cotas 2.720, 2.806,. e a pta, Quattre
·
te Tour, segue na dlreçll.o oeste o li· Sorelle (2.700).

ao

..

.

-
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'
'
.
l)escendo a encosta a leste dêsse 2.228' · (cêrca. de. 1,4 ·quilómetros· ao
~o, · O. traÇ~~do, de!J(a._ em terri~ório. n.ordest~ de Clav\êres) · que. contorna·
fra.ncês. o ponto marcado com a. cota . a leste, segUindo a segunda curva da·
2.420, de' onde: êle · e~c().~tra· e segue
ll!!tra.da., atingllido
posiÇão na. ca.-~ ·
.a Jeste o camlliho que conduz 'às sez:na; fortificada da· Châj:Jerton · (na.
coii!Jtxuçõ~ .si~ua.dãs. çêréa, de «;lm:en.estrapa._ de. Cézanne, 0 u. cesana ii Olatos ~etJ;os 4!1-. Cota.. _2 ..~53, SÇnd~ ~Se·- .Vieres), de!J(anpP, as ObJ;RS foz'tlfiç\ldaS
· caminho e essas construçõçs deixadas de La. Fontalne ··des Chamo!s em ter~ ·
. em . território.. francês .. Entra então. ritór~o.. francês, · .
.
· '• · .
n~. ta,lye~e qüe JiP.ssa. .· cêri::'a,. de soo'. · A· segUir, !Ji.deando pr.lple!rd, em dimetros. a nordest~ d,l1:. çota :i. 915, de reção . aó súl, ' ci.. llinite de . com\.uiil.
onde atinge a extremidade noroeste assinalado. sObre a. carta. e em seguidii .
da rep~~-a '!Valle Streta'.'. <vale es- . ( barreira rocho.sa.· à cêica· de ...400.
t1·eito> abastece. as instalações hidro· . metros ao norte.· da estrada· de· Ola·'
elétricas de Sette Fontanl!, deLxandO
V\êr~ a.· ·Cézanne · (Cesana) · '!nfletê ··
essa reprêsa e ' essás~ instalaÇÕes ·em . P.a~a o fludoÇ~~te; · passandO· ·"ao pé. ·deis "
tei.:ritói-lô -italiano. Cõntiiriiando .. a re~ penhascos. escatpados, a imi'a distàn:
p~êsa pelo sul atinge o cruzamento
ela suficiente dêsses último& ·pari! ~rde estradas; de cota 1, 499: . Toma ·a mitb.' a construção de. uma 'estrada
· · · ··· ·
segu!r o·· camlliho- que se confunde, de. ·c~rcúla,çãô dúplli..
Contornando ·assim . pelo norte a
· orla do bosque, com a curva 1. 500 ·e
que o conduz a "Com'tla. dena· Gorgia"
aldeia• de' Ola.vieres,. deixada em terri,
perto· da curva 1.580; sobe: em se- tório ital\!!no, -encontra "o traçado, do
. gulda o talvegue · ati! a cota 1:974 ·Rio Seco,· a· 200 metros . aproximadaencontra a orla dos esc~amentos dó
mente acima. da ponte de Olavieres. e:
. rochedo de· Sueur, balizado pelas ·cotas - desce o liell curso, depois o dà l)oire
2.272, 2.268,. 2:239, 2.266, 2.267, orla Ripah'e (Doria. Riparia),. atê a ess.Obre·· a qual êle se mantém até en- trada de:. 'Clavleres, . a : VaJ.' Qiinont..
centrar a. antiga .· fronteiTII · permanedeixada na. Italla, ·estrada que ·segue
cendo·em·território francês a· cumiada até a .ponte sObre. ·o ·Gimont.·
..
do rochedo e o camlliho que a ladeia.
' Subllido o, curso dêste, .. até· aproxi~
·· ·
Cha~rton . ·.
maiiamente · 300.. · metros ci traçado
· 1
•
•
_
abandona-o. Para seguir o caminho
·· Referência: Carta· ao 20. ooo.• nú- esc~ado que o condm: à pllastra
·meros· 3·4, . · . ··. · ·. ·· . . . .
. superio~. do caminho aéreo·. de Ola·
·A ·nova fronteira,·segue .um traçado . vieres (Colo de .:Mcint Fort .du Boeuf)'
que deixa a· antiga fronteira na cota que· deixa em território francês. En,
3.042· (ao norte do .ponto 3.070 e ao
contra a segwr P,ela cumiade, a fron~
norte da. ponta. de Trois Sclesr e. pela teir11 atual·no. Monte La Plane, marco
aresta rochosa vai até Croce del Vai- · fro1;1teirci 251. · A estrada do vale do
lonetto.
· .
• .
.·
·Gimont permanece ein terr~tório ita.
De Croce ·. dei Vallonetto, , !nflete llariil: ·. :· . . ' · ... ·. • · ·· · ·
· ·
..: pata .. o. sul e. ao:'· longo da. ·aresta ró- .
Vales Superiores 'da Tinée, ··da Véchosa encontra a estrada de· Cllaber- ·subia e. de Roya. . ·
. . · ··
· tron no :ponto em que .esta l))ellletra na · Referências: ·carta ao 20.000.•: St.
obac~a de,Olot des :Morts. Transpondo · Etienne. de· Tlliée~ ns. 3·4 e '7·8;'
:essa .estrada e 'o talvegue que a beira, · Les Trais Ponts ns. ·.5·6.
. ·
·o traçad9. segue, -aproximadamente no
A nova fronte~ra segue um .traçado ·
percUTSo . de !.250 metros, -a . curva que' se desliga da,antiga fro.nteira em
2. 300, 11 qual acompanha sObre .o ter- · Cime de Cola Longa e se dirige para
reno para, o. sudeste, uma série de leste, seguindo a ·J!nha; ·de .divisão das
aflorações rochosas. e de desmorona- aguas, ladeia a. ehco5ta rochosa pas:
menrtos, a seguir corta. em llnlla reta sando pelas cotas· 2. 719, 2.562, o Çle ·
-a vertente este .do- :Monte Chaborton, · di Seccr.a; atinge. a cota. 2. 760 Tes~a
atinge um ponto situado a. cêrca. de dell'Autare, passa à cota 2.640 •. 2.693,
400 .metros a, oeste da cota 2.160,
2.698, atinge Rocc~e di-Sa.boulé cujo
· deixando em território f·rancês a pi- ângulo nort.e ladeia. · . ·
..
.lastra intermediária do. caminho aé~ . Seguindo . a· cumiada chega pelas
reo que ali se encontra.
·
cotas 2. 537, 2. 513 o Pso dei Lausfer
'Daí, dirig'e-se em linha reta através
(2,641) e a. co.ta 2.573, a Testa Auta
• . de .uma sér!e de barreiras rochosas e del Lausfer (2. 587) , de onde se desvia
· barrancos escarpados para a posição • para -o sul até T.esta Colla Auta. pas. que não figura no mapa de La Fon- sando por· c! ma del Lausfcr (2 .544)
ta.ine · des Chamo!s, perto da cota
que deixa na Itália. .

essa

,,
'·

··- 300 ....2
. . Daí, para cota 2.484. e seguindo o delle .Finestre, a.s cotas 2.634, 2.686.
··caminho de cumlada, deixado em ter- e· 2.917,· o traçado ·atinge· Cima dei
· r!tór!o francês, ,pelas cotas 2.240. e Gelas (3 ..143), depois, pela cota. 3.070,,
2.356, al'Tavessa o Pasas di S. Anna C!ma della :Maledia. (3.601), costeia
pelas cot«s' 2.420 e 2.007 e atinge um· a vereada: do Passo dei Pagar! (2.819),
ponto situado a cêrca de 80 metros ao - em seguida o limite de ·comuna marsul da cota ~ .378 (Cima -:Monavaccle- · cado' sObre a carta, chega ao Passo
ra) ·:
_
di :Mt. Clapler (2. 827) e contorna. o
Segutnqo .o cam(nho de · cumlada, Mt. Clapler (3. 045) pelo norte e les~
deixado em território francês, passa te, segundo o llmlte .administrativo
pela Testa. Ga del Cavai e ·a cota 2;331 traçado sObx;e a carta.
Do Monte Clapier ao Colo
de!xada · em território francês,- em· se·frU1da,· abandonando o caminho, man• ·
De Tende
·,
· -- tém·se sObre a cumta.dà; de Testa clell'
· ·
,
· Referências:. '20.000° italiano ··de
Adreck (2.'475) e, pelo Cledelle Lornbarda ~e 'a cota 2.556, atinge Cima Madonna delle Flnestre e <lolle de
· della Lombarda· (2.801) .. ' · ,
Tenda..
, ,·.
Desvlando,s_e para ·ô sudeste, · entra
Do' Monte ·Clapler o traçado, seentão· pela cumladà rochosa. ·e, pelo guindo () limite. administrlltlvo marcaPso di Peania, Cima ·c11 Verme!!, cota do sõbre . a ·carta pelas . cotas 2 .915,
2 ;720,· deixada .em território francês,· 2.C97 e 2.562, o Passo dell'Anel e a·
. , . Tésta dba -Grossa (2.792), Pso dei cota. 2.679, atinge Cllma dell'Agne~Lu.po (2. 730) e a cota 2,936, atinge
(2. 775)
· . ·
·. ·
· ·
o Mt. Mallnvem. ' · · · ·
..
· Dirlg{ncto,se ·para o leste e .seguln. A seguir em direção ao sul pelas do sempre 0 .limite administrativo
cotas 2.701, 2.612, e C!ma di Tavels ms.rcado sObre. a. carta pelas cotas
(2.802), depois .cm: direção a. leste, 2;945 e z.843 das·Rce delUAgnel, _o.
pela · cotá 2 .832, atinge ·Testa . dei· tr.açado atinge O! ma della Scandelera
Claus.
·
. . · ·
.
.. - · (2.706) e atra.vessa o Colo dei Sabb!oDesviãndO.:se então na. direção ge- ne (2.332), :passa ag cotas 2.373, 2.226,
ral para o suleste, _Jl.travessa o Passo 2.303 · e 2.313, Cima· dei Sabblone
delfe ·Portette, passa a cota 2.814 em ((2;610) a cota 2.636. pta, Pelraflca ..
Testa delle· Portette, ~a cota 2.868, em cotas 2.609, 2.5811,. Z:ll72 e 2.5~0 e
Testa Marglola (2.831), ao Cairo _cli atinge Rca dell'Abfsso (2,7115). · · ·
. Prefouns -(2 .840) ; Passo dei Prefouns · :Mantendo-se ·sempre· sõbre o llmite
(2.620), Testa cli·.Tablasses (2.581); . PdmlnistratJvo marcado,,sõbre .a. carta
Passo dl .Bresses ·. (2.794), Testa· cl1 até. chegar a leste .a C"ota 2.360, seBresses · (2;820) e, J)Or Cima .di Fre• · llUindo depois a; margem das afloramamorta (2.731);-Cle, Fremamorta, a: clies rochosiiS' ao norte do Rne Plan
cota 2.625, a cota 2.675 e ·a cota· 2.539. :Misson de ondé atinge o· caminho que·
·· · Cima di Pagar! (2..686), Cima. cl1 Nau.- J)assa no ·Mt~ Becco Rosso;· e que ·.o
cetas. (2.706), .as. cotas -2.860 ..e-2.673'r--- tracâdo ·segue, ao. norte .das cotas
Cle ele Cireg!a (2.581) ·atinge Cima"" 2.181, 2.116 e 1'.915, até a:_ estrada 4Ue
di Mercantour (2.775).. .
· ·
êle coste!a; .durante cêrca de 1. qullO~DeCima de 'M'eicàntour ao
metro em direção ao-norteo. ))ara re;.
Mt Clapier.
·
tomar o camfnho acima . referido at . .
·
·
CoJle di· Tenda. Os caminhos· e a
ReferênCias: Carta. ao 20.000•: Les parte -da. eBtrada já _cit.!'dos permane~
Trois Ponts, .ns ..5-B; e o 20.0000 !ta-: cem em· território francês.
Jlano: Madonna ·delle'·.Finestre.
.. .
· · Do cozo De Tende a Cima Mlssun ·
· Dé Cima de Mercantour,. pela .cota
Referências: 20.00" italiano· de Ten· ·
..,' 2. '705; ele,-. de . Mercantour (2.611) • cia: e certosa di Peslo.. · .
~
.
Cima Chille (2.998). as.cotas 2.939 ·e. · Do Colo de. Tenda o traçado;.- de!. - 2:955, Testa della Rovlna (2 .981) ' as xando a estrada em terrltórill françês,
- cotas .2.844 e 2.862, Passo della Ro,-. · :na.ssa a cota 1:887 e a cota.._2.206. aban.
vinp,; Caire ·dellAngel 2. 935, Z.867 dona a estrada para: segu'r· sôbt:e a
2. 784, Clma del. Calre .Aa:nel. (2.830); curniada 0 limite adlmistrativo marCfma. Mallar!va (2. 860), Cima Calras cado sôbre· a cart.a .e pela cota ·2 262;
(2. 8~1l, Olma Cou~tourd~t (2 .821> . chega Cima del Becco .(2;300) . ·
2. Q21), Clima dei Gaisses (2.896). as _.,. "' t d
ar
norte ao lon•
6!:
tas · 2 7116 2 824 Clma del Lom- . Ouen an o-se Jl a. 0
~~.rrt (:1', 842•) I as .cotas 2, 83~, 2, 717: R;Q do Umlte adimistrativo mal'C!ld0 a •
91 2 60() e 2 582 Boccia ·Forno
brea cljrta. nassa o Colo cTella Perla.
.. ~i.~a· delle F'inestre '(2. 657), o Colo (2.086) , segue o caminho que castela
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,· (2.086), segue o caminho que costeia ·França a cota. '1. 762, à altura da q!Úll
até o colo della Boalra, onde o. traçado êle costeia um · caminho, deixado em
abamdl5na, para· tomar a cumiada em território italiano; atinge o Mt. Coldlreção ao norte, dellxando. 0 referilardente, ·deixando à. França o camido caminho em território françês.
nho que o atravessa e que o traçado
Costeando a s'egulr a escarpa l'O" seguirá por Bassa . di Sanson, a leste
chosa passa a cota 2.275, atinge Testa.
e ao sul da cota 1. '769, até as consOlaud~ (2.39·6) costeia os esca.rPa•
truções (cêrca de. 500 metros a leste)
mento rochosos atravessa. Colla. Plana 'de Testa della Nava · (1 ,034), deixadas
(2.219) e chega à cota 2.255 ao Mt.' ·em território francês.
delle Carsene, que deixa à França: ·· Abandonando o caminho. à altura
costela. a · escarpa rochosa ao nort.e. dessas construções atinge· pela escarpa
dêsse monte pela Pta Straldl (2.375)
o ·caminho de escarpa de T.esta· della
as cotas '2.321 e 2.305, até Pso Seara- Nava, deixado em território francês, e
soo, depois· faz um de'svlo ,brusco para segue-o até as· ·construções a suleste
o norte, até a cota 2.352, ·onde encon- de Cima di Marta ou Me. Vacchc que
·
· .·
tra o limite admln!stratlvo. marcado. contorna pelo leste.
sõbre a carta que segue até Pta MarDai, aO longo ·dO cllllllinho de Cscar•
gua.rels (2.651), .pelas cotas 2.510 .e
pa, delxa.doi, em território francês
2.532.
'
contorna o Monte Ceriana, abando. Inclinando-se então para o ou!, o na o caminJ.lo para atingir o Monte
traçado segue a- escarpa, passa pela Orai (2. 014) e ·tornar a encontrá-lo
cota. 2.585 e, descendo ao longo da
no colo (1 .875), para contornar com ·
escarpa. rochosa, vai ter a Colle dei
ele Cima della Valetto ·e o Monte PleLago dei Slgnori;
travecchla, até a escarpa rochosa.
-Elé?;u!ndo então . o caminho de esAtravessa à seguir Gola deli'Inc!sa
carpa, que deixa em tel1'1tório franatinge ao longo da. escarpa. pela cota
çês, depois o próprio cume, atinge , 1.759, o Mt. Tornaglo (1972), depoLs
Olma di Pertega. (2. 402) , desce . ao ou Cima. di Logambom, Gola dei Cor-·
vo, contorna o Mt. Bausa e o Mt.
longo da . escarpa rochosa até .Colle
Lega (1.552, 1.563 e l.fi56) . e desce
dei Vech!a (2.106), ·donde segue o caminho da escarpa., .que. deixa em ter- pela escarpa até o Passo de Muratone
Ao longo do call,lniho de escarpa
ritório francês até o· Mt. Bertand,
passando pelas cotas 2.190, 2.162, CL- deixado em . território françês, pMsa.
o Mt. Scarrassan, ao sul do Mt. Ba.i·
ma dél Vescove (2,257) e Cima di
Velega (2 .. 366)..
.
· tollno, ao da cota 1.358, e atinge Cla
Do Mt; Bertramd. (2. 431.) o traçado _ Pegalrole.
costela o limite administrativo marDe Cza P.egalrole ao Monte Mergo
cado s6bre a carta, até.. Colla 'Rosa,
onde . encontra., o· caminho de escarFeferêncla.: Cartas ao o.ooo• de
pa que. costela · pelas cotas 2.179 e Polnte de Lugo ns, 6·6, San Remo
2~252, até ·cfma Mlssun (2;356}, cuJo
ns. 1-2 e Menton ns. 3-4•
·
pico . contorna pelo ·éste,. ·continuando
De Cla. Pegalrole, o trii!Çado segue·
a. segu!r o mesmo caminho em terrl· o llm!te admlnlstratlvo marcado sObre
tório francês, . · .
.
, .a carta,. deixando Cisterne à França
De Cima Mlssu~ ao Colo de Pegal'role · transpõe o Mt. Slmonasso, , desce até
.· Referências! 20.000~ de· Polnte de · o colo e segue pelo camniho de Mar-:Lugo ns. 1-2 é. 5-&.
gheria. - Suan que deixa em territóAo longo desse mesmc> caminho de rio 1rançês,. permanecendo em terri•
-· escarpa, . o trii!Çado atravessa coua tório ita.IIAmo os chalets~
Ladeando· sempre e!ISe camlnho dei·
· Cravirora e passa a leste .,da cota
xado em território ·françês,. passa a
2.265 .a Pta Farengna. Abandona o
caminho para con.tgrnar · a leste Cima leste· de Testa. d'!Apep,e,. Fonta.na de
Ventosa, encontra. o caminho di Passo · Draghi,. as• nascentes· da. cota 1.406, a
Ra.narello, deixando à França as cona· cota. 1.297,.. costela a. leste a Coll11.
truções que o margelam; costela o Mt. Sgora,. passa. as cotas: 1.088, 1.016 a
'Tanarello,. atravessa. o Passo Be.~era. 1.026,. atravessa a escarpa rochosa. do
(2.033) contorna. o Mt.• ·saccarello,
monte· Coiomlt.n, • segue · o limite de
que deixa a cerca de 30() metros ao cantão· marcado sObre a carta ·ao lonoeste e, segUindo a escarpa rochosa go• de· Cima di. Reglie 846 e 858) ,
em seguida o caminho até E"BBBo· di abandona esse llinlte· de cantão na
Collardente, chega à escarpa que· con- dlreçã.o do· sudoeste,. para. descer· a esduz ao Monte Collardente-, deixando à carpa de Serra dell'Arpeta (543, 474 e

..

'
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416). até o talvegue do Roya cujo cur- fornecer , água. e Tegular o consumo
so. transpõe. a 200. metros aproXima· desta de acO:J,"do com o .parágra~o a.).
dameílte . ao ·noroes!e da, ponte de sempre que esses Instalações· estive·
Fanghetto;
.
' . · .
· rem situadas. em terrltórlo ·francês .
C) a França. ln!ormil.rá a Itália., a
. O, traçado sobe a seguir ~. talvegue.
do. RoY,a., ·até um ponto. sttuado a cer· pedido desta., do volume .de água. e:xis·
ca.. ·de 350 metros da referida ponte, tente no. lago do ~nte Cenis. e lhe
Dl11xando ne511e. ponto o. ~ya, toma. fornecerá · (!.. · êsse · respeito quaisquer
UD\a direção. sudoeste. até a. co.ta 566.. : outros esclarecimentos, de' maneira a
Desse · ponto orienta.~se. para. ci este, · permitir · à' · Itália · . determinar · em
até. se encontrar com. o barran.cll .que quantidade. e proporção que· deverá
d.llljce na direçlío de Oll,vetta;. o tra- a água' paàsa.r aos '.referidOs cmais
çac;lo segUe, o, bBI;l'a.tlCO, até a estrada, · subterrâneos: '
1
,
· •
·
·
de!xancto em território. ltal!ano. as. ba- . · d>. a Ftança executará as dlsP.osl•
bltações situadas nessa .es~radA.,. sobe ções ac:ma referidas, observando. um
o. v. d1 Trono. na distância de 200 Justo critério de economia. e debita·
metros. aproximadamente; em .seguida rá. à Itália as despesas realizadas para.
. ·se dirige. ~ara· a; cota 410'.até o caml· 1\qUele fim. . , . . . . . .
· nbo,.dec Ollvetta a San Cirolamo .. Dai, .· · .
·
..
·
·· '
. depois. de: ter seguido, essa estrada pa~ . · Ir. ... Garantias · relatfvM . à B?ierg!a
· · ra sudeste; na extensão de 100 me· 1 elétrfca produ2lda · pela centru.t
tros aprox1madal:rl,ente,. retoma a1 d!. . . .
h!droetétrfcrt ~e Gran. Scrt~ . .
~ , .· . ·~;eção 'geral do sudoeste, até a cota·
rt) a França explorará: a central hl-:
403, costeando, a cêrca.de 20 metros ao.· droel~trica de Gran Scala, c!e manei-, sul, o caniinho marcado; sôbre a car- ra a produzir' (sob r.es_el,'va do. contr6'ta; A pp,rtlr da -cota 403, -segue- a . le _dE! abastecimento de é;gua.. prev!stD'
cumiada de pta.. :Becche; até a. cota. ·· n~ garantia I) a_quantldade· :de·. t-Je.o
~ . 379, a seguir; orientatldo-se ·de 'novo
t~;lclda~e~,,de que . a.. ltá.lla poderá. ter .
pa.rll' o sudoeste, atravessa a, T. Be~. ~~c.essu;lade ·.na propo~ç~o· necessá;rla
vera, dlrigindo~se •. seguindo o talve·' . a êsse; último pa.{s,· ~11- '{eZ:. qu~· frr·
rem atendidas . as .necesSidades locaiS
gue na dlreçio do. Monte :Mergo, con~
, • to!:llllndo: pelo sul,. cerc~~r de 50. metros - (ne~lda.dé~. a.tu~. da:. regiãO- c<mJtl-·
o. cume do mesmo .·monte (686), dei~ guiL: a. Gra~.. Scala, situad\1-: em- terrilta.do. em território francês. o traçado
tório francês.. . . ' . . . .
.
bl · a França exploral't'l a:·. usina: ele~encontra· a . fronteira.. atua.l ern urn
porito situado cerca de 100 metros ao · .vat6r!a de água ·adjacente_ à; dentra.I .
de .Gran. Scala,. de; man,elra:- a:fa:zer .
sudoeste do referido cume. . . · · .·
·.-- refluir' a água no lago do' Mmlte·.oe~~0 IP ·
n1s:· nlii · medida: Ir no· momentO' em·
. Garantias- relativaS 110 Monte cen!s , que· ~· Ité.Ua: tlvet:· n:ecessld~de:.:
..
~
;n•
d T ... 1 "'-·
' ·c>: a: Fi'a.rfça reparará:,· conservará
e "· re.,...a> e c~...., · a ..B•.,. ..e·. ·
·em;' J:iorn estil:do··'de;· funclona:mentl>' e·.
<verart1go9).
' · ,
.......
- .. ·
·· •
••··
·
t
~
segundo· - as:' . necessidades,- - renovará
· A)
· .Gara~~,...,.. que- a Franca. er... que 'tOdas:·. as:.· lnstal'a;ç!Ses' ·que· constituem
· d,ar à Itália por ocesiã~. da cessão de · · a;. centrai· hfdroefétirlca:- de a:ra.n: SCala
.. Pl~nalto 0 ~nte C~·
.. ·
e a usina eleva,tórla,. assim: como· a'
.. - . aran as . re tiva.s ao forne: . linha e a,pa.reíMg~~ de' tra.nsmlsslio·
cimento de .água. do. lago de Monte. , . dilfOrça; que llgam: a;. centra!l de' Gt'!an~
Cenls•. utWzada p~a._ ~ .produção de Scala à fronte!ra franc~itállana:..
energia.. elétrlca.. . . . .. . , , .
. d)' a; ·França; garantb:á,.. pel&- .llnha- .
a) A França regularã o volume·. de· . que. llga G.ran: S'cala. à.,fi'onteln fl'!an.água que· passar do· lago do Mon!e
co~-itallana,. o' transporte. d'a;. energia.c
Cenls aos canais subtl!tJ:àneos que._ al!·· correspondente· às· necessidades,.~,
mentam. ·as centrais hldroelétrrca.s das; na; Itália; e:· fomecerá:' essa.<. ener/
Gran Scala, Venaus e Mo~antero gla à Itália. no· ponto: em; que .. a' llnna:
de maneira a fornecer a essas ·cen· de .·transmissão, da. fOrça trl!onsptie· a.
·trais a quantidade de água. de· que· ti- ·ftontelra· para. penetra~:·. em terrltó, vel' a Itália necessidade; .. conforme. a . :rio' itallano:,
propo.\'ção que for. necessária a êsse
e) a. França. manterá a. voltagem.
' .
e· a. freqüêncla da corrente· fornecida,
pais. · ·
de acOrdo,: com. as. disposições. acl.
bl a França. reparará, conservará,
em bom estado de funcionamento .. e.. ma referidas em um, nlvel. correspoudente aos. pedidos. que a Itália. podeconforme as necessidades, renovará
tOdas as Instalações nec.~sárlas para . rá . razoàvelmente formular •

o
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/) a França tomará com a Itália
as medidas· necessárias para · estabe·
leclmento 'de uma ligação telefónica
entre Gran Scala e a ·Itálla mante1··
.se-á em. contacto. com· -a Itál! a a .
fim de garantir que a exploração da
central de Gran Scala, da .usina ele-vatória e da linha de transmissão
seja conforme as garantias enunciadas acima.
·
- 1/) o. preço que a França deverá deb!tar e . que a Itália deverá- "pagar
·pela energia produzida :pela Central
hir:il;oelétrica de. Gran Scala que fôr
.posta à disposição da Itália (desde
qile séjam atendidas as necess!dades
loca.ls indicadas acima) , será idêntl·
co ao preço cobrado em França pelo
. fornecimento .de quantidades anã.logas de eletrlcidade de origem hldroelétrlca. em território francês, nas
prcixlmldfldes do monte Cenls 1>U nautras reg!ões . de condições compará·
veis,

Menton e Nice, aÍé a reconstrução to·
tal das .centrais hldroelétrica.s des·
truídas .de BreU ·e de Fontan, tican·
do entendido que essa quantidade irá
diminuindo à -medida dos progressos
da reconstrução. dessas centrais, que
essa quantidade · não excederá uma
.fôrça de 5.000. kilowatts e 3.00G.OOO
de kUow'atts - hora por mês e que,
se a reconstrução dessas centrais não ,
fôr de · encontro a dlf!culdades partlculares, os trabalhos ·'deverAo estar·
terminados em _fins de 1947, o !Dais
tardar;
·
a) ·a Frànça explorará as .refét•ldas
usinas de maneira a .produzir (sob.
reserva dlll! limitações que podem ser
impostas pelo volume de água utll1·
zável e levando-se em conta tanto
quanto :possível as necessidàdes di!S
usinas situadas nas. água.s abaixo)
quantidade. de eletr!cldade na propor·
çã.o que . corresponda às ·necesslqades
da · Itálla, l'prlmeiro em corrente de
111 _ r:htraçfio .ütt vlgéncid aas
16 2/3 períodos para as estradas de
ferro. Italianas da Llgúrla e do. Pie-.
·
· g~rántias ··
· moríte merldlonft•l e Regundo em cor·
.Sà:lvo se fôr de ciutrit maneira deci- rente de 50 períodos para as .. necessl·
dldci entre a: Franç'a- e a, Itália; essas
dades gerais, uma. vez que te:ithaDi
garantias flcarlío ·perpetuamente em sido atendidas as necessidades de sosvigor·,
·
pel,. Menton e Nice, como já foi d!,to
IV _... domissfio técnictt ae jiscalizaçáo
acima, assim como as necessidades
. locais da região vizinha a San Dllil·
Uma: c'omlss'!lõ> técnica de fÍscalizamazzo;
çáo· .. franc·o-ltalfana-,: composta: em
. b) a França reparará, conservará·
em bom estado de funcionamento e,
igual . número de meinbros franceses
e ital!ario, será: criada. para fiscalizar
tôdas as lnstálaç6es que comtltuem
e facílltar a execução . das cláuilulas as centrais hidroelétr!cas de Le Mes·
de ga:ra:ntía . acima, cujo fim é· ~e- ce; Sim DaJm'azzo e confine; bem
guta.t à Itália ·facilidades Idênticas·- . como !'ls· Unhas .· e Instalações do
à~e1as de· ·que· dispunha!' no. que .diz
transporte· de fô~ça que l!gam as ·
respeito 1t -energ!a: hiaroelétrica, e centrais. de Le. Mesce .e· Confine, de~
,jígua: fornecidas:. pelo· Jago; do• Monte um la.dO; à. dir San Da.Imazzo, de ou··
Cenis;. antes: da; cessão• ·dessa; região · tro· e as linhas e Instalações princi·
à. França:.-,'Ca'ber_ll:, igualmente;. à Co· pafs de transporte de fôrça. que .vão
miSsão técnica: de' flscallza.çãi>-. ccope-· da; central de San Dalma.z'zo à froo.-ra:r com: os· serviços técnicos ·rrance~ · tefra.. franco~ltallana.;
ses competentes,. a: fim: de· garant-Ir·
c) A França.- Informará- .à Itália., a.·
.. que· nlío' seja: J)Osta; ern: perigo a.- s~.· pedldcio: desta. do: consumo de água;
gUtança; · dos:· vales- lnfériores..
.
.
Mi
c f'
1 ·
· B' _ Garantias:· que e.-~a.nça; dev~e.- em. Le-, esce e·. e!ll' on .ne, ass m-·ocaslao da cessao- como. do· volume de- água:: acumulado ·
rá d•"'... à- ItâliB ,ar·
" ,.r
T d L
em. San: Dalmazzo. A- :França !orneà.'. França.- -da re.,.áo de
en e- a cerá: tôdas as Informações de mesma
Brigue,
. •
.
·
ordem; de: maneira; a. permitir à. ·
1. Garantia; que permita.- assegurar Itália determinar suas necessidades
•à. ·Itália. a.-. energia elétrlca prodUzida.
d1s
peleis ·dois gerádores de corrente- al-: de corrente- elétrica, conforme as
-..
temada a; 1a: a;3: perfodos da: central posições, da alfnea;: a·;
hich'oelétrlr.ÍI; .de 9a111; Dalmozz~ e .ru
d) A. França garantirá, pelas li·
t>nergi'a; elétrlca a so: periodos pro~ nhas' principais· que ligam:. San DaLd.uzlda pelas: centrais hidroelétl1cns mazzo à. fronteira franco-Italiana, o
de corrente proveniente· dessas usinas. transporte de corrente- correspondenqué possa ser necessária. à França te às c necess! dades acima mencionapara aXmentar· as· regiões- de Sospel,. das da Itália e . fornecerá. essa ~or·
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I

;ente à Itália, nos pontos em. que as
4. Garantia relativa à utlllza9ão
mencionadas linhas atravessam a total e· equitativa, pela França e· pe·
fronteira para penetrar em terrltó- la Itália, das água· do Roya e de seus
rio Italiano;
afluêntes pnra exploração · de . seus
e) A França manterá a voltagem recursos hldroelétrlcos.
e a freqUência da corrente elétr!ca,
a) A França explorará . centrais
fornecida conforme as disposições h!droelétr!cas do . vale do Roya, ·si·
ac~ma, um · nível correspondente as
tuadas ·em território .francês, tendo
necessidades reais da Itál!a;
em conta, tanto quanto fOr razoà.vel·
tomará com. a Itália.. mente. possível;- IIS necessidades das ·
I) A . F'ran"a
"
· centrais .situadas. águas 'abhlxo. A·
as emdldas l1ecjlssár!as para · estabe- França fará · conhecer ·antec!padalecer-se uma ligação telefOnlc~ entre mente à Itál!a 0 volume de água
San Dalmazzo e a Itália e. manter• que,· seguindo ·as suas' previsões, será
se-á em contato com a· Itál!a a fim d!à.r!amente dlspcn!vel e fornecerá'
de garantir.· que a exploração das re- tOdas as outras !nformações dR. masferidas centrafs hldroelétr!cas ·!! Ii·
.
Ilhas de transporte da · fOrça seja ma natureza·
··
conforme ·às . garantias. acima. men·
b). A França ·e a Itálllt elaborarão,
· • d
por via de negociações b!laterals, um
c.ona as..
. plano · coordena d.o, ace!táve1. pe!••
~
·2.r Garantia relativa ao preço Que duas partes, para a exploração dgs
a · França debitará · à. Itália para a recursos h!drául!cds. do Roya.
energia elétr!ca posta à disposição' da
5. · A fim de fiscalizar a execução .
Itália, de· acOrdo com o parágrafo 1 do plano aludido na aUnea b, da gaac!ma referido, até que êsse forneci· rantla 4 · e para :tâcll!tar a observân,.. mento cesse de acOrdo com o pará,. ela daR garant!as 1 a 4, será. !nstltu!gJ~. Ane;co..
. : . da uma comissão ou qualquer outro
· O .preço que a França. deverá debi-. organismo análogo que poderá ser
tar · e que a. ·Itália deverá pagar pela convencionado ·criar·. ·
··
,
.
energia produzida . pelas centrais .· hl.· ANEXO IV
droelétrlcas de Le. llllesce, . San Pai- .
mazzo ·. e Confine que. será po'sta à
.
disposição da Itália, uma vez que
Disposições assentadas. em , data. ·
forem atendidas ns . necessidades · da de· 5 de setembro de 1946, p9los GoFrança em· Sospel, · Menton , e !Nice vernos Italiano e Austríaco.
·tiSSim ·como ·as .necessidades loca s da·
(Ver o artigo 10) .·
região próxima a San. Dalmazzo, . de
. Os habitantes · da Jingua '-illemã ·
. acOrdo com · as disposições da. alínea da1.. província de Bolzano ·e os .. das
·a ·· da . garantia 1,. será Idêntico ao
comunas bl-lfnguas. vizinhas· da ·pro- . ·
.preço cobrado em França pelo :torne- víncla · de . Trento gozp.rão. de uma
cimento da quantidades. análogas. de
1 t 1 Idade de direitos com·
·corrente .·hldroelétr!ca
gua habitantes
.:. · de. llngur
·· · ·
· , ·.ein : .território ·· comp
relaçãoe a. aos.
françês, .nas, .Imediações do· vale. su- 'tallana'" no quadro .das . disposições.
per!or do Roya .ou em outras regiões . especiaiS destinadas a . salvaguardar .
em que · as· condições são· compará,. . 0 caráter étnico e 0 desenvolvimento.
:.. veis.
. cultural··. e êC0110mlco do grup.o de • .
.
.
.
3. Gara'lltla .·segundo , a qual a lfngua alemã.. .
França fornecerá energia elé~r!ca ê. · .~ ···De ac&rdo com as medidllS ~~~
, · Itálla durante um período · de dura- tlvas que já :foram tomadas ou que o
ção razoável. ·.. · ·. ·
· serão os nacionais de Ilngua alemã
Salvo se fõr de outro modo. estabe" gozarão ·das· seguintes garantias.: .. ·
lecldo entre. a França e:. Itália;· as
à>. ensino pr!már!Ó e secundário
.
garantias 1 e 2 permanecerão c·m . ·em sua língua materna;·. .
. b) emprêgo, em pé de Igualdade
vigor até 31 . dé dezembro de .1961,
. Deixarão de ser· apllcadas "nessa da- ·das. Unguas. alemã e ltal!ana. nas ad·
. ta ou em 31: de dezembro de, qual- ministrações públicas, nos documenquer dos linàs seguintes,. com a ·con- tos oficiais e na nomenclatura topodição de que um dos dois paflies dê
blll e
ao· outro1 por :escrito, ~~;viso prévio gráfica
ngu •
··
pelo menos dois anos, de sua Jnten- · c) . direito de . restabelecer os · noção de por têrmo ê. vigência da games de familla alemães, italianizados
rantla.
··
no curso dos últimos anos .

aa .

'
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d) Igualdade de dlre!tos, para o feridos à Iugoslávia nos têrmos do pre·
acesso. aos emprêgos públicos, a fim sente Tratado, e cUjo abastecimento
de lograr-se. uma proporção mais sa·
de água se .faz de fontes situadas em'
t!sfatórla de emprêgos entre os dois · território italiano.
·
·
grupos étnicos.
..
·
2. As quantidades de água assim
2.. As autoridades legislativas e concedidas corresponderia às que foexecutivas das regiões acima referi- ram
habitualmente· fornecidas. à redas gozarão de ·um regime de auto- gião no
passado·. No caso em que se ·
nomia cujos prlncíp!os · essenciais consumidores de wn ou de owtro Es· '
.serão fixados em consulta com ele- tado tiverem necessidade de forneci··
mentos locais, represellltiltivos da .po·. mentes suplementares de água, os dois
pulaçá() de l!ngua alemã.
· . ..
Governos examinarão conjuntamente
3. A fim de restabelecer · relações
a questão, a fim de realizar um acOr· ·
de boa vizinhança entre a Itália e a
do sôbre' 'tOdas as medidas que · pu- .
.AliBtrla, o Oovêrno Italiano se com- · derem ser .razoàvelmente nei:e'ssárias promete, após consulta com o Oovêrno para satlsfazer essas neceasidades. No
austrlaco, · e no prazo de ·um . ano a . caso em que a quantidade de água
partir d& assinatura do presente tra- dispon!vel fOr reduzida por causas na·
tado:
·.
· ·
.
turais, a, quantidade de água·· prove' :""11
a) a fazer revisão, dentro ·ae um es- . niente das fontes de · abastecimento
plrlto de larga ·eqUidade; do regime de precítauas, que· forem formecídas aos
. opção de nacionalidade, estabelecido consumidores que se acharem .na Iu,' de conformidade com. oS ·acordos ·de goslávia·· e na Itália, serão reduzidas
21 de outubro de 1939; .
para ambos e· para .outros na propor. b) a. concluir um acôrdo que estipução de seu consumo anterior.
le, nas condições de reciprocidade, a
3. Oj;preço que· a ·comuna de Oovalidade de certos tftulos . de estudos rlzla deverá pagar, à Iugoslávia pela
.
e diplomas universitários;
água posta à sua disposição e o· preço
, c) a negociar uma convenção para
que os consumidores residentes t>m
· o livre .trânsito de' passageiros e· mer- território iugoslávo deverão pagar à
. cadorilis entre o Tyrol setentrional e . Comuna de Gorlzia serão calculados
o Tyrol oriental, seja por estrada de únlcamente sôbre ·a base do custo de
ferro, seja, . nos l!mites do pcsslvel, · exploração ·e conservação do sistema
de adução de água, bem como pelo
por estrada. de rodagem; ·
montante das novas déspesas de ins·
à) a concluir acordos especiais tendentes a fac111tar um tráfico frontei- talação que . puderem ser necessárias
riço em maior escala entre a Austria para a execução das. presentes- dispo·
·
e a. Itália bem como a permitir as tro., sições.
cas locais de certas quantidades de · 4. Dentro do prazo de um mês após
·a entrada em vigor do presente Trabens e produtos regionais·;
tado, a· Iugoslávia e a Itália conclui.ANEXO V
rão um acôrdo que determine as resKbastectmento 4e . dgua ela. Comuna · ponsabllidades _ respectivas que resul·
tem para ambos o.S países .das d!spo·
· · · de· Gciri~rt e dé' seus· arredOres
sições acima referidas e no qual se.;
(ver artigo 13)
'jam fixadas · as somas a pagar em
L, A Iugoslávià.gáranUrá, na quail- virtude dessas disposições. Os dois
dade de p~oprietárla., a conservação- e Governos criarão uma comissão mista
exploráçáo · das'' nascentes e das -Ins- encarregada de fiscalizar a execução
·
talações de abastecimento· de água ·de do referido acôrdo. .
. 5. Expirado o período de 10 anos ·
Fonte Fredda e Moncorona e ~aranti·
rá o abastecimento de água da. parte · após ã. entrada em vigor do presente
da comuna de Oorizla que, nos têrmos Tratado, a Iugoslávia e a Itália prodo presente Tratado, permanece na · cederão a um novo. exame dM dlsItália. · A Itália continuará a assegu. pos!ções que precedem, tendo em vis"
rar a conservação e a explorBQão do ta a situação nessa época, a fim de·
reservatório e do sistema de ndução decidir se é preciso revê-las e farão
de água que. se encontram em terr.t- tôdas as modificações e adjunções que
tór!o Italiano e são alimentados pelas lhes parecem convenientes. Qualquer
nascentes aludidas acima. A Itália disputa; que puder. surgir em seguida
continuará igualmente a fornecer a êsse novo exame ,será regulada seágua às regiões situadas em territó- gundo 0 processo previsto no artigo
rio Jugoslavo, que tiverem sido trans· 87. do presente Tratado.
.

.
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Eitiituto 'Perma.nerttc do Território

liivr,e ·de 'Trleute

<ver .artigo 21)
Artigo. 1
. . Extensão ·do Terrltóri~ ·Livre
· · .o Território Livre ·de Trleste será
··delimitado pela.s 'fronteiras que silo
·•descritas. nos artigos .4 ·e 22 ··cJo. presente ·-Tratado. e ·cuJo traçado. será es- ·
tabelecldo ~e acOrdo com o artigo 5
do Tratado. ·
.Artigo 2
r t
··•
.n egrldade ··e . Independênc.la
. O ·conselho de segÜrança" da orga~
nlzaçl\o 1 das Nações ·Unidas •garante 11
. 'Integridade e a lndependênc!a. ·do Ter. ·rltódo Livre. Essa. .responsabilidade
·Implica.. que· o Conselho tem
seu
·.cargo:
,.
.
a> :fazer observar ·as-·dls~slções do
Estatuto ...permanente, ,particularmente
•no que ·dJz respeito ·à.próteçlio.dos dJreitos fundamentais. do 'homem. . .
b) manter
· d ...
· ··
~o Território ~~~;e~~·· e ·a segurançà

rio ';Livre :terlío a ·garantia de condi·
ções Iguais :de :aéiDilsslío ·às funÇões
púbJicas.
.
,
. ·
·
Artigo li
·Dire!tos Ci:vis e· •Polltlcos
Nenhuma. das peSsoas que tiverem
adquirido a cidadania /lo Território
. Livre será <prlvad~ de ·seus. direitos
civis ·e ;polltlcos,. •salvo se fôr· por de-·
·cisllo judJciãrilt"'e. por infraçllo das
leis penais do 'Território ·Livre.
.
Artigo· 6

'C11dadania.
i. Os nliclona.ls Italianos que se
.. achavam domiciliados em ·10
junho .
de. 1940 nos l!mtles que constituem o
.,Território Livre, e seus filhos nascidÓs ·
. após essa data, se torna.rão cidadãos
. de origem do .Territ,ório Livre e .goz'a..
.rão: da :plenitude dos direitos civis e
po11tlcos, Toriiando-se cildadllos · do
Território L!vre, ·perderão .síta naclonalidade Italiana~
.
2 .. Todavia, o ·aovêmo :do' Territó-.
rio Livre determinar&_,que-as. pessoas·,
referlda.s, no .§ ,J..l; com .. maiS iie 18
~anos de ·Idade (e ·a.s ,pesso!IS casadas,
que• ..tenham ,ou 'nlio, .atingido •essa.
Artigo .3
.., •Idade) e. cuja Ungua ·usual é o ltalla.lDesmlllt.arlzaç·lio .e ·Neutral1dade
no, 'terão..·o dlre!to..de -optar ,pela. na-cionalidade ·italiana.; num ·prazo de ..6.
. . ·1 •. o. :Território ;Livre •serã, ·aesmi• .:dmaescesonsat-i,patui~a.!I'o··.·,dea.c.oenfnto~mcl&e ··asem c'o.'nlgdoir-·
)itar!zado -e -declarado meutro. · . ·
y
•
.· . 2; Nenhuma fOrçâ ·iiJ'Inada serã au- . ções ·que ··serlío estabelecldas ..por essa.
. ·. tor!Zada no Território. Livre, salvo , or .:última. Tôda. pessoa. 1que ·exercer .êsse
· ·. lnstru
çties <do ·conselho 'de ·Beguranpça ··direito .. de ·ovelio· ,seJ."··.considerada. ..
:· ..'N"
·· -................ · · · . como tendo<,alqu!rldo -de. novo a. ·na; . 3 ..
serllo pertnltlda.s ..formações,· cionalldade !tallana• A opção do ma·~~!~'l:, ~i::,vidades:nos limites do rido não· tmpllcai'á •arda. mulher; To... , .. ,.. ,. .:. . . · ·-:.· · ···: · . . . . •
.::davia.·a.opçlíO·,do..pal .ou,..-se o .Pai é
., 4. O·:Oovêmo :.qo .!l'erritório·'.Lívre : falecldo,c-a• da:::.mãe,:.impllcm'á auto:nll.o. concluirá nem.•negociará acordos
màtlcamente a opção de. todos .os· fi. , ~u convenç6es -militares .. com Estado lhos menores. de .'18 :an:os nll.o casados.
àlgum. . ; · .• : ·- - ·
·
· ·- . 3. ;o ·Território ·Livre. ,poder!\ ·exi-·
· 'Artigo· '4
- gir das ·pessoa.s .:que .·tiverem rexerc!do
· ·· ·
· · ·· · ·
. · . .
. ·seu ·dJreito ·de ·opção .que :transfiram
~lreitos, do :Homem :e. ·LibJlrdade
·sua ·residêncla.para.:a ·ltãlÍa, na pra"Zo
.. ·. ·
·~damentals ... ··.
·
·de•um ano ·a·•contllr dli·data.·em·que a.
· ·A ConstitUIÇão'· 'd~ 'Terdtór!Ó ·'L!vrc ·opção 'tiver :sido ·exercida•.
· garantlrã ·. a :tôda : ·pessoa · dependente ~ <4. As condições de aquiSição .de' cl•da jurisdição ·do Território Livre sem- daàania; :pelas :pessoàS não· •qua.lificia•dlstinção 'de ·origem étriica, de' sexó, ~das .para.·obter a'Cidadàn.fa·de origem,
·de:llngua ou de ·religião,. o ·gôzo dos· ·serão ·-determinadas pela Assembléia
'direitos do. 'hoiiiem e: das 'llberdádes constitUinte do 'Território 'Livre· e ln~fundamenta!s, especialmente a libercorporada.s :na 'Constituição; Toda.via.
dade de·cU!to, a.·llberdade de llngua., essas·condlções deverão,proiblra a.qul:·a· ·llberda.de. de .expressão 'do· ·pensasição. da cidadania. :peJas.. pessoa que
,. mento .·pela .. pa.lavra ·e por escrito," .a
t!verem •pertencido, ·à antiga. po11cia.
liberdade de· ensino, de ·reunião e de · fascista. (O·:.v .:R:A.) .que· não foram
associação. Os . cidadãos do Territóreabilitadas pelas autoridades compe-.
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tentes, principalmente pelas autol'lda· . tas com ·os :Governeis iugoslavo e ita.des .mllltares aliadas que tinham o en- ·uano. 1:1e não deverá ser de nacionacargo' de ·admllüstrar o território em lidade lugoslava ou Italiana, nem do
·questão,.
'Território Livre. Será nomeado por
Artlg_o ~
um per!odo de cinco ·anos e seu man·
,dato .·poderá .ser renovado. Sua remuUnguas 'Oficiais
neração ·e .·abonos ficarão a cargo das
. As llnguas oficiais 11o Terrttório LI- Nações Un!das.
·
vre serão o italiano e o esloveno .
2. o ·Governador .poderá autorizar
A Constituição determJnará .·llS clr-. -uma pessoa. de sua escolha a exercer
custãnclas em ·que o croata poderá .as suas funções 'quandD tiver que se
·ser empregado •como ·terceira lfngua ausentar ·momentânea'mente . ou- e.sti·
oficial.
.
.
ver temporàrlamente ·Impedido de deArtigo 8
sempenhar as suas funções. : ·
3. Se o Conselho de Segurança _j ul·
.. Bandeiras 'e Armas
gB! que· o Governador faltou aos de6 Território Livre teré. sua bar1dei· . veres de seu cargo, poderá suspendê·
· · ra. e ·suas armas. 'SUa bandeira será . lo e, sob re~ervas :de garantias adequa-.
a bandeira tradlc!onal da cidade. de das de inquérito e ·de falcultar·se ao ·
Trieste :e suas armas as armas histó- Governador em causa a defesa, demtricas desta. .
·
t!-lo .. Em caso de suspensão,1 de deArtigo .9 .· . ,-missão, ;de Incapacidade ou de inerte
do Governador, ·o 'Conselho de :segu·
·órgãos· do Oovêrno .
rança P,oderá designar ou nomear'uma ·
Será previsto para o Govêrno do outra. pessoa. que preencherá as fun·Território. Livre um- Governador; um çõões de Governador · Provisório, nté
Conselho de Govêrnó, uma Assemblélà que o Governador não se encontre
., .:~•opuiar eleita -pelo ·povo do Território .. mais na,. lncflpacldade de preencher
Livre e tim ·corpo Judiciário. seus po- suas funções ·ou 'que .Um •novo Gover·
.deres respectivos serão exerc!dos de IJador tenha ·s!do nomeado.
•
·· acOrdo com as disposições do presen.
Artigo
12
te Estatuto e da Córistltulção do TerPoder Legislativo
·
ritório Livre.
· O Poder Legislativo será exercido
. :Artigo .10
)or
'Uma Assembléia :põpula:r,. composdonstitufçiio·
ta. de uma Cflma.ra. única, eleJ,ta, s6bre
a base 'da.. representação proporcional
1. A :.constltuíção do .Território LI·
vre será estabelecida de acõrdo com os pelos 'éldadãos ."dos ·dols"sexos do Terprincfplos ·democráticos e aprovada ritório Livre. AJ; 'eleições para. a. ..As·
por. uma ÂSsembléía Constituinte,. pela senibléla s~ farão por sufrágio uni·
. maioria de dois' terços dos ,-sufrágios versai, lguâl para todos, dlreto e s~
'
expressos, · A constituição deverá ser creto.
Artigo
13
· ·ae. acOrdo 'com. o :presente .EstBtu1io e
não entrará ·ern ·'vigor'. àntes ·da aplica·
conselho ·iie ·aovêrno
. . · · ·.
·
çáo do Estatuto.: .
· Z. Se'.o Governador·julga:r'que' uma
1. Sob reserva das responsabillda·
disposição · quálquér -· ·da _Constituição des atribuídas ao Governador, nos
proposta pela Assembléia Constltu!nte termos do ·presente Estatuto,. o Poder
ou uma 'emenda.·. subseqUente· trazida Executivo ·no Território· 'Livre será
posteriormente .à Constituição · se exercidO ·por ·um Conselho de ·aovêrno
acham em . contra.!I!Çáo com o ·Estatu~ · formado -pela- Assembléia Popular· e
to, ·poderá o ·mesmo· opór-se' à. ·entrada responsável. perante- 'ela, ..
2 .. ·o ·aovernador· terá o· dfretto de
;em •vigor, dessa. 'disposição· ou· emenda,.
··sob reserva. de informar: da questl!o o assistir· a tOdas as: ·sessões• ·do• ·cronseConselho de ·segurança, se a. Assem- lho de- Govêrno·.. ·:a:re· poderá expôr· o
•bléla nl!o concordar com os seus pon- seu ·perito de viBta sObre· tOdas as qu·es-·
tos de .vista . não aceitar suas reco- . tiíes• que·. afetarem as suas responsabilidades.. •
·
'nieÍldaçõ-:s.
·
a·.. Quando questões ·relativas. às res·
Artigo 11
·ponsabll!dades· 'dir seu:· cargo· · f'or.em
. ·Nomeação do· Governador
examJnadlls• .pelo Conselho ·do Govêr1. o Governador- será: nomeado pelo 'no,. o Dlretor da Segurança Público.
Conselho de Segurança, ·após consul- e o Dlretor· do· POrto àivre serão con·
:••

e
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vldados a assistir às sessões do Con·
selho e a ·expor seus pontos de vista.
Artigo 14
Exercício do .Poder Judlcfárlo.

Artigo. 18
_

~reitos_ ~a ;ttilsembléla

..;\ Assembléia · popular · terá o diJ;el to de proceder ao exame ou à
O Poder- Judlélárlo no Terrltór!o LI· discussão de tOda questão relat!va aos
vre serã exercido por- tribunai~ Jnstl· , lnterêsses· do território Livre.
tufdos de a.ê:õrdo com a Constltuiçlío
e com as- fels do Território Llv.rc. .
Artigo 19 '
Artigo 15
. Legislação
_
'Liberdade e Independência do Poder
1. A 1nfe1atiV'a,
matéria, leglslativa . pertence aos membros da As· ·
Judlc!flrfo
A constituição do . Território Livrfl sflmbléia popUlar, ao Conse1ho de (lodeverá garantir a ·liberdade e fndepen• v~o, ass1m como aó Governador
dêncla completas do Poder Judiciário para as:. q1iest6es . qtle, em seu parC:
e prever uma insttmcfa de apelação,
cer, se . referem: à:s respónsab!Jidades
do C'onselho de Segurança, .tais 4omo
.
Artigo 16
são definidas ·.no artigo 2 do pre. :;_Nomeação_ dos Magistrados
sente Estatutó,
_ ·.
.
·
1 •. O .Governador- ~ameará .os ma.2. Nenhuma, iel poderá.: entrar- Pm
gls_tra!fos, escolhendo-os entre 05 can~ vigor antes de ter sido .promulgada.
-' ~ :.cUtir.dos propostos pelo Consêlho d& A promulgaçlío· das lei& será. efetlia... G~mo ou .entre .outras pessoaS, llij)ÓS da de a,cõrdo_ éOI!i a& ~fsposiçõ~s- .da
·. consulta. do· conselho d& Govérno 11 Constltuiçlí<Y dO' Terrlt6rJó' Livre•.
· menos qu!l ·a Const!tufção dlsponhn: . 3. Antes_ dé' ser· promuigada, ilida
um o.utro método de nomeação· pan 1e! aprcwada. pela _Assembléia: ·déverá
as Junções judlcfár!as; sob reserva.· ser.· apresentadá- a:õ' Oõveriíãdor.
das garantias .que ·serão. dadM pela.
4-,. Se- . o dovern:ador· jÜJgar: que
· Constitulçlto, ·o Governador poderá; ess~t- lel t .C'ontrih'lac ao· ;presente· _Esc
. demitir . os magistrados se 0 procedi~ tauto; êfe poderá,.. noso deZ. . diás que
mento dêles .. for incompat!vet com
se seguirem à; sua;_ apreseritáÇão, de·
suas. funções. . .. . .
· · . .·
volvê•la 11:- .á>ssembléia,. com suas· ob. : 2. A Assembléia 'Popular poderá por servâções· e: recomendações,. Se' o·
· vo.taçlío·,_, que alcance a maioria dos Governador niD' restituir' essa lei den-·
· ·~o!s, têrços" dos .sufrágios. expressos, ; tro• dos _d-ez: dias- fixados, ou se' no .
,convidar.: o: Governador a proceder a; mesmo· prazo• êle' àVI:sar· a.- As·semb1éia .
. um inquér!to sõbre .tôda ·a,cusação fel· que- a; lel: n:ífo• carece de · nenhuma
.ta contra. um membro da maglstratu· observação· ou: recomendação de sua
, ra·. Se essa· acusaçã~ tiver funda.men~ pa.rtéj- a;. Iet será- imediatam:ent'e?- pro- .
to, poderá; ·implicar a:- suspensão ou muigilda:. . · . ·
· · · ·
·
. •_ . demissão do fnteressàdo.
. . . . . .. 5, ·gfi, a;. .Assembféia .manífestal'' sUá
· · Artigo 17 · ' _
· recusa;. de'- retirlll!' a..: fel:- que lhe fof
·
devolV!da pefo·· aovernadot! ou: de
·
· ..
Responsabilidade 'do (](1vernador
emendá-Ia;:' conforme:- as::. ·observa:ç6es ·
.. perante ·o_ com,elJ;lo de. Segurança
·.ou recomendações' ·do- Governador;. ês1. O Governador,· em su1J:" qua.lld~de · te. a;.- menoS'. que:: não• esteja pronto' a..
<!e representante do· Conselho de. se- retirar sUIU!> observaçõeS'· ou: recomen~
gurança, .. terá ~- responsabllldade de · dações; e nêl!se caso' a. fei>·ser~ pro:. zelar. pela. aplicação- do presente Es· muiga.da;. sem: demora,_submeterã;'.lmll'--'
tatuto, particularmente no .(lue se· re~
dlatamente·'a. questão ao· Consellio' de·
fere à. proteção dos direitos fundamen- . Segurança., O: GovernadOr transmiti-·
. :tais do homem e qe assegurar ··a . mará., igualmente;. sem: demora,. rur cron'nutenção da.. ordem_ p11bllca e a da sll'- selho . ele'. Begurlll!lc;at tôda comunica~
gurança pelo Govêrno do Terr!tório ção que-. a,. Assembléia, ,puder. desejar ·
·~ivre, .de acõrdo. com o presente EstafazCJ:· ao- Conselho: a. êsse:.r~eito ..
tuto, . com a Oonstltuiçlío e com as
6. As leis. que tiveremc sido: subme:Lels. .do Território Livre.
.·
tidas ao Oonselhoo de· segurança; em.
2: O Governador · apresentará ao
virtude das disposições . do' parágrafo
,Conse~o · .de
l=!egurança relatórios
.precedente, serlío· promulgadas• sàmenmuais .sôbre a apllclliçlío do Esta.tu.to
te de acõrdo- com Instruções. do Oon..c sôb,re o exerclclo de suas funções. · selho. de: Segurança. ·

em
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· D!relto do Governador em . matéria
. .
de medidas. administrativas .
1. o Governador pode solicitar ·ao
Consel!J.o' de. Govêrno que suspenda a
aplicação das medidas adm!nlstrati·
vas que, em sua opinião, são Incompatíveis com· suas próprias responsa·
bllldades, tais como são definidas no
presente Estatuto (contrOle da apll·cação do Estatuto; preservaçlio da or·
dem pública ·e da segurança; respeito
dos direitos do homem) , Em 'caso de
objeÇ!io por parte do. Conselho· de Govêrno, o . Governador pode· suapender
·a aplicação dessas medidas admln!s·
. tratlvas e· o dovemador ou o. Oon.selho de Oovêmo podem submeter o
conjunto da questão ao Conselho de
Ségtll'llnÇa para qUe ·êsse tome uma
decisão a respeito.
·:~, QUIIndo suas rllsponSabUfdades,
tllls . (jomd silo defl:n!das pelo Estatu·
to, se acham eni j~o, o 00\'emador
pode lltàll6t' âo .. COllllelho de ·Govêr. lia quaisqUer medldllll de ordem ad·
minlstratlva:, Se a Cfômelho de Go-vêrrlo !ião àdeltll' Mllli ptopostas, o
OàVérnadot pOde, sem ·ptejU!zo das
dJspostÇ6e8 . do a:rtlga 22 do. presente
:E:stàtuío, submeter· 11; !fUestãa à. dec1·
1ii0 do Cfónaelhà de' Si!garmça,

rltórlo Livre, a ordem pública ou 0
regpelto dos · direitos do homem, ar·
denar diretamente e fazer executar
118 medidas adequadas sob reserva de
dlrig!r imediatamente ao Conselho de
Segurança um. relatório, sõbre o assunto, Em semelhante caso, 0 Go·
vernador poderá, · se julgar necessá. rio, .tomar a dlreção dos serviços de
Segurança Pública,
2. A Assembléia Popuiar pode di·
· rig!r uma petlçlio ao Conselho de sell\lrança .a respeito de todo ato pra..:
· tlcado pelo Governador, no. exercício·
daquêles seus wderes que são rnenclonados no paré.grafo 1 do presente
artigo,
· Artigo· 23
Dlrelto, de Indulto e de comutação
_da pena.
O direito de ·Indulto e de comutação
da pena cabel'é. ao Governador e
será exercido por êle de acOrdo com
as cUspcsjçr6esF que forem adotadas
pela OonstltU1911o. ·
Artigo 24
RelaçiSe. Exteriores
L o Oovernador zelará para. que
a; dlreçllo das relaçlles exteriores do
Território Livre seja conforme as
dlsposl~6es
da Est&tuto, da. Comtltu!·
E 1 L'
.Aftira 21
çlio> e das Ielll do Território !.lvre.
Para. ~ssw':flm, o ,Governador poderá
Ot~
op6r-se A. execuçf.() de tratados ou de
1, () ctoiíseWô de Govérno será en.· acOrdos que a!etem. as relaçiSes l'Xte·liâtregMCl de' preparal" .o prOjeto· d.ll' riores· que, em sua oplnillo; ·estiverem
or'Çàmertto dfi Térrft6r1o Livre: que: · em• contradlr;áo com o Estatuto, a
cdJ!jpreenderá as pr~
recet~
Constituição ou: a;g leis do Território ·
t!UI 11 desJ)esas e de submeter· eSse: Llvrec·,
·prdjeto à- ..Asllem"b!~f~ Popu1a'r',
~- Os- tratados e acordos, i1ss!m..
2. N'ó. c~sfi· em> que· .um exerck!O• com'O·· 01!1 "exeque.turs" ·e as patentes
fln:anc:e:lr'a .começll! sem que- o> orça.;. co!Uiufares;. serlío• assinadas- conjunta~ ·
mento tenha>, sfdo cfevi'dameh~ apro~ · mente, pelo. Governad'Dl:' e por um representante· cfu, Conselho de• Governo.
v~do pei~ · Assembiéfu;,. as ·diSposições·
· ·ôfÇ111Jlelltárla.g áo· .exercfciOo · pTecedex:r~ ·
3'. · 0' Temtórfu· .!J'vte pode· ou. pote serão ~pl!caáas: ao· novoo exercklo· derá tomar- parte em: convenções. lnaté que o novo· orçamento: tenha:. sido· ternadol:m1s; ou. tomar·sl!' membro'. de:
vatado,.
·
organiZações; lntemacltmalir,. Cllllll a.
.cOllidlção- de' Q1Ie' O' fJm. desea& com;..
Artfga- 27
vençõe8' ou: áessiiS' organizações seja
POderes especfafs: do Governador
regtiliu:· as questiSes; ecoXIílmlcas;. técnicas;,
euitura:ls~ sociitls: ·ou. relat!va&- à.
, 1. A fim de poder' deslneumbil:·se·
de suas respomabil!dades paxa.. com O• saúde• públ!ca;~
41~ Tôda; llll1á0' ecollÔIIÜCa ou. asso·
,, ·Conselho de Segurança;,. de· I!COl:do·
1:om o presente Estatuto, O• Gavc:cna- ctaçiio• de• .UJn) ca:ré.ter- exclusivo: com..
dor pode, nos Clii!OB: q~•. em sua opi" Ullll Estado, qualque~:· é' lncompatlvel
nlão apresentem um ca.rá.ter de· ex-. com: 01 Esta.tuto• elo• Ter:tl.tór!o• Livre,
trema urgência e qw ameacem a. ID;7
5'. · OJ Tmitór!Ot Livre· reconhecerá.
-dependência ou a lntegrldacle• do• Ter· O· plen01 valor· do 'l'ratado de· Paz com
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· a Itália e dará efeito às dispos!ções ceberá. · Instruções d&se. para as ·quesdêsse Tratado que lhe' são aplicáveis. tões que são. de sua alçada.
.
O Território. Livre recohhecerá Igual~
4' a). O Governador deverá remente. 0 ,:pleno valor .dos outros 'acor- ceber regularmente relatórios· do DI"
des . ou· entendimentos que foram ou reter de Segurança Pública .e confe- ·
que. serão concluidos pelas Potências renc!ar· com o Dlretor .sObre tOdas ai·
Aliadas e Associadas, para o. restabe- · questões da alçada dêsse último.
lecimento .da paz,
·
b) O Governador .'deve. ser posto
.a par pelo Conselho de Govêrno, das
Artigo· 25
instruções qué êsse . último der no
lridependênc!a . do · Governador e· dos Dlretor de Segurança Pública e po- .
derá ·exprimir sua opinião a respeito •
. seus auxillares. '
Artigo 28,
No cumprimento de seus deveres, o
Governador. e: seus auxUiares .não solicitarão nem ·aceitarão instruções de
. 1. Para manter a ordem'. pública
Govêrno algum 'nem de autoridade.
alguma,' com exceção do ·Conselho. de e· a segurança, de· acôrdo. com o EsSegurança. :S:les. se absterão de. qual- tatuto, Constituição e as· leis 'do Ter.
quer .ato lncompativel com sua ~!tua- ritór!o L!vre, o Governador do· Terrlção : de funcionários internacionais tório Livre terá. o direito de mantel'l
. que dependem Unicamente do Con- uma fOrça policial· e serviços de se"" selho .de Segurança.
·
gurança, pública. . ·
.· ·. · · ·
· ·
· '
2.. · Os membros .. da policia e·_dos
· Artigo 26
. . . serviços de segurança ·serâo ·recruta-NomeaÇão e demissao dos funcionários- dos pelo Dlretor: de. Segurança Pú~ ·
. ···· ,·
administrativos
..
· blica e poderlio.ser· demitidos por .êle .
'
. 1. As ~omeações par~ as :funÇõ~ · ·
Artigo 29 · ·
'públicas. do Território Llvré serão fel- ·
· .. Govêrno ,L'ocal
tas tendo-se_ em conta ·exclusivamen- .. A Co.nstitui~ão· .. d·0 . ·Te'rrjtório Livre
..
te . a capacidade profissional,. a com- ·
gJetêncla. . e .a integridade dos. ca.ndl- deverá prever. o• ·estabelecimento,. sô- .
datas.. · .
· · .
. ·
.
bre . a .baseórdli&-.represenêrntação palropor~
· ·2. os' .func!onário8 das·. organismos clonai,• de g os de gov o 1oc • se.
- ·
t
gundo · os · pr!nclplos~ democráticos,
particularmente 0 . de· · sufrágio . uni· adm!nistrativos .. só ., serao . deml idos
por incompetênc,la; ou_-falta _grave. e
versai, igual para-todos, dlreto e se-.
·a .demlsslio, será pronunciada sàmen. .
te sob reserva das 'garantias ad'equl!o- creto · ·
. .Art.!go · 30' ·
das de inquérito: •e audiência do ln- ·
teressado • <Essas garantias serão de.
··. SIStema nionetârlo •.
terminadas· pela)ei.,· · f · · • • • ·"
.o· Território L!vre terá o 'seu siste,.
'Artigo .27 .·
ma monetá'rlo próprio;·
·
·. · ·. Dlretor .. de ~egurança .Pública _,
. ,Ártigo 31
· .1. 'o conselho ·de Govêrno sub- .
· ·. Estradas de 'Ferro
meterá ao Governador uma lista 'de
. Sem' p~ejulzo d~ seu direito de· pro-.
candidatos. para'' o posto· de' Dlretor pr!edade sObre as Estradas·. de .Ferro·
de' Seguranoa· Públ!ca •. A nomeação
no interior de· suas. fronteiras- .de
do Dlretor será feita pelo Governador . seu contrOle ·sôbre a sua administra. qtie o escolherá entre os candidatos
ção, 0 Território Livre poderá negoque· lhe foram apresenta.dos ou en- . ciar com a Iugoslá.via e a Itálj_a acôrtre. outras pessoas, após consultar· o .. dos que vlsem assegurar· uma expioConselho de ·Govêrno. O Governador · ração racional e -económica de suas
·.pode, igualmente, .. demitir o Diretor Estradas de. Ferro. Tais· acordos de- ~
de Segurança, após consultar. o Con- .terminarlio a responsabilidade da ex. selho de Govêrno. . ·
·
,.
ploraçlio . das . Estradas de :E'en-o que
- 2. · o D!retor de· Segurança Publl- .se dirijam. para a Iugoslávia ou para.
ca não poderá ser nacional da. Iugos~
a Itália, respectivamente, assim como
lávia ou da Itália.• ·
·
a exploração~ do terminal ferrovlárll>
3 :Normalmente o Dlretor de' ·se- de Trleste e das ·P·M1tes de !Vias tér. urim9 a Pública ' dependerá. : dlreta- reas comuns a tOdas as _linhas· Nesse
~ente do conselho. de Govêrno e re· último caso, a exploraçao poderl'l ser

•'
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assegurada por uma com!ssão especial composta de representantes da
Iugoslávia e da Itália, sob a presidência do representante do Território
Livre.

rio Livre, êsse poderá estllbelécer condições relativas ·à matrícula à con·
firmação nos registras ou !\ sua cassação; visando Impedir quaisquer abusos· que possam resultar das facilida·
des assim concedidas. No que diz res·
Artigo 32
peito, particularmente, a nav!os e em. bárcações matriculadas de aéôrdo com ,
.AIViação C<llllercial.
As aeronaves comerciaJs matricula- · o parágrafo 1 acima referido, li. ad·
situada, no Terl'itório LI·
das no .território de qualquer das .Na- ministração
vre
e
que
servirem
regularmente· às·
. ções Unidas que .conceder os mesmos necessidades' ou àos lnterêsses
Te1·-.
· direitos, em seu território, às aero- r!tórlo; No caso dos navios e do
embar·
naves comerciais e mn.triclllladas no cações matriculados· de acõrdo com .
,....Terrl!l:ório Livre, gozarão dos direi-. o parágrafo 2 acima refer!do, à ma·
. .tos c001cedidos à . n.vliaç:iio coniercial trlcula será- limitada aos . na vlos e ·
no 'tráfego .internacional, ..particular- embarcações que tenham como· base' o
mente o direito de .111terrisar com o porto de Trieste e sirvam de maneira
.fim de'- reabatedmento e . de repa;dru- regular e permanente às necessidades
ções, o direito de so))re<Vonr sem escllJla de seus países respectivos,- através do
,. o Território Livre e de utilizar .para os . pôrto de .Trleste.
·
·
'·
transpol1tes · aêreos os aeroportos que
Artigo 34 : .
puderem· ser designados pelas auto. ridades cóm.petellltes do Território Li• ,_Porto. Livre
1
we.·· ·
·
.
No territó~lo ·Livre ·será criado um
. EsseS direitos não serã.o submetidos
a outras restrições que não sejam im • pôrto livre ··que será. administrado· de
acõrdo com as d!sposlções de um in~
postas sõbre uma · base ·de 'não ·d!s·
trumento
internacional, estabelecido
criminação pelas leis e regulsmehtos
em vigor no -Território Livre e nos pelo Conselho de Ministros dos Ne·
países Interessados ou que . resultem gócios Estrangeiros 'e aprovado pelo
do caráter especial do Território Livre C0!11Selho de segurança, .o texto dêste
na sua qualidade de território neutro Instrumento figura em anexo àó pre·
.. sente' Tratado <Anexo VIII).. O Goe desmilitarizado.
vêmo do · Território Livre porá cm
. Artigo 33
vigor a legislação .necessária· e toma.·
rá tôdas as medidas· úteis para dar
O Território.. Livre fica habilitado
a abrir reg!stros com o fim de matri- efe!to às disposições dêsse !nstru·
cula dos . navios .e , embarcações que mento. ·
pertençam ao Govêrno do ·Território
Artigo 35
Livre ou a pessoas físicas e .a organi·
Liberdade de, Trânsito
zações dom1c1Hadas n~ Território LI·
. . . .. .· . . .·
vre. ·
A liberdade de trânsito será asseA pedido da Tchecoslováquia e da
gurada de acõrdo .com as ·convenções
Confederação · .HelViltica o Ta·rltório Internacionais usuais, pelo Território ,
Livre abr!rt · registroo ma.ritlmos es- LIVre e pelos Estados por. cujos· terrl·
peciais· para; os navios e embarcações tórlos se efetuar o trânsito, às mercatchecoslovacos e helvéticos. Depois da dorias transportadas . por Estrada de
conclusão · dos Tratados· de Paz com .. Ferro entre o Pôrto Livre e os Estaa Hungria e do Tratado que restabe· dos servidos por êsse põrto, sem ne·
lecer a Independência da; Austrla nhuma discriminação . e sem· direitos
·. l'espectivamente, o Território • Livre de alfândega, nem outras. taxas alé~
abrirá nas mesmas condições, regis- ' das que forem .cobradas pelos servltros mat!tlmos especia.!s para os ços prestados.
navios e embarcações húngaras e
Artigo 35
austríacas. Os navios e as embarcações Inscritos nesses registres hastea ·
· Interpretação do Estatuto
rão o pavilhão dos seus respectivos
Com exceção; feita dos casos nos
países.
·
,
.
quais outro processo será expressnDando efeito · às disposições acima
referidas e sob reserva de qualquer mente previstos por um artigo do presente Estatuto, qualquer desavença
convenção Internacional que venha a
ser concluída a êsse respeito com n relativa à Interpretação ou . execução
participação do Govêrno do Terr!tó· do Estatuto que não tenha. sido 1•egu-
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!ada por .via de negociações diretas
Artigo 2
e a menos que as partes não convenham em outro .método de solução,
A partir· de sua entrada em funções'
será .submetida, a pedido de uma ou no Território Livre; o Governador teoutra das ·12artes, a uma· comissão . rá a facUldade de' escolher, entre as
composta de . :um representante de :pessoas domicllladas no Território Licada uma· das partes e de um terceiro vre e depqls de consUltar os Govêrnos
membro, escolhido de comum· acôrdo iugoslavo e it'al!ano, um Conselho Propelas duas partes, entre .os.naciona!s
visório de· Govêrno. O ·Governador
de um .terceiro pafs. No'prazo de um te1·á o ct:reito de. modificar a campo.
·mês na falta de acôrdo .entre as duas 13i_9ão do Conselho Provisório. de aopartes a respeito da designação de um verno, cada vez que. o ,jUlgar necessáterceiro membro, uma ou outro parte·· rio .. O Governador e o Consellio-Propoderá pedir. ao. Secretário. Geral das . vlsório de · Govêrno exercerão suas
Nações ·Unidas ~que proceda a essa . funções da maneira prescrita nos diadesignação. A· decisão da maioria dos · positivos . do Estat.uto Permanente, na
membros da· Comissão será· conside- medida em que· essas medidas forem
rada como ·decisão· da ·comissão e , _aplicáveis-e até .o pontO em que' os disacelta pelas partes . como · definit~va · positivos . do presente ,Instrumento os ·
e. obrigatória.. . · · ·
·· ,
suootitulrem. · Do ~emno. modo,· .todos
' Artigo 37 .
os · outros dispositivos do Estatuto . ·
. · ·. ·
··
Permanente . serão aplicáveis · durante
· . .·
Mlod!ficaÇão · do Estatuto
. a vigência do ...reglme provisório, enO presente E;stãtuto .,. constitui o quanto provarem sua aplicabilidade
...,Estatuto permanente do · Território e até o ponto em que os dispositivos .
Livre,· sob reseJ;Va .de qua:Jquer modif!- do .presente InstrumentO ·os substitUi:.
cação : que possa .aer .Ulteriormente rein ' · ·
···
· ·. ·. · ·
feita .pelo ' Oonsellút de . Segur~U~ça.. / . ~
tos; o' Go~ernador se dC:-.
A. Assembléia J:'opUlar.'poderá, em. se- · ::w:ará. gUiar sobretudo· pelas. nece!ISIguida a· decisão. tomada pela."matorla. d~des e pelo bem . estar _da população.
de dois .têrços doa. sufrágio&· eilpressos,· ·
Artigo · 3 . · .
dirigir . petições ao .Coneelho de, seguranÇa para a mod!f!cação.:do Esta:A sede do GÓvêrnó será. eSt~beleci
tuto •. ·. .,. . .
. : · ., . . . -.. . · da em Trleste. ·o Gov~ador enviará.
. Artigo
..sa.
.
dlretamente os seus relatórios ·ao Pre-.
'
.
. .' .
sidente
do Conselho· de Segurança, e,
Entrada em vigor do Estatuto
por seu ·intermédio,. : fornecerá. ao
~
o . · presente . . Estatuto entrará ··em Conselho .t6das as .informações. neces.v!gor a partir da . data que fOr. fi- . sárias a respeito· da administração do
xada pelo ,conselho de Segrança das Território Livre.
·
Nações Unidas~ .
·
~tlgo· .4
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. :,' ' :· ANEx.o. VII -. . .
.InstrumentO · Relativo . ao •. Regilrie
Provisório do · . Território. ..Livre de

o ·primeifo dever do Gove~dor se~~·
rá o . de . assegurar a manutenção· da
ordem pública ·e da segurança •. ;·Nomeará, a títUlo provisório, .um Dlretor
Trieste.
·
cver artigo ·21)
de 5egurtllllÇ!I. Públicà' que reor~
' . ' rá
e dlr!g!rá as . f6rças de .polfcla. e· os
os dispositivos do preSente Instru- serviços
de· segurança •.
mento se apllcarão•"à ·administração
do · Território 'Livre de Tr!este, en- ·
Artigo .5 · ··
· ... ·quanto não· se verificar. ·ac entrada ·cm
. a) A par~ir da entrada em vigor do
vigor do· Estatuto" Permanente.
presente Tratado,- o efeltvo ·de tropas
·
. Artigo 1
..
estacionadas no . Territór!o Livre não
.- o Governador ·assumlrã · suas' fun- · · ultrapassará.\
5.000 homens. para o
:Reino
Unido;·
5.000 homens para os
ções no Território . Livre ·o mais cedo ·
Estados
Unidos
da América e 5. 000 .
possíovel, depois da entrada. em vi- homens para a Iugoslá.via.
·
gor do presente Tratado de Paz. Até
.
b)
Estas
tropas
serão
postas
à diso . Gqvernador:: assumir suas funções •. ·
posição
do
Governador
durante
um
o . . Território Livre· continuará a ser
adm.!nistrado · pelos .. · Comandos mill- ·periodo . de . noventa· !!ias, a partir de
tares aliados, · dentro de suas ·respec~. sua entrada em funç!5es · no Território
Livre. Terminado êsse. período, essas
tlvas .zonas. ·

.. -
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trop!IS deixarão ·de estar à disposição titulnte, nas condições· prescritas pelo
do Governador e serão retiradas do Estatuto .para as eleições .à AssemTerr!tório dentro de um prazi> com· bléia PopUlar. ·
·
· :· pi ementar de quarenta e cinco dias, a
· As · ele!ções se realizarão, no máxtmenos que o Governador comunique ·mo, ·quatro meses depois· da entrada ·
ao Conselho de Segurança que jUlga · em funções do. Governador. No caso •
necessário manter essas tropas, em em que fOr tecnicamente impossível
todo ou em parte, no interesse do Ter- · proceder às .eleições dentro dêsse praritórlo. Nessa última hipótese, as tro- zo, o. Gover..10ador .consultará o Con·
pas requisitadas pelo ·Gõvernador se- selho ·~~- Segurança.
rão mmtidliS;. dur!lllllte mais .quarenta
·Artigo 9
e cinco dias, depois de o GClvernador
ter. comunicado ao Conselho de SeguO Governador estabelecerá o· orçá.·
.· :va.nça de que a ordem interna do Termenta provisório, bem como os proritório pode ser asSegurada opelos ser- gramas provisórios i:le exportações e
viços de segurança com o auxilio de Importações, em consulta com o Contropas estra.ngeiras. ·
··
·
selho Provisório dé Govêrno e zelará
. -c) .As operações de retirada: previs-. para que sejam toinadas · medidas '
. tliS· no parágrafo b) acima deverão . apropriadas parn a gestão das finan=
realizar-se de maneira a manter, na ças do Terr!tório Livre, pelo Conselho
· medida~ do passivei, a proporção, pre· Provisório de Govêrno.
·
vista no parágrafo a) , entre as tropas
Artigo 10.·
das três Potências -interessadas. ·
·As leis 'e· regulamentos ·exlstent~s ..
·Artigo 6 ·
continuarão i em vigor, a não ~e1·. que
O Governador terá o direito, em
sejam· abolidos ou que a sua aplica·
qualquer momento, · de pedir o nuxi· ção ·seja suspens~ pelo Governador, e
lio dos Comandantes -em chefe dês- até que o .sejam; O Governador terá .
ses contingentes e êsse. auxilio lhe será o direito de .modificar as leis e refornecido sem demora, Em todos os . gUiamentos .existentes, ·bem como o de
CliSOS .·em que fOr passivei, o Gover- decretar novas leis e:. regUlamenta.~. de·
nador consultará os Comandantes m!- acOrdo .com -a maioria do Conselhi>
IItares interessados· antes. de . dar as Provlsór!o de Govêrno. Essas leis e
suas Instruções, mas ·não intervirá nas êsses regulamentos modificados, essf)s
· disposições de ordem militar tomadas novas .leis e êsses novos regulamentos,
pelas fOrças armadas na execução de bem como os atas do Governador, aba·
suas Instruções. Cada Coma.ndante em' lindo leis e regulamentos ou suspencheofe terá o direito de ·!:nforma.r, por .dendo a sua aplicação, serão valldos, ·
relatório, o ;seu Govêrno, das instru- a não ser que sejam· modificados, reções que. tiver recebido do Govemador vogados ou substltufdos pelas decisões
. e dará ao Governador conhecimento da AsSembléia Popular ou do Canse·
do .conteúdo dêsses relatórios. O :ao- lho de Govêrno, agindo dentro de suas
v.êrno jnteressado terá o direito de. re- ; respectivas esferas, depois da entrada
cusar a: participação de suliS tropas na em vlljOr da . ConstitUição, e até que._
operação em .questão e. informará o o sejam.
· Conselho de Segurança de sua re·:Artigo 11
cusa. .:
·
Artigo 7 ·
Até o estabelecl.inento de um siste·
ma-monetário separaão para o Teros dispositivos necessários, relati- ritódo Livre, a .lira Italiana. continua·
·-.vos aos locais· ~e estacionamento à rá a ser· a· m·oeda legal no. Territórl~ .
administração e ao abastecimento dos Livre. o . Govêrno italiano fornecera
contingentes militares fornecidos pelo ao Território Livre os meios de câmReino · U~do, os Estados Unidos da b!o estrangeiro e as divisai!. mon_et árias
América e pela Iugoslávia, serão fide que carecer, em condlçoes nao mexados por acôrdo entre o Governador nos favoráveis do que as concedidas
e os comandantes em cnefe dêsses na Itália.
contingentes.
A .Itá.IIa e o Território Livre con·
,Artigo 8
cluirão um acOrdo para. dar cumpri·
· o Gov.emador terá a incumbência mente aos dispositivos acima e. para
de organizar, em consulta com o Con- . regular qualquer assunto pendel]-te enselho Provisório de Govêmo, a elei- tre os dois Governos, cuja soluçao seja
ção dos membros da Assembléia Cons- ·neceesária.
·'·
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ANEXO VIn

temaclonal prevista no Artigo 21, po·
derá. . re11ervar aos navios mercantes
Inrtrum.ento relativo ao Pôrto
com
o pavllhão de um ou outro ·dêf!Ses
Franco de Trleste
dois Estados o uso exclusivo de es~
paço para atracar em determinadas
(ver artigo 21)
I
partes do POrto Franco.
Art!go 1
•
· 4. No caso em que
tornar ne1. A fim tle assegmar que o porto. cessá.rlo aumentar a zona do POrto
de. Trieste ·.e as facilldades de trânslt o Franco, este aumento poderá ~er :-elisejam disponíveis. a todo ·o comércio . llzado por ·.proposta do Dlretor do
intemaçlonal, .à Iugoalávia, à Itália e POrto Franco, por decisão do Conseaos Estados da · Europa Central, em lho de Govêmo, com a. aprovação. da
Igualdade de condições, de acOrdo nom Assembléia Popul•.
\.
o costume nos outros portos francos
·do·mundo:
Artigo 4
a> será. criado no Território· Livre
. de Trieste um pOrto livre de direitos
Salvo dfsposltlvo& em contrário no
alfandegários, cujos llmites serão fi· presente Instrumento, as leis e reguxadGs pelos· dlsposltlvos do ·artigo 3 lamento .em vigor no Terrlt6l'lo Livre
do . presente Instrumento ou estabele- serão ·aplicáveis às pesos as e aos bens.
cidos de acOrdo .com os mesmos;
'dentro dos limites do POrto Franco e
b) as mercadorias que atravessarem .as autoridades· encarregadas .de sua
...... o POrto Franco .de Trieste gozarão da aplicação· nó. Territótlci Livre exercenliberdade de trânsito; nas condições . rão suas funções dentro nos ditos llprevistas no artigo 16 do presente Ins- mi~es.
trumento.
, ..
··
· 'Artlgo .5
:: ., O ,regime iriternac!onal d<~ POrto
Franco será. determinado pelos dispo1. Os nav!os mercantes e as mersitivos do presente .Instrumento,
cadorias de todos os .. países gozarão;
· sem restrição·, do direito de acesso ao
~
· Artigo 2
POrto Franco para carga e descarga,
1. o POrto Franêo será constituldo tanto no que disser· respeito às mer~
e administrado como corporação es- cadorias em trânsito·, · às destinadas
tatal do: Território. Livre~- Terá. .a. ca· ao Território Livre, ou dêle proveri!pacldade plen11< de uma pessoa jurí· entes.
··
dica e :funcionará. de acOrdo com os
·
dispositivos do presente Instrumento.
2. As autoridades d'o Território Livre não cobrarão sObre essas mcrca. · :: Todos os beÍis · ltal!arios de Es- darias, por ocasião de .sua Importação,
ta~ e .para estatais, que· se encontra.· de sua exportação ou. de seu. trállsito
rem dentro dos llm1tes do :E'Orto Fran- peJo POrto Franco, nem direitos. de ~1éo, ·os quais, de acOrdo com os têrmos , .ffindega, nem ,outJ:M~: taxas .que 11ao
'do·presente·Tratado; devem•ser.incor- : sejar.n as cGbl:Jdas pelos: serviçGs pres-·
parados · 11o Território Livre, serão tados.
transferidos. sem pagamentG ao POr· .
to Franco.
· 3. No entanto, · no que· diss.er :res·.peito · às mercadorias: impGrtadas· pe-.
Artigo 3
IG POrto Franco·, · para. consumo no
'1. A .zona do Põrto· ·Franco compre·
Território·
ou ·exportadas dêsse
enderá. a super!icle ·e as Instalações Território Livre,
através
do· ·POrto Franco.
das zonas liv-res do pO,rto· de. Trieste, ·serão aplicadas ·as leis',
e regula..'11entoso
dentro dos limites ·dessas: zonas em em vigor, sObra a., matéria,
•DO Terr!1939.
tório Livre.
A criação, dentro do Peirto· FranArtigÕ 6
co, de zonas especiais sob a .jurisdição
o depósito, a armazenagem, o exaexclusiva de ·,qualquer Estado, é incompatlvel com o Estatuto do Terri- me. a seleção, a embalagem. e a .~:e
embalagem e as ·atlvidades. semelhantório Livre e o do POrto Franco.
tes
exercidas habitualmente nas zonas
3. A fim de satisfazer as necessidado POrto Franco de Trieste ·selivres
.des . especiais da. navegação lugoslsva
e ltallanBJ :no· Adriático, entretanto, o rão autorizadas. no POrto Frnrico de ·
acOrdo com o regulamentG geral esDiretor do. POrto FrnncG, a pedido dos
tabelecido
pelo Dlretor do POrto: FranGovêrnos !ugoslavG ou Italiano, e com
a opinião favorável da Comissão ln- co.

se

/'
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-315·,Artigo 7
1, O Dlretor do POrto Franco. po·
derá · também autorizar o bênef!cla- .
mente Inicial de mercadorias dentro
dos !Imites do POrto Franco,
2, As outras ativldades industriais
serão facultadas, dentro dos limites
do Põrto Franco, às emprêsas que
existiam nas zonas francas do Põrto
de Trieste, antes da .entrada om vigor
do presente Instrumento, o Conselho
de Govêrno, mediante proposta do D:-·
reter do Pôrto. Franco, poderá permitir a Instalação de ·novas crnp!'êsr. s
industriais dentro dos limites do Pôr- ·
· to Franco.
·
Al'tigo 8
As autoridades elo Território Livre
serão autorizadas a realizar lnspeções
no ln! erlor do POrto Franco, na me·
d!da em que !ôr necessário, a fim de
r.ssegilr&r o cumprimento dos regula·
mentos aduaneiros ou outros e~tabe!!)
r.ldos no Território Livre, com o obje·
t.lvo de impedir o contrabando.

I

Põrto Franco ·das pessoas seja qual
fôr a sua · nacionalidade,' que exr.:-cem naquela zona· uma atlvlcln.c!e legítima.
Artigo 12
Deverão ser publicados os regula·
mentos gerais e especiais em Vigor
no Põrto Franco, bem como as t.n·
belas di!§. taxas cobradllS,

Al'tigo 13
A navegação' costeira e a cnoota~6m ~nter!or, dentro dos limite& do
'l'errltórlo Llv1·e, serão regidas . pela
regulamentação expedida, pelas autoridades do Território Livre, núo de•
vendo os dispositivos - do 1Jl'CSantc
In~.trumento ser considerados como
. Impondo qualquer rest.r!çõ.o . o. asso
reopclto.
.. Artigo 14 ·
·As medidas de protiiçiio snnltár: u,
bem como,. os· dispositivos relativos IL
luta centrá· as molés! las de unlmals
c vegetais,'· no que disser respetto às
embar,ca..:ões o IUJ cargas, Gcrão P.pl~
Artigo 9'
cadas, dentro dos limites do Pôrto
l.'rnnco,. · pelas autoridades do Te!TI·
·1. Caberá às autoridades elo Terri.
. tório :Livre o direito de fixar 11 per, 'tório Livre. ·
15
Art!go
ceber' os direitos portuár!os no Pôrto
Franco.
· ·
,
As autoridades do Território L!vr~
serão obrigadas. a fornecer ao· Pôrto
2. O Dlretor' do ?ôrto Franco fixa-iá ó total das taxas a cobrar pela u .t·. Franco água, gás, luz e energia elé·
llznção das Instalações e serviços de tr!ca, · comunloações, instalações de
Pôrto Franco. Essas taxas deverão ser
saneamento e outros serviços públlrazoáveis e corresponder às· despesas, c·os, bem corno assegurar-lhe· o poli•
tle operaçãó, administração, manutenclamento e a proteção contra o ln·
. cão e desenvolvimento do Pôrto Fl·an· cêndlo.
~ ;
Artigo 16
co.
~
Artigo .10' .
. 1. A liberdade de trânsito será. asN!i. detenliii1aÇãó. e cobrança d·os cff.
segurada,: de· acõrdo· com as conven·
ções' !nternac!onais usuais, pelo •rerreltos portuários e outros prevlsc·os' no
rltórlo Livre e peles Estados por
. artigo· 9; dentro do Põrto. Franco, bem
como no ,!orriec~men' o de serviços e cujos ten:ltórlos se efetua:r o tr(m·
na utilização· das . Instalações do Pôr~ slto; para as mercadorias transpor' ·
, to Franco,. nenhuma medida. dl~cr1·~ tadas por estrada de ferro entre o
Pôrto· e oe territórios servidos pela
mlnatórla, fundada. na nacionalidade
nos navios, na propriedade dllS' merca~ mesma, sem dlscrlmina.çáo e sem direitos de· alfândega; nem outras tadarias ou em qualquer· outro motivo
xzs, a; não' ser as: cobradas peles ser·
será. admitida.
vlços prestados.
.
.
Artigo 11
2·. O• Território L!vre e· os: Estados
que
asumem. as obrigações resultanA clrcuíaçií.o de tôdas as pes~oas
tes
do·
presente Instrumento e sõbre
na entrada e salda da zona do Põrto
território·
êilse trânsito · se fizer
cujo
Franco será. submetida à; reg"Jlamenem
uma
ou:
outra;
direção,. tudo fatação ·que determ!narem: as auto rirão,.
dentro·
deseu:
poder, e· na medadas do Território Livre. EntreciO·
passive!,
a
fim de facUltar,
dida
tanto, essa. regulamentação· ser:i esde·
tõdas
as
maneiras,.
a rapidez e
tabelecida de modo a não perturbH.l',
eficiência dê~e trànslto, por preço
Indevidamente; a. entrada. e salda. do

-
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razoável; não adotarão, em relação
1
• Arll~o 19
às .mercadorias destloo.das ·ao Põrto
Fr
d"'
t
nh
O Dlretor · do POrto Franco sob·
anco. ou .,.e proven1en es ne u· - rcs.erva dos diS' pos'.tlvos do .pres'ente
ma medida discriminatória em ma-téria de tarifas, de serviços c regu- · ·Instrumento,. tomará tOdas as melamentos alfandegários, sanltórlo$,
dldas razoáveis e necessárias no sen·pollcfals ou outros.
:tido de administrar, explorar, man.
.
·ter e desenvolver o POrto Franco·;
,_·a·. Os Estados· que assumirem · as tomando-o um pOrto eficiente e CR•
obrigações. resultàntes . do , presente· . paz· de' dar vasão ràpldamehte ·a todo
Instrumento não tomarão medida. alo. tráfico. · Especialmente, será.; êle
guma regulamentar ,ou tar!fárla ,que · ·. responsável pela execução dos tra·
desvie ·artificialmente o tráfico : do · balhos portuários . de ·qualquer . natuPOrto Franco, em ben'effclo -de outros
reza, dentro do ·POrto . Franco, dlrl·
por.tos marítimos. · As . medidas to· . girá o funcionamento das instalações
madas p~lo -~ Govêrno iugoslavo no
portuárias e do resto do .equ!pamcnsentldo de encaminhar 0 · tráfico para . to d" ;pOrto, fixará, de acOrdo com
os_ portos da 'Iugoslávia meridional,
as leis· do Território ·Livre, as r.oilnao serão consideradas· como medi- dições de · trapalho ·dentro do Pôrto
das tendentes a desviar artJf!cial- 'Franco, controlará -timiPêm a · execu· ·
mente .o :tráfego. . ·
. .. ·
ção, ... das ordem e regulamentos. .dllS ;...
a.utoridades do Território Livre, ._reln·
tlv.os à navegação dCI:ltrO do, POrto
Artigo 17
Franco.
·
·
-~
·. O Território. Livre e os Estados que
Artigo 2D
n~umem. as obrigações decorrentes
do presente Instrumento concederão,
l. O Dlretor' do POrto Franco expe- .' ··
nos seus respectivos territórios. e na · dirá os. regulamentos gerais e esp~
base. de. não di.:lcr!mlnação, liberdade
clflcos . que· . julga%' .·necessários · no
. _ de comunicações postais, telegráficas ·exercício das funções que lhe- são ·cone telefônlcas,. de acOrdo com. as. con- ... f:adas JJOS termos_ do. artigo: precevenções lnterbac! anais usuais, entre .dente. · '
· .
·
·
.a zona do POrto, Franco e todos os
. 2, O Dlretor fiXará o orçamento au·
países, .. para qualquer. comunicação . tOnomo do -Pôrto Franco; êsse orçaproveniente do Pôrto- Franco ou a · mente será aprovado ·e aplicado . de
êle· destlnadà.
· ~.
acOrdo com a . legislação: a ser .ado- .
·•
·
· Artigo
tada pela Assembléia Popular do. Ter- _
18
·ritório Livre. ' ·
- ·.
·
3. O Dlretor .do Pllrto Franco apre. . f. o POrt. 0 · Franco será a-'..:.;'nl.s·
,......
sentará ao Governador. e ao .Conselho .
de Govêmo . do Território Livre um .. ·
trado pelo Dfretor do Pllrto Franco,
-que o . representará como ·pessoa ·ju~
rela.tórlo anuàl sObre. 0 funclonamen- ·
rldlca, .. O .Conselh9 ·· de Govêrno. · to· do Pôrto Franco. uma cópl.a dêsse
apresentará· ao Governador uma lls· · 'relatório.; será .. transmitida à coin!z- ..
ta de ·,candidatos .qualificados . pará
são Intemac!o_nal~.· .
·
·
o pOsto :de Dlretor do. Pllrto ·.Franco.
o Governador .nomeará o . Dh'Citor,
· . Artigo 21- .
··
escolhendo entre: .os . candidatos que
·
lhe forem. apresentados; após .· con- · .· 1.. Crlár-se-á . tuna .Com!ssii.Ó , Inter'"
sulta com ll.:.Conselho ..'de Govêrno.. nacional do Pllrto Franco, daqui em
Em ··caso.-·de divergência, a queotão
diante '·chamada a "Comissão Inter. será submetida ao· conselho· de segu- · nacional'~•. composta de _um represen- ·
rança.· .o Govemado1·: poderá tàmbém · tante do Território Llvre e ·um:. de
dem!tlr o Dlrétor, a .conselho· da cocada· um 'dos seguintes Estados: .Es·
. missão Internacional : ou, · do conse·
tados " Unidos da América, França,
lho .de-Govêrno.
·
Reino Unido da Grâ Bretanha e· da
Irlanda dó ·Norte, União .das R.epú2. O Dlretor não deverá ·ser. na-· bllca Federativa· Popular. da, Iagoslá- ·
v! a, ItéJ.Ia, PolOnla, Tchescolováqufa,
· clona! da Jugoslávie. ou da. Itália. ·
. 3. Todos ós outros. funcionários· ·.sulça, Austrla, Rtmgna,. contanto que
do POrto ·Franco serão.. nomeados pelo
o Estado em questão tenha assumlclo
D!retor. Para· qualquer . nomeação
as obrigações decorrentes do presen1-le· funcionários, deverá ser dada prete ·Instrumento.
·
'·:·Anela aos. cidadãos do Território
2. 0 representante do Território LI·
"- ; · ~.
vre será presidente permanente da

•'
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Comissão Internacional. No caso de verá,' a não' ser que as panes concor·
empate na \'otaçáo, o voto do presi- dem entre si na escolha de outro melo
dente serâ decisivo.
.
· · de re.solução, ser ~ubmetlda, a. pedido
ele lima das .parte.s e . de um terceh·o
Artigo 22
. membro escolhido,· por comum. acOrdo
entre as duas partes, entre os nac!o·
A Comissão Internacional ter1\ sua
nais
de terceiro pais. Se, .dentro do
· sede dentro dos limites do POrto Fran·.
prazo
de um mês, as duas partes 11ão
co. Suas instala.çõe.~ e . at!vidade.s se·
conseguirem
chegar a . U!ll· acOrdo na
rão Isentas da. jurisdição ~e qualquer
escolha·
do
terceiro
membro, uma ou
autoridade local. Os membros e funoutra das partes. poderá. :solicitar ao .
cionários -!Ia' Comissão Internacional , Secretário
Geral das Naçõe.s Unidas
gozarão,· dentro do -Território Livre,
que
proceda
à sua nomeação. A de- .
· dos privilégios e· imunidade.s · que fo~
cisão
da
·
maioria
dos membros ..será
rem necessários áo livre .exercício de
considerada
como
da Comls• .
suas· .funções. ·A Comissão Internacio- são e aceita .pelas decisão
partes
como
· definal orgMi1za.rá seu secretariado, declnitiva
.
e
obrigatória
.
.dirá. suas normas de· processo e fixará.
seu orçamento. As de.spe.sas comuns
Artigo 25
. da Comissão Internacional serão . re·
·· partidas equitativamente entre os Es·
As propostas- de emendas .ao pretados · que nela estão .representados,
sente Instrumento .:poderá~ ser apre· .
: nas proporções· aceitas por êles na. sentadas ao Conselho de Segurança
Comissão Internacional.
pelo Con.Selho do Govêrno do, Terrl·
tório' Livre ou por, pelo menos, tr~
Ar.tlg!l 23
Estados representados na Comlssao .
Internacional.
·Qualquer
emenda
. A Comissão Internacional terá o d!aprovada pelo conselho de Segurança
. relto de . proceder· a Inquérito e estu- entrará. em vigor na data fixada por
dos· sObre ·qualquer questão .relativa êste... ·
··
' ·
à exploração, . utilização ·e admlnlstrn'
çáo do POrto !'ranco ou aos : aspectos · _ .
Artigo 26
técnicos do tráfego entre o Pôrto e os
Para. os· fins· do presente Instru. Estados servidos · .por êle, inclusive
â
lderado
mento, um Estado .ser cons
•
a · unlflca"ão dos mé.t.odos ·. adotados
como tendo assumido as obrlgaçoes
"
• ' para assegurar o .tráfico. A Comissão
decorrentes do dito Instrumento se
Internacional ag!rá, ·o)l por sua pró- fizer par.te do Tratado de Paz com
pría iniciativa, ou quando tais que~- a Itá.lla ou. se .t!ver comunicado ao
tóes forem levadas · ao· seu oonheCl· .• Govêmo da República Francesa ha·
mento por qualquer Estado, pelo Terê
m romlssos
rltórlo ·Livre ou pelo Dlretor do Pôr·· ver assumido . sse.s co P
·
to li'ranco: A Comissão : Internacional
ANEXO IX
fará ·conhecer a sua. opinião ou suas ·
recomendaçõe.s, com relação a essas
:Disposições Técnicas .Relativas ao
·questões,, ao Estado ou Estados lnte.Território ---Livre de Trieste
. ressad~s. ':Uo · Tei:ritório L!vre ou ao
<ver artigo 21)
Dlretor do POrto Franco·, Essas recomimdaçõe.s serão examinadas e · a~
A. Abastecimento de água da remedidas necessárias. tomadas .. Se, po· · gião _noroe.ste .eza rstria. .
·
rém . o Território Livre, •. ou o Estado
ou . Estados Interessados. considerarem
A Iugoslávia . continuará a abaste· essas medidas lncompativeis ·com. os. cer a região ·.noroeste da· IStr!a, si·
dispositivos· do pre.sente Instrumento, tuada dentro das fronteiras do Terri·
a questão poderá, a pedido do Terrl· t'órlo · LIVJ.·e de Trleste, com água pro·
· tór!o Livre ou de qualquer dos Esta- venlente da nascente de San G!ovanl
dos· lntere.s·sados, ser re.solvlda ·de acôr· C!e Plnguente, por . melo do sistema
do com as normas previstas no artigo das adutoras de água do Quieto e com
'24. .
.
'.
ãgun · :proveniente da· nascente de
•
santa.Marla dei Rlsano, por melo do
Artigo 24
· sistema das adutoras de á.gua do F!.l·
Qualquer divergência relativa à in- sano, sem que as quant!dades de
terpretação ou à execução do pre.sente água fornecidas .possam ser sensívelInstrumento, ·que não fOr ,resolvida mente malore.s · do que as normalpor melo de negociações dlretas, · de- mente postas à disposição da região.
'.)

.

\
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'Essa água será. fornecida no volume
e· na proporção que o Território LI, • vre pedlr, dentro dos limites ·impos• tos ·pelas condições . naturais. A Iugoslávia ll!!"egurará a. manutenção das
canal!Zições de água, reservatórios,
bombas, sistemas de pur!flcação e
outras· Instalações que se .encontram
em território iugoslavo e que possam
)ler necessárias ao cumprimento desBa obrigação. Uma. exeçlío temporária às supracltadas obrigações, deverá ser concedida· à Iugoslávia:· para
permitir-lhe efetuar os necessárias
reparos · :n.iil; ·adutoras de água, .· dani·
ficadas em conseqüência . d,a guerra .
:o Terr!tório Livre- pag!lfá, pela água
assim fornecida, um .preço · razoâvel
que .represente a. · sua participação,
avaliada em proporção à quantidade
de· ,água utilizada. no Território Livre. no total das despesas de expio·
ração e. manutenção das adutoras ·de
ã.gua. do Quieto e· do Rlsano.: No caso
em. que. o · Território. Livre venha. a
precisar no futuro de um·· fornecimento suplementar de água, a . Iugoslávia se compromete· a. estudar· a
questão com as autor!dades do. Ter•
ritório Livre e, de·· acôrdõ ..com elas,
tomar· as . medidaS · razpávels que fo. . rem adequadas para satisfazer ·essas
ne.cessldades ~

Iugpslávia e na' Itália por quantida·
des análogos de 'energia elétrlca, de
origem hidráulica, produzida peJas .
mesmas fontes de energia situadas
em território Jugoslavo· ou ltal!ano.
.
3. A Iugoslávia, a Itália e o Terri • · •
tório Livre trocarão, de modo perma·
nente, informações relativas ao r:on·
sumo e reserv!ls de água, .bem como
à produção de energia elétrica, que
interessem .. .' as .. estações centrais que
fornecem ao · antiga distrito ltal!ano
de ·VenézJa Giulla, a fim de que cada
uma. das· três partes esteja. em ~pdi
ções de · determinar as suas .necessidadeS.
..
. ·
.
4.. .A Iugoslávia,· a Itália e o .Território Livre manterão, em bom esta~
do· de. funcionamento· tõdas .as cen.trais elétricas, cabos de transmissão
de fõrça, sub-estações e outras Instalações neeessárlas para . assegurar o
fornecimento continuo de . energia
elétrica do antigo distrito de Venézla
Giulla. :
5. .A Iugoslávia deverá asseguraz,
que . as instalações atua!s e futuras
de energia de . Isonzo (Soca> serão
exploradas de' modo que as quantldades.de .água. de ·que. a Itália puder
necessitar perilldlcamente,. a .!lm ·de
irrigar a . regllio. compreendida' ..entre
GorizJa e a costa do Adriático ao sudoeste. dessa cidade, .possam ser tra- ·
do Isonzo ·(Soca> . A Itália não
· D. FornéCimento de energta. elétrl" · zJdas
ca...
'
, .
. poderá re!vlndlcar o . direito de utilizar· a água do Isonzo (Soca> em
1; . A· Iugoslávia~·e a Itália ·mante~ maior quantidade . ou em ,condições
rão ·o fornecimento atual de 'energia mais favoráveis do quê o fazia.· habiclétrlca .ao 'L'errltórlo 'LIVre ·de Tries- tualmente no passado.
te, dando a.. êste Território a eletrl·
6. · A' Iugoslávia. a Itália. e o Terri·
cidade em quantidades. ena .propor~ tório LIVI:e.·deverão negociar. conjun·
ção .correspondentes às· suas· necessi· . · tamente uma convenção. aceitável
por tôdas ·as partes. e de acôrdo com
dades. ·As quantidades de energia
fomecldiaJ não dcwerão, necessàrlaos disposlt!vos ·acima para a .manu.. mente, · no começo· exceder as que tenção da exploração de rêde elétrlca que serve- ao antigo dlstrito i taeram postas .. à disposição da região
.compreendida no Terrl~ório Livre, ·llano de .venézla Glulla.. Uma. comas a Itálla e a Iugoslávia -fornecemissão mista, na qual os três Govêr.rão, a pedido do Território ·L!vre, · nos serão representados em pé de
.quantidades ·de energia que Irão au- Igualdade, será organizada, a. fim de
mentando, de. acõrdo com as· suas ne- . fiscalizar. a execução das .obrigações
cessldacles, contanto que todo· o: pedi- decorrentes dos d!sposltlvos dos pn
do que exceder . 20% da quantidade
rágrafos 1 a 5 acima.
normalmente.~fomeclda ao Tel'!'ltó·
7.
-expirar um· prazo de · dez ·
.. rio ,Livre . ·:pelas diferentes ·fontes.·· de
anos, a partir ·da ·data. da entrada em
-energia seja objeto de um acOrdo envigor do presente Tratado, a Iugosrntre. os Govêrnos interessados.
via, a Itália e· 0 Território Livre l!lllb·
·· 2. · CÍ preço a ser cobrado pela lU~ . . meterão a novo exame OS disposltl·
goslávia· e pela Itália e a ser pal]:o
vos acima, .tomando em consideração
·· pelo Têrrltór!o Livre pela energia as condições ·existentes no .momento,
.. elétrléa que lhe fOr · fornecida não
a fim de detel'lninar quais as q,br.ga.será superior ao preço cobrado na ções .acima, caso houver, que nao se·
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jam mais necessárias e farão tais mo- rágrafo 1 aclina, que tiver sido eredificações, supressões ou acréscimos tuada depoiS do dia 3 de setembro
que as partes interessadas ju!gare!]l . de 1943, será cons!derada. nula e não
aconselháveis. TOdas as divergências existente. ll:sse dispositivo, no entanque ·.puderem surgir . em. conseqüên- to, não se apl!cará à.s operações lecia dêsse novo .exame serão soluc!o-· gais .correspondentes à. atlvidade cornadas de acôrdo com as normas indi- rente de organismos estatais ou pacadas no artigo 87 do presente Trn- raestat!s, na medida em. qUe se tra·.
tado .
.
tar da venda de mercadorias normalmente produzidas ou vendidas por ês. •
· C. i:Jt.spoBittvos para facilitar o co- · ses organismos, . em cumprimento de
mércio local na ;wna elas fronteiras.
entend!anentos come~clai~ normais ou
no decurso de atividad.es administra·
Durante o mês segUinte à. entrada
ti
vas de caráter público.
·
em vigor do ·presente Tratado, a Iu3.
Os
·
cabos
submarinos
pertencengoslávia .e o Território Livre de' Trieste, bem como a Itália. e o. Terrltó- tes ao Estado ital!ano ou à organiza'
rio Livre de Tr!este entabularão ne- ções paraestatals ltal!anis serão · lngociações, a fim de chegar a. entendi- c!U!dos nos .dispositivos do parágrafo
mentos no sentido de facilitar· o mo-· 1~ no que-disser respeito 'às instalaterminais e à.s partes dos r.abos
vimento,_ de um lado para. outro das · çoes
que
se
encontram em ·águas territofronteiras, entre o Território Livre c
do
Território Livre.
riais
as regiões IimH~ofes iugoslavas e !ta·
4.
A
Itália
ao Território
_l!anas, dos gêneros alimentícios e Livre todos os.. entregará
arqU!vos
e
documentos
mercadorias de outrás categorias que que apresentem ca.ráter adminllitratlvo
normalmente· são ·objeto de trocas lo- ·
. ~ais entre essas regiões. ·uma. vez que ou lnterêsse hi~tórico, relacionados
com o. Território Livre ou com bens
·esses produtos alimentares ou merca- transferidos_
cumprimento do pa·
dorias tenham sido colh!dos, produ- rágrafo 1 doem
presente
O Terzidos ~u. _fabricados nos respectivos ritório· Livre. entregará·anexo.'
a
Iugoslávis
territór.os. Essas trocas poderão· ser
os documentos que apresentem'
facilitadas. por- melo de medidas apro- . todos
o
mesmo
caráter ou o mesmo interês~
priadas, especialmente pela.· · isenção se relacionados
com o território cede · direitos e -· taxas aduaneiras e de dido à Iugoslávia,
em cumpr!rnento
tOdas as taxas de exportação ou im- do presente Tratado e entregará à
portação ·. dos produtos em questão, Itália· todos os documentos que apre. até um limite, em · quantidade ou ,-a- sentem
o mesmo caráter ou interês·
lor, a. ser assentado por comum !ICôr- se, relacidiiados
com o território it.a.do, quando ·as referidas trocas tive- Jlano e que possam
encontrar-se denrem um caráter local.
. tro do Território Livre.
'
A
·Iugoslávia,
se··
declara.
pronta
a
' ANEXO X
entregar .ao Território Livre todos. os
JJisposttivQ~ 'êconli11itcoi e ttnance{ros arquivos e documentos de caráter ad· relatiVos ao Terrtt6rio Livre.. d~ . - . m!n1stra.tivo, rela.twos à administração
'J'rieste
·
do Território Livre e necessârlos. a
' '·. ·
.
êsse
único- objetlvo_da natureza dos
. · 1. O Território Livre de Trleste reque
eram
guardados,
ceberá, sem pagamento, os bens ita- antes do ·diahabitualmente
3'
de
setembro
1943,
lianos estatais ou paraestp.tais situa-. pelas autoridades locais, cuja. de
jurisdidos no Território Livre.
'
ção lncluia a. região que atualmente
-~o sent!do do presente anexo, sêfaz pa.rte do Território Llvr_e.
rao conisderndos come> bens estatais
O Temtór!o Livre será. Isento
ou paraestatals: os bens e proprieda- de5.qualquer
.pagamento da divido. pú.·
des do Estade> Italiano. das· colet!vl· bllca. italiana, ·mas deverá ·assumli- as
dades públicas locais, dos estabeleciobrigações ·do Estado Hallano com rementos públ!cos e das sociedades · e lação
aos portadores . de títulos. desassociações de propriedade pública, sa divida
sendo pessoas físicas,
bem como os bens e propriedades que continuem que,
a
residir
no Território Li1:enham pertencido ao partido fasc!s- vre ou que, sendo pessoas
jurídicas,
ta ou à. organizações auxiliares dêsse
mantenham ai "'a sua. sede social ou
. partido.
o seu estabelec!mento principal, na
· 2. Qualquer transferência de bens . medida em que essas obrigações corita.lla.nos estatais ou de bens ita.Jio.responderem à. parte daquela divida.,
nos paraestatis, no sentido do pa-

-
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cuJos títUlos tenham sido emitldo.s antes do dia. lO ·de junho de 1940, e
-se refiram a.· trabalhos pllblicos e ser·.
·vicos administrativos. civis em benefí·
elo · do citado Territór~o. sem servir
dlreta. ou indiretamente a objetlvos
militare:~.\
'
. ·Poderão ser exigidas dos portadores
_a origem. dês·
quaJsquer prov_as sObre·
·1
1
·· ·
. ·• ·
·
ses· t tulos · · .
A .Itália e· ci 'Í'erritór!Ó ·Livre, determinarão, por. me~ o de -·entendimentos,
a .parte da • divida. pública italiana.
·referida. no·· presente parágrafo. e os
meios a- serem empregados . para o
·cumprimento .dêsses dispOsitivos~ ·

•9. Os bens direitos e lntert!sses dos
nacionais Italianos qur estabeleceram
. seu domicílio ·no Território Livre .de·
pois do dia. 10 de junho de 1940 e
· dos que <1ptarem pela. nacionalidade
, Italiana. em virtude dos dispositivos
do Estatuto do Território L!vre de
Trleste, · serão respeitados, . âurante
-um J)eríodo de três .anos a partir da
data da entrada em ·vigor .. do pre·
sente :n-atado,_ na mesma medida que
os bens, direitos e interêsses dos naclonais do Território Livre em .,gera.!,
contanto que tenham sido adqUiridos
legalmente .. · · ; . .. . _ ... ·.. .. ·
·
· Os . bens;. dlre!tos e lnterêsses .dos
· outros .. nacionais Italianos e os · das.6. o' regime: futuro d~ obrigações pessoas juridlcas," de. nacionalidade
externas, as.Seguradas por encargos só" itallan'B situact'as -dentro db Territóbre.a propriedade ou rendas. do Terri- rio-Livre, uma vez que tenham-sido
tório Livre, será. determinado .por M· adqUiridos Jegalmente;·serão submeti- .
vos ejl.tend!mentos entre as partes ln· dos apenas aos· d!s'P.Os!tivos legais que
· . teressadas.
•
possam ser aplicàdos, de maneira ge.. '1. A Itália e 0 Território: Livre fi·
ral, aos ·bens .das pessoas físicas e ju- ·
xarão, por melo· de· entendimentos ·es" rídicas de· nacionalidade estrangeira.
10. ·AB.Jless~~s- que--optlirezri pela ·
pecials; .as .condições sob_ as quais .serãci trans1'eridas,'·a·•organlza.ções á:riá~
nacionalidade italiana• e 'estabeleceIogas -no Território· Livre, as . obriga- · rem sua:, residência na .. Itália. serão
ções: das- organizaç6es d,e se&'Ul'o soe! ai
autorizadas, depois de: liqUidar as dfitalianas, quer pllblicas quer pa.rticu- v~das ou impostos a que.estlverem·su-.
lares; para com.·os habitantes' do. Ter· jeitos· no -Território.Livre, a. levar con. :ritório ·Livre, ·bem como unia. ·parte .. sigo seus.·bens e· a. transferir• séus
.proporcional ,das reservas. acumula-.. fum!cs, ccnta.nto que J.êsse . rbenS ,e·
d!IS por estas 9rga!llzaÇóes. · · · · .. ·
. ·êsses . fundos tenham sido legalmente· . -Entenclimento análogos serão ta.m· adquiridos ... A -transferência dos .bens ·
bém · conclUídos . entre . ·o Te1•r!tório não será. sujeita a Impostos de. imporLivre e a..· Itália bem como enJtre o . tação ou de exportação .. Essas .pessoas
Território· Llivre e a .Iugosláv1a, a .fim.-. poderão,_ -também,. vender os seus bens .
de reger. às. obr~ge:ções das orgmUza.· - ll!óv~is e . Imóveis, _nas mesmas cl!ndlções :de' seguro soclal·_,públlcas ou pr1çoes que os. nacionais do. 'l'err.•órlo
vedas, .cuja. -sede sociejJ. esteja> situada Livre..
.;
em território cedido .à Iugoslávia, .de. •, Á transf~ncia de :bens para n -Itá·.
· acôrdo com o . presente . Tratado, em lia·- se etetuará ·-em· condições que não
. re1ação aos portárdores . de· apólices ou estejam em contradição. com· a .Cons- .~
· subscritores residentes no .Território tltuição .do .Território Livre. e de. m.a- ..
Uvre;. · · ·
.! ·
· .
nelra a ser -fixada. por acôrdo entre a·
Itália ·.e .i>' Território Livre; As . con· 8.. .A litálla 'êan.tm~â respo=Í.vel dições
e prazos. para a_ transferênc!a.
pelo' pagamento. de·_ pensões . civis 'ou
de fundos, _Inclusive o produto de ven· ·
militares asseguradas; .na data da en- . das; .serão também fixados . por ·acor, ·. '
trada eni vigor do presente··Tratado,
do. > ·
'
por serv!ços. prestados ao 'Estado_ ita~
ú. · ·os bens; direitOs e. Interesses
llano ou à coletlvldades pllbllcas lta.lia.nas, .municipais ou locais,' por pes· . existentes. na Itália., na· data da e.n· . ·
soas · que receberem a" cidadania. · do . trada-·em vigor do presente Tratado,
_· Território Livre•. em· virtude-. do pre- ·que per.tençam a antigos nacionais
italianos residentes no Território Li·
sente Tratado; ·essa. obrigação ·se _es.. tende a direitos, a pensões aimda. não . vre .e· que se tornaram nac!onais ·do
Território Livre, em virtuae do prevencidos. A Itália
o Território LI·
sente
Tratado .. · serão respeitados pela
vre determinarão, por melo de enten·
Itá.lla, na medida em que slio. os -bens,
dimentos, as condições sob as quais
serão cumpridas essas obrigações. · · direitos e intirêsses dos nacionais ita-

e.

,(.•'
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l!anos, de maneira geral, durante um
período de três anos, a partir da data
da entrada.em vigor do presente. Tra•
:tado.
·
Essas pessoás serão autorizadas a
efetuar a transferênc!a e a Iiquldção
de seus bens, direitos e interêsses, nas
condições previstas no parágrafo 10
acima.
·
·

território de qualquer uma das Nações
Unidas.
. .
16 ... A Itália restituirá ao Território' .
Livre, .dentro ·do menor prazo· posaivel, todos os navios .retidos pelo. Estado ou por nacionais Italianos, navic.s
êsses. que, no dia 3 de setembro de
1943, pertenciam, quer a · pessoas fís!cas residentes no Território. I..lvre
que tenham adquirido a cidadania de
12. As sociedades constituídas de Tel'l'Ltórlo ·Livre em virtude do !Preacôrdo. com a legislação italla.na e ·sellte Tratado, quer as pessoas jurldl-·
cuja sede social esteja situada dentro · cas de nacionalidade ita!lana que .
do · Território Livre, que àesejarem possuem e conservarão· sua sede . aotransferir a sua sede social •para a~. cial no Território Livre, salvo os naItália ou Iugoslávia, deverão também · vios que tenham sido objeto de uma
ser tratadS:s de. acOrdo com os· dispo- venda real!zada de· bo& fé.
17. A Itália e o Território Livre e a
sitlvos do parágrafo lO do presente
anexo,. contanto que mais de 50% do Iugoslávia entrarão em acOrdo com o
capital da sociedade. pertença a pes· objetlvo de distribuír .de_. modo justo.
soas residentes normalmente fora do · .e equitativo os· bens de qualquer en.Território Livre· ou a pessqns que . tidade pública local existente, cujo
· tra.nsfiram ·seu.. domicílio para a I tá- território ;se encontr& ·dividido em
lia ou para a Iugoslávia.
uma fronte!ra. estabelecida no presen13. As dividas das peSsoas res!den, te Tratado e paa-a assegurar a manutes na Itália, ou em território cedido tenção, em. tienef!cio dos. habitantes,
à· Iugoslávia, para com pessoas resi- dos serviços públicos comuns não videntes no Território Livre ou· as ·das sados por outros. dispositivos do pre"
pessoas residentes no Território Livre, sente Tratado. :
..
· ·
. para. com as ljlessoas residentes na
Acordos análogos serão. concluídos
Itália oll em território cedido a Iugos- com o objetivo ~ de distribuir de modo
láv! a, não serão afetadas pela ·cessão. ·. · justo e equitativo o material rodante
A Itálla, · a Iugoslávia e 0 Território · e outro .equipamento. das estradas de
.·Livre comprometem-se a facllltar a • ferro, bem como a aparelhagem das
liquidação dessas obrigações. Para os docas e portos e os navios empregafins do. presente . parágrafo, · 0 têrmo .dos .em seu serviço; .tôdas as outras
"pessoas" se aplica a pessoas juridi-. questões i:le ordem econômic& não socas. -. ·
.··
·
luc!onadas, não visadas pelo presente·
14. os bens situados no Território 'anexo, serão também reguladas por .
acordos.
Livre, pertencentes a qualquer · uma
18. Os cidadãos do Temtório Livre,
das Nações Unidas· ou tiOS seus na- apesar .da. transferência de .soberania
ciona!s, que não tenham sido ~Jnd.a e de ·qualquer mudança-de nac!onnlillberados do sequestro ou medidas· de dade ·que Lsso acarretar. continuarão
e contrOle' a,_que foram. submetidas pe- . a goz·ar de todos os direitos de prola Itália, :. nem restituídos aos·· seW1 priedade industrial, uterâri& e -artlsti- ·.
proprietários, serão !l'estltu!dos nas ca na Itália, aos qua.!s pudessem precondiçi!es em que se encontram a tua!- . tender sob. 0 regime da legislação. em
mente.·
vigor na Itália por ocasião da. trans:·
15. A Itália restituirá· os. bens. que ferêncla.
·
.
·.
tenham sido ilegalmente retirados do
o· Território .Livre reconhecerá os
· Território Livre, depo!s do dia 3 ·de - direitos de propriedade industrial, lisetembro de 1943 e levados para a terária e artística existentes no Ter. Itálla. O cumprlnl.en_to dessa obriga- r!tórlo .Livre· sob o regime das leis .
ção será regido. pelos parágrafos 2, 3, italianas em. vigor ·por ocasião da
4, 5 e 6 do artigo 75, salvo no. que transferência, ou que devam. ser resdisser respeito aos bens que tenham tabelecidos ou restituldos, de acOrdo
sido .objeto de outros dispositivos do com a parte A do anexo XV do pre- ·
tpresente anexo. ·
sente Tratado e dará. execução a êsses
Os dLspositivos dos parágrafos _1, 2, · direitos. os. referidos direitos .conti·
5 e a· do artigo 75 se ap!lcarão à. res-. nuar!io em vigor no Território Livre
t!tuição, pelo Território Livre, dos. ·durante o período em .que vigorariam
bens retirados durante a guerra, de . sob .o regime das leis ita~anas.
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19. Qualquer divergência. que pudar das Relações Exteriores. Além disso, .
surgir a respeito da execução dos dfs" . enviarão comissões de· Inquérito a ,..
positivos do presente anexo ·será so- uma ou outra das antigas co!On!as
lucionada. da maneira prevista. no :1r· Italianas, a fim de que lhes forneçam
tlgo 83 do presente Tratado.
os elementos necessários sObre essa
20 •. Os parágrafos 1, 3 e 5 dó a.rtfgo
questão e determinem o ponto de·
76, o artigo 77, o parágrafo 3 do 11rtl· vista dos . hab.ltantes dessas colOnlas.
go 78, o artigo 81, a parte A do anexo
XV, o anexo XVI e a parte B do aneANEXO XIl.
xo XVII apllca:r:·se-ão ao Temt6rlo
· (Vêr a~tlgo 56) ··
Livre de Tr~este do mesmo modo i'JUe
à Itália., ,
- O nome .dos navios que figuram no
presente anexo são usad.os na Marinha
ANEXO XI
italiana_ no dia 1 de junho de 1946.
Declaração em comum dos Governos
·· a> Lista dos navios que a Itália
dos Estados Unid/Jtl da América~ da poderá conservar. · _I
França, do .Reino Unido e da União
Soviética, com relação lts · possessões
italianas na A/rica. ·
1, Os Oovernos.dos Estados Unlclos

da Amértc:a., da França, do Reino Unido da Orá-Bretanha e da.Irilanda do
Norte e da União das Repúblicas Sovlét!cas Socialistas acordam em 'deter•
minar, por melo de urna decisão. to-·
mada em comum. dentro do prãzo de
urn ano, a partir da. entrada em, vigor
do Tratado de Paz com a ·Itália, da··
tado de 10 de fevereiro de 1947,. o_ desc
tino definitivo das possess6es italianas·
da Itál!a na Africa, sObre as quais a
Itália renuncia a todos os seus d!rei··.
tos e títulos,· em virtude do artigo 23
do. presente Tratado.
. · .. . .
.
.
. 2. As Quatro· Potências· decidirao o
destino definitivo dos -territórios em
questão e farão os ajustes apropria•
dos de suas fronteiras, tomando em
consideração as aspirações e- bem· esta.r dos habitantes, bem como as cxl·
gênc!as da paz e da. segurança. e ainda
os .pontos de vista: dos outros Oovemos
Interessados.
·
·
3. Se B.'l Quatro Potências não pu•
· derem chegar· a um acôrdo· .sObre o
destino· de cjwi.Jquer lUl!. dl!sse8 territórios, dentro do prazo de um ano, a
partir da entrada em vigor do T!'atado .
de Paz com a Itália, a questão será
submetida. à Assembléia Geral·.das Nn·
ções Unidas para. que essa formule
uma recomendação ·a -respeito e asQuatro Pobêndll.'l a.co~deni em aceitar
esta recomendação e em toma1~ ·as
. medidas apropl'iadas para o seu cumprimento.
. 3. os, Suplentes dos Mln!stros dns.
Relações· Exteriores continuarão o
exame da questão do destino . das
antigas colônlas ltalianns, a fim de
submeter SUB.'l recomendações sObre a
matéria ao Conselho dos Ministros
-

•

'

~

~~

. PT'Inctpais n(lvios de combate
Encouraçados:
Andrea · Doria.Calo Du!Jio',.
Cruzadores·:·
Luigi di Savola .Duca degu· Abruzzl.·Giuseppe· Oaribaldi, .
Ra.Jmon:do Montecuccoll.
Luigi' Cadornlli.Destroyers :: '
Carâb!nlere ,·
dranlitlere,
Orecale.
N:coioso da Recco.
· TorpedeirÓs:·
G!useppe cesare Abba.
Aretusa.
Caiiiope, · ·
Claclnto· Carlnl.
· Casslopea.
Cllo.
Nicola Fabr1zt
·Ernesto Oolvannlnl,
Libra,.
Monzambano.
..
Antonio Mosto.
· Orlone.
Orsa.
· Rosallno PHo,
Sag!ttario.
Slrlo.
Corvetas:
. Ape .
-Balonetta.
Chlmera ..
Cormorano.
Danalde.
Drlade;
Fenlce.
Flora,'
Folaga.

•
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Oru. ·
Ib!s.
Minerva.
Pelllcano.
Pomona.
Scimittara.
Sfinge,
Sibllla.
Urlln!a.
Mais uma corveta · a ser posta n
tona, a terminar ou a construir,

Pequenas embarcações · ele combate
Draga minas R. o,:

.

N,0 20 - 32 - 34 - 38 - 40 41-- 102·-- 103-- 104-- 105- 113
114 - 129 - 131 - 132 - 133 - 134
'148 - 149, bem como 16 embarcações
do tipo YMS fornecidas pelos Esta·
dos Unidos da América,
Vedetas:
.
VAS números 201.- 204 - 2U -

2Í6 - 222 - 224 - 233 - 235.
Emb~rcações

aw:i!lares

. Petroléiios de, esqu_adra:
Nettuno.
Lete.
Navios-cisternas:
Arno,
Frigido.
Nav.!os-cistemas:
Mínc!o.
Ofanto.
Oristano.
Pescara.
Po.
Sesia.
Slme~.

stura·,
Trento.
Vipacco.
Rebocadores (grandes) :
Abbazia.
As!nara.
Atlante.
Capraia.
Ch!oggla,
EmUlo.
Oagllardo.
Oorgona.
L!cosa.
L!l!beo. ·
L!nosa·;
Mestre:
Piombino.
POrto Empedoole.
POrto Fossone.
POrto P!sano.

POrto Rose.
Pôrto Recanat:.
San Pietro.
San ·Vito.
Ventimiglla.
Rebocadores (pequenos) :
Argentârio.
Ast!co.
Cordevole.
Oenerale Pozz!.
Irene ..
Passero.
POrto Rosso.
POrto Vecclúo, ·
San Bartolomeo.
San Benedito.
Tag!iamento,
Nl.
N 4.

N 5. ·
No·. :

N 22. ·.

N 26 ..
N 27.
N 27.

N 32.
N 47 .
N 52.
N 53.
N 78.
N 96.
N 104.
RLN 1.
RLN 3.
RLN 9.

I,-.

RLN 10.
Navio-escola:
Américo Vespuci.
Transportes:
Amália Messina.
Montegrapa.
Taran~ola. •.
Navio de reabastecimento:
Oiuseppe M!raglla..
.
· Navio· oficina~
AntOnio Paclnotti (Navio de reabastecimento de submarinos, a. ser
transformado) •

·

Navios hidrógrafos:
Azlo (lança m!na.s, a ser transformado).

·

.,.

Cherso:
.
..
Navio para o. serviço de faro:s:
'Buffoluto ..
NB>vio de Cabo:
Rampino.
_·
·
B - Lista. dos navios a serem pos·
tos à disposição .dos Governos dos Es·
tactos unidos da .América, da França,
do Reino unido e da união Sov!é·
tica.

-.

,,

'
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Principais navios . de combate

,.,.

El].couraça'do.s ::·
G~ulio Cesare.
Itllllo.. · .
·. _Vlttorlo Veneto.
Cruzadores: 1
·Emmanuele Fillberto Duca d'Aostã'.
Pompeo Magno.
Attllio Regelo •.
.
Eugenio di Savola.
Sclplone Africano.
. Aviso: ·
Erltrea.
De8troyers:
Artigllere,- ·
Fuclliere.
· Leg.!onário. .
M!tragllere ..
Alfredo Orlanl.
Augusto Riboty,
Vellte. · ·
· · Torpédeiias:
Allseo.
. Animoso. .
· Ard!mento.so.
·'Arlete. ·
Fortunale. • ·
· Indomito ....
Submarinos: .·
Alagi.
Atropo,
· Dandolo ..
Glada.
..
.
Submarinos:
Mareá.·
Nichelio.
Platino.
· Vort!ce;
· · ·

-

· Pequenos

navios' ife

combate ...
Vedetas lança torpedos: <. ~ ·
MS Nl! •. 11, 24, 31; 35; 52, 531 . 54,
55, 61, 65, 72,. 73, 74 e 75. · ·
.
·MAS Ns. · 433, · '434, 510, 514, . 516;
519, . 520, '521,: 523, 538,'' 540, 543, 545,
~47 e 562.
· ·
ME :Ns. '38, __4()_ e _41.
. . -~-

Draga-minas:
.
RD Ns. 6, is; "21,' 25, 27, 28 e 29.
Canhoneira:
Dlyria.
Vedetas:
,243 .. '

'

Un!_dades ·de desembarque: .·
MZ Ns .. 713, . 717,' 722, 726, 728, 729,
' 737, '744, 758, 776, 778, 780, 781, 784,

aoo e as1.

-

Navios auxiliares
Petroleiros:
Proinerea.
' ,St"!ge.
Tarvlsio.
· Urano.

.

Navios-cisternas:
Anapo.
Aterno.
· Basento ..
Blsagno;
Dalmazia •.
Icliia.
'···
Isarco.
Istr!a. . ·
L!r!.
:Metauro.
Polcevera;
Sprugola·,
. T!miLvo ..
Tirso;
_..
.. . .
·Rebocadores (grandes) :
.Asacheva. '
··
Baslluzzo-. · .
Capo d'Istr!a. ' ·
· Carbonara.
Cefalu.
·' Ercole.
Gaeta. · . ·'
. Lampedusa. ·
. Llpar!.
.
. Ltscanera.
-Marechiuo. · ·
'.

. -·

,·

..

. :Mesco.

·:Melara.
. Nereo.
P6rto Adriano.
Pôrto: Conte.
. Pôrto . Quieto,· •
Pôrto Tôrres.
.·porto· Tricase •.
· · Procida.
· · Promontoré·.
Rapallo.
.'
Salvare.
· San Angelo.
-.
San Antioco.
San Remo.
· Telamone ..
:Taoi:mina.
Tulada. ·
Tlfeo.
· Vado. .
Vigoroso._
Rebocadores (pequenos) :
. Genera~e Valfre.
Llcata.
Noll ..
· Volo.sca.
. N.0 2.

...

,
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. N.0
· N.0
'N.0
N. 0

N.0

23.
24.
28.
35 •.
36.

N.0 37.

N.• ao.
.N,O. 94.

·

.

.

Navio de reabastec!mento:
.Anteo.
Navio-escola.:
·Crlstoforo Colombo.
·Lança. Minas Auxiliar:
'Fasànà.
Transportes:
·Giuseppe Messina.
Montecucco.
..
Pa.nigaglllll.
ANEXo·xm
Dejtn~ç6es

'
.
.A .- . Têrmos
. . . navais
(Vêr artigo 59)

· Embarcações de combate
Uma. embarcação de combate, seja
'QUal fOr o seu deslocamento, é:
· . '1> Quer· um ·nav.! o especialmente
. construido ou adaptado para ser uma
unidade' de combate. nas · operações
navais, amflbias ou aero·navais;
2) .Quer um navio que 'possua: \una
das seguintes caracteristlcas: ·
a) Estar armado com.um cá.nhão de
·calibre · superior a. 120 millmetros
(4',7) ;

c) ter sido construído ou ~star equipado para lançàr torpedos ou para
semear m!nas;
·
d) · estar equipado com aparelhos
destinados ao lançamento de projetis
·'
dirigidos ou propulsionados ·
e) ter· ::;ido construido para ser J1rote~do por Placas de •blindagem ' de
mBJ.S de 25 milimetros (1 ") de espessura;
.
I> · ter sido construído ou preparado
principalmente para. por em ação ae~
ronaves quando no mar; ·
ii'> estar equipado com mais r.ie dois
!LPB.l'elhos para lançar aeronaJVes; :.
• h) ter sido c~nstruido. para at!nglr
llmlll velocidade superior a vinte 116s
se trouxer um canhão de calibre su~
pelior 1t '76 mlllmetros (3") •
Um :navio de combate da . sub-categoria: 1) · deixa · de ·ser considerado
como tal, a partir do vigésimo ano ·
qepols: ···da sua entrada. em· serviço, ·
contanto · que :seja. totalmente desar·
mado.

Encour~çado

· Deslocamento
tipo .·
.
O deslocamento-tipo de um navio
·de superflcie é o deslocamento do· navio term.!nado com a sua· equipagem
· ·completa,· suas ·máquinas e caldeiras,
'pronto pan partir,· tendo todo o seu
armamento e. tOdas. as· suas munições,
.suas lnsUila.ções, aparelhamentos, ·viveres, água, doce para a equlpagem,
aprovisionamentos diversos, ferramentas · e sobressalei\tes, de qualquer ·
espécie, que deve levar em . tempo de
. guerra, ma.s .sem. combustíveL e sem
. águá d~ reserva para. •o ·funcionamen- ·
· 'to ãas,máqUinas'.e caldeiras. ·· · ·
, O •deSlocamento-tipo se exprime em
toneladas de. 1.016 kllogramas (2. 240
.libras> • · :.: ·
.
.

·.

..

.

Um encouraçado é uma. embarcação de combate que 'não. seja porta~ ·
a'Viões, ·cujo .deslocamento seja superior a 10 ;OOO toneladas' ou que leve
um canhão de càlibre superior a 203
mllimetros (8") ,

.~

Navio pÓrta-aviões

Um navio porta-aviões é uma em· .
· barcação de combate que seja qual for
o seu deslocamento, foi construido ou
principalmente preparado para trans- ·. ·
portar e por em ação aeronaves.
Submarinos

· Um submarino ó \IIli$ em6arcação
construfda,. para navegar. abaixo da
superflcie· do mar .
Tipos especiali;:ados de embarcações
.
.
de assalto

São:
1) Todos os tipos de embarcações
especialmente construídas ou. adapta..das pa.Ta operações anfib!as;
.
:n TodÓs os tipos Ide .pequenas em-'
barcações especialmente constru!dl\s
ou a.daptàdas para trazer uma carga
explos1và ou incendiária para atacar
navios ou portos.
·
Vedeta lança-tor:Dedo

Uma vedet~ · lança-torpedo é um
· b) estar armado. com maJs de· qua:navio
oom ·deslocamelllto l.nlfelrlar a.
tro canhões de calibre superior a 76
toneladas
que desenvolve uma ve·
:mllimetros (3 ") ;
·
200

loc:ldade superior a.. 25 .nós e que- possa
utU!Zar. torpedos.
·
. .
•,

'
consideração
fatos novos que se poderão verificar no campo da c~êncla.

InstnJÇ/lo militar, aérea e naval
· Ca.tegoria. I
.. · , · .' <ver artlg~ 60, 63 e 65)'
.
·.I.·· ·.A. lnst.ru·ç"'o ·m11•.tar. se . d.eflne
1. Fusls, carabinas, revólveres e pls..
tolas de tipo· militar; ca:nos sobressa·
como segue:. o estudo e a. prática do lentes para essas armas e ·outra8 peças
emprêgo de todos ·os armamen~os. ·es- soltas que não sejam fàcllmente adappecli!.lmente destinados ·ou ·adaptados távels à utilização ,civil. ·
·
a fins .militares e dos dispositivos de
2. Metralhadoras,. fuzis de guerra
iruitrução a êles' ·relativos; o estudo e automáticos ou de· repetição e pistolas
a ·execução de todos os exerclcios ou . :metralhadoras; canos· sobressalentes .
manobras· utillzadas JIO ensino· ou·prá· para essas armas. e outras peças soltlca das evoluções executadas pelas . tas que não sejam fàcllmente ·adaptá··
fôrças .em combate e o estudo métó- ·· veis. à utilização civll;. suportes de medico da táJtiOO, da estr~llégia .e .do tra.•
tralhsdoras.
,
.
·
balho. de estado maior. .
·
3. Oanhões, obuses, morteiros, ca2, A ·instrução mUltar .aérea. se denhões especia!s para • a . aviação; .ca.·
fine como. segue: o ..estudo · e a prá- · Iihões sem· culatra ou sem recuo e !antlc:a. do emprego ae todos os arma- ça"chamas; canos sobressalentes para
· . meritos especia!Iilente ··destinados .ou · essas armas e. outras peças soltas que
· adaptados aos fins de a.viação militar . não .se.lam · .fàcllmente adaptáveis à
e dos dispositivos de instrução a .êles utilização .clvll; carretas· móveis. e su' · .. relativos: o estudo. e.. a prétlcA.:.de taportes fixos para essas a.rmas .
. . . das as manobras espec!als, inclusive
4 .. · Lança-foguetes; mecanlsn1os ·de
o võo em formação, no_ cumprlme:nto lançamento· e de conta-ale para.· pro·
de uma missão militar aérea e o es- · jetls auto·motol'es . e dirigidos; suportudo metóíilco. da. tátlca. .aérea, da.. es~ ' tes para êsses a.parêlhos. . ·
.
· tratégla· ·e do .. tra.bl!l!ho ·de .estado
· 5. · Projetis auto-motores e dirigidas,
maior. ; ·
.
.
·
projetls, foguetes, munições. e cartu.: à. A llistru~Ao ·navai'se define com- chos, carregados- .ou .vasios,- para as
preendendo. as matérias spguintes: a armas enum~rl!ldas ·nos sub-parágrafos
organização gerà.l, o ·estudo. e a prátl1 a 4!11Cima, bem,como.foguetes, .especa do: emprêgo das. ·embarcações· de letas ou·-.ap~lhos' que servem para .
gtierrà. ou das lnstal&Qões navCLis;bem explodi-los· ou fazê-los funcionar com
· como ·o. estudo· ou a. utlllzaçlío de to- a exclusão dos explosivos .-indlspensáàos _os aparelhos· e dispo~tivos de trei- veis. para., as .nec:~ldl!ldes civis..
. . namento a êles relativos e que. :são
6.: GTanadas ·bombas, torpedos, mi.: llSados ne> pro.sseguimento da ·guerr~ nas, granadas ·.submarina.S. (cargas de
. naval, saJvo os--que. são utilizados. pa- profundidade)• e material ,e cargas in·
. ra. ·fins .civis; , além disso o· ensino, . a . cendiárias, .carregadas ou vaslas: toprática" e o ·estudo metódlco::da·tática ·dos "ÓS/d!sposltivos: que.·servem para
naval,' da estrategl.a e do ~rabalho:-de. ·explodi-los ou tazê-los funcionar, com
··· · .estado:ma1cr;·f11Clusive a execução; de· a.exclusão'. dos explosivos indlspensá.,,
tôdas .as operações "e manobras .que veis para as necessldadçs civis. · :. · ..
·
nlío sejam. ·nec.essários à. utll!zaçlío: · . ·1. Baionetas.
pacifica dos 'navios.,
.B -

·
" ..
..
C :-. D.etiniç~~- &J-i::'.~-·~rtterial

.

OatégOrlà II. . ·

1. ,..veicUleis de combate .blindados,

~trens .

bl!Jidados que, . tecnicamente,
não· possam: ser :tTansformados -para
: .
.
.
.'
. servir. a .finS civis. : .·.
. .
.· .
O têrmo· "material de .guerra', pa.ra.
2; ·Veiculas mecl\n!cos ou autoos· fins do preilente Tratado, .se apli· · motores·para tMas .as .armas. enumeca: a tôdas· as armas e .munições. e a radas na categoria I;. Chassis ou ~ar
todo o :material especialmente cons- rosserlas militares de tipos especla.ts,
· truldo e ada:Jltado ·a fins bélicos, enu- a.lém dos , enumerados no sub-pará.merados abaixo.
·
·
.•grafo· .1 · ac1ma. . .
.
·As Potências. Aliadas e. Associadas
3. Blindagens de mais de 3 1pole·.
· ;;e. reservam o ·direito de emendar pe- gadas de espessura, . empregadas em
rlàdlcametíte a lista, modificando-a ou tempo de guerra para fins de prote-~
.. complotando-a, ·a fim de tomar em çlío. :
··

· ·

(v~\Brtlg~ a'Í)' < . .

:.

•

~.327

Categoria m
1. Sistema de pontarlà. ou de cálculo para o contrOle do tiro, ·i.nclus!·
:ve aparelhos_reguladores de tll·o e
·aparelhos de registro; Instrumentos
de d!reção de tiro; alças de mira .de
canhão; miras de bombardeiro; reguladores de foguetes; calibres para a
. verificação . dos canhões e dO:J lnstru~_
. ,
.mentos de contrOle de tiro.
' · 2. Material- para pontes .de iissalto,
embarcações
de assalto e de. t~taqtle;
.
.
· 3. Dispositivos para. estratagemas
de guerra, dispositivos para. ofuscação
e armadilhas. · ..
•
· 4 •. Equipamento militar do pessoal
das fOrças. armadas de caráter especlal!zado, que n!io seja. fà.cllmente
,adaptáyel à. utilização civil.. '

--

· Categoria V· ·
, · 1. Aeronaves montadas ou desmon- .
tadas, -mais leve6 ou mais pesados do ·
que o ar, construldas ou adaptadas
para o comba;te aéreo, por melo do .
emprégo de metralhadOras, lança·fo.
guetes, artilharia,_ ou para • transporte
ou lançamento de bombas ou que se·
jam munidas de qualquer um dos àls·
positivos' que figuram no subparágrafo 2 abaixo ou que, em virtude de seu
objetlvo ou. sua construção, . possam
ser munidas fàcllmente de alguní àês·
ses diSpositivos.
. 2~ Suportes e armações ·para ca~
nhões aéreos, lança_·bombas, . port.a· .
torpedos ou· torpedos, torres e cúpolns
para canhões.
·
,
Equipamento. _especialmente pre~
parado para tropas transportadas por
ar e utlllzado únlcamente oor essas
tropas.· · ·. · • ·
·
· .
_Categoria. IV ·
4 .' · Catap)lltas ou sistemas de -lançamento para 'aviões embarcados, ter- ·
. 1. ·Nà.vios de· guerra. de qualquer restres ou hlâroaviões; aparelhos de
. classE),, Inclusive os navios transforma-· lançamento de projétels voadores.
dps e os. naVios construídos' ou pre5: Balões de barragem.
VIStos para o seu serviço e apoio, que
-.
tecnicamente, n!io ··sejam transformá!
C
a
tegorla
VI
veis para ·fins civis, .bem como_as ar.· ·
Todos· ·as ~produtos asfixiantes, .mor·
mas, blindagens, -munições, aviões ou.
· qualquer. outro eqUipamento,· ma.terial, tais, tóxicos ou susceptíveis .de .por
máquinas e Instalações,·· que não se- fora de · combate, destinados a fins
jam. utilizados em tempo -de paz em bélicos ·ou fabricados ..em ·quantidades
outros que não navios de guerra • . . superiores às necessidades civis.
2. Navlas. ·de. desembarque,' veicules
Categoria· VII ·
· ou materla.I_ amiblo de qualquer es.. PropurSores, explosivos, material:pi·
.pécle; embarcaçliee de asalto ou marotécnlco
ou gases liquefeitos. que não
terial de· assalto . de qualquer ·tipo, bem .
para fins civis· ·ou
sejam
utlllzávels
como catapultas ou outros aparelhos
_para colocar aviões no mar ou. lançá- que •sejam fabricados. em quantidades . ·
·los no· ar•· foguetes,· armas propulslo· superiores, carga ou enchimento .- do
nadas ou qualquer outro projetll, lns· · material de guerra. :descrito nas catetrumento ·ou ··siStema,· com ou sem gorias acima, . ou destinados a. . qual·
·_ equlpagem, · quer sejam ou nao. gula- quer uso em conexão com .êsse ma·
dos. ··
.
·
·
.
: terlal.
Categoria •VIII · · .
. 3. ·Navios, · engeiihoo~ à.rmas, sisteInstalações e a.pare!hamento5 lndus·
mas ou aparelhos de qualquer espé- .
.·: ele, submersíveis ou seml·submersfveis, · trlals especialmente construldas. para
.. · Inclusive . as - . estacas · especialmente produção . e coiiServação dos produtos
· construídas para a defesa. dos portos, e materlar enumerados nas categorias
salvo ·o material . necessário para a lliCima e que não possam. ser tecmlca··
· recuperaÇão, o salvamento e outros mente adaptadas a fins _civis.
fins civis, bem como todo o equ!pa·
menta, todo.S os acessórios, peças sol· D --. De/iniçlio ·dos Tilrmos -"Desmi·
!itari:;:ação" · · e "Desmi!itarl:;:ado"
tas, dispositivos de experiência e de
Instruções, Instrumentos _ou Instala(v~ artigos 11, 14, 49 e ~ · artigo 3.0
ções que possam ser especialmente
- ·
do anexo VI>
-fabricados para a construção, o. con·
Para. os fins do presente Tratado,
trOle, a manutenção ou . alojamento
dêsses navios, engenhos, armas,_ sls· os têrmos- ."desmllltarização" _e· "desmilitarizado" devem ser eritendlr:!Ds
temas ou aparelhos. ·
~

'

3:

'
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-328como prololndo, no teri.'ltórlo e uas decurso normal de · atlvldades admláguas. territoriais em· questão, tõdas nistratlvas de caráter público. · · .
as ·instalações e .fol'tlficações navais,
3. Os cabos .submarinos · italianos
mllitares . ou . de .aviação militar, bem que li~am pontos .do território. cedido
· como os seus armamentos; .os obstá~
ou. que ligam um .ponto do território
. culos. artificiais militares, navais. ou cedido a um ponto .de um outro teraére.o5; a utilização de bases. por. uni· · : ritório do Estado sucessor, serão ·con•
dades. mllltares, navais ou .. de aviação side_rados como bens · italianos situa.· .mll!tar ou o estacionamento perma,. dos no território. cedido,. apesar de 0
· riente · ou 'temporário . dessas mesmas fato de algumas partes dêsses .cabos
unidades; a instrução ·mllitar, ·s'lb · tõ- . puderem. se encontrar· fora de~ ~uas
das as ..suas formas, ·e· a ·fabricação ·águas tei'l:'itoriais';· Os· cabos submari·
de. material de guerra. Esta proibi·
nos .italianos que •ligam um· ponto do
. · . 9ão · ~ão vis~ o pessoal de .seçurança te~itó~io cedido a um ponto que · se
· mter1o~, limitado em núme1 o, para a : encontra . fora . da juri§dição ·•do Es·
.execuçao de tarefas· de caráter lnter- tad.o·sucessor serão consideradoS como·
no e munido de,armas que possam ser · .· bens • Italianos situados :no . território
transportadas ; e.. utlllzadas ·. por uma ' : cedido · no. que 'disser respeito às lns.. única pessoa, bem_'comq "à"'lnstrução - ~· terminals .e às l}la.11;es dqs
· mil!t~ -necessárl~ para êsge pe~oal.
cabos que se encontram nas águas .
·
, .•.
.
territorial!!. do· território cedido.
"
_ ·' . ~O XIV
4. O Govêrno italiano entregará ao
: . DÍspo~itivo,- Econ6m{coil :e' Financeiros .Estado sucessor tOdos· os objetos que
•· .Relativos~ aos ·Terrt.t6no8 cet!taos · apresentarem interêsse ·histórico, ar..·.. ·
·
·
.· · ·
· tfstico ·ou ·arqueológico .e que ·taÇam
· 1. ·o'E.stado sucessor receber!\: sem··· parte do patrimOnio· cultural do ter·
. pagamento, os 'bens italianoS de Es· · rltórlo cedido e• que; quando· o terri• tado. ou paraestatals, · situados .no ..ter·. ·. · tório em questão se encontrava ·sob o
. rltório cedido. ·em virtude·:do presente · domfnlo italiano, de lá foram retira· ·
·Tratado, .bem como tbdos.os arquivos. dos ·seni pagamento, ficando retldps
e todos os·. documentos adequados .de pelo Go'vêrno .italiano· .ou por ln~tltui·
.c"Uáter.; administrativo · ou de Jnterês." ções públicas .~tallanas. . · . . ..
ses histórico, relativo ao .território~ em.
5. o~ EstadciO' süiiessor.. etetuarã a
,questão.ou:que dlzem.respeito.aos bens . troeà., .em SU&J)róprla moeda.,;.das es,
que foram transferidos·ell).·.cumprl·, pécles.mónetárlas ita.llanas.retidas ~
1
. território cedido . por, pessoas físicas
· mento do presento·. parágrafo.· .
· . Para. os··flns do presente anexo; sé·. que aLmantêm sua' l:f!Sidência ou .por
rãó .considerados como ·bens de·.Estado · pessoas jurldlcas· que ai COfltlnuam. a
. ou paraestatais: ·os bens ;·e propriedà·._ . exercer· .. suas : a.tlvidades. · Quaisquer·
des ·do Estdli.o itallBillO; 'das·:coie.t.lvt~ · · justlticativas-poderão.ser exigidas· aos
· . · dàdcs. públic!IS •lócals; dos· :estabelecV .. det~ntores,., sl!bre . a: .origem dps, fun~ ..
mentes públicos e das sociedades e as.;.
apresenta~os, Pa.t:R' a til'oca. . . .
. · l!ociaçlles qu~ seja~ de' propriedade .
dó Estad.Ó sucessor
. pública, bem como. os bens· e proprie- · rião .será obrigado. a .fornecer. contri·
dades que ~am. pertencido oo Par· . buição algllDla. para o serviço da Divi. tido Faclsta. ou a ()r~~açlles auxl!l-a-' · da pública ~taliana mas ·deverá . assures dêsse Partido.· · . · · ·· .
.. .
. mir as. obrigações do Estado itallano,
.. ·. 2:: Qualquer. 1\rànsferêncla .d• bens . em relação, aos portadores de .'t!tulos
· Italianos' de: Estado. ou:.de·,·bens k)lia· ·dessa Dívida que ·sejam, quer pessoas
nas paraestatls,' no-:sentidq •do .pará~· ·.físicas que mantiverem-sua.il'esldência
grafo . 1· aciína, ·que .fllr efetua'da de· no território cedido, quer pessoas ju·
pois .·do .dia .s.·de. setembro· de 1943, rldicas que al·conservarem ~ua sede
será coriSiderada nula e .lneltlstente. . ,social ou · seu estabelecimento princi·. , Entretanto, ·. êsse .dispositivo nllo ·se ,pai, na~medida' em.· que essas obriga. aplicará ·às·. operações .legais. relatl~as : ç6es corresponderem · à parte d.essa
à : atividade corrente dos orgaiilsmos Divida : cujos ·titules , foram emitidos
de Estado .ou' ,paraest!lltals no .aúe antes . do dia 10 de junho de 1940,
. cllsser. respeito .à venda •.!!m'condiç!les para ser 'empregado em trabalhos :pú·
normais, de · mercadorl.:.B<- habitual- bllcos e serviços administrativos em
mente produzldl\S .·ou ·vendidas por. beneficio. do referido território; sem
êsses · órganismils,' no· cUIÍlpriinetno. <!e · ser aplicável_ nem dlreta nem ind!re·
acOrdos comerciais normais · ou no
tamente a fins militares..
·

dos

a:· o·, aovêmo

-329,Quaisquer justificativas poderão ser
exigidas aos portadores sôbre a orl·
gem dos títulos, .
' ·
· ·
O Estado. sucessor e a Itália deter·
mlna~ão por acordos a parte da Dívida publica. italiana referida ·no. presente parágrafo .e os métodos a serem
aplicados :para o cumprimento dêsscs
dispositivos. .
7. -0 Estado sucessor e a ItiÍ.!ia 're·
gulam:ntarão por acordos illlpecla!s as
condlçoes sob . as quais serão transfe. ridas a organismos análogos do Es·
tado sucessor as obrigações dos orga. n~smos .de.. seguros sociais' Italianos,
_publlcos: ou. prlvados,;para com os habitantes do terr,ltórlo · cedido, bem
como uma parte proporcional das reservas acumuladas. pelos ditos organismos.· .. ·
·
.. ·
· O. Estado sucessor. e a Itália também regulamentarão por ·acordos es·
peclals as obrigações das organizações
de seguros sociais, públicos e . priva·
dos, cuja sede social esteja situada no
território cedido, para com os porta- .·
dores de .'apólices· ou subScritores residentes na Itália.

l!:sses bens, direitos e lnterê&;es su·
. jeitos a ser retidos ou liquidados ·em
virtude do. art. 79 do }lresente Trata·
· do, serão·. restltuldos a seus proprietários,. liberados de quaisquer medidas
dessB: natureza e de qualquer outra
medida de· transferência, de aclmlnls. tração forçada ou de sequestro toma. da rurante o período ·entre o dia 3 de ..
sertembro de !1934 e a: en1trada em vigor .do presente Tratado.
·
10: As pessoas _que optarem pela
nacionalidade Italiana e que fixarem
residência na Itália serão autorl:~;adas .
após a liquidação dos dividas ou dos ·
Impostos a que estiverem sujeitos no
. território cedido, a levar consigo seus
Jlens. móveis .e a transferir os fundos
que possulrem, contando que êsses '
be)lS e êsses fundos tenham sido !e;
galmente adquiridos. A transfe1·êncla
dos bens não será gravada de direito
algum.; de'· importação ou de expor'ta·
· ção. Além . disso, .·essas, pessoas. serão
autorizadas a vender os seus bens móveis e: Imóveis, nas mesmas condições
que as ;nacionais· do Estado sucessor.
A · transferência · dos bens · para . a
. 8. ·A Jitálla cotnUnuará obrigada. a Itália se efeturá· nas condições e· den.. assegurar o pagamento das pensões tro dos. limites assentados entre o Es- .
civis ou. militares ·adquiridas na data tado sucessor e a Itália. As conqlções '
· da entrada em- Vigor do presente Tra· e os·> prazos. em que: se ·efetuarão a··.
tado, por serViços 'prestados ·ao Esta- transferência de. fundos, lncluslve·-:o
do l~allano ou a coletlvlí:!ades públicas produto das vendas; serão também fi- ·
xil.dos por acOrdo.
/
·
. Italianas, municipais ou locais por
11. Os bens, direitos· e lnterêsse.
pessoas .que adquiram ·a naclon'alldade
existentes na Itália, nã. áata da .entrado Estado sucessor; eni· virtude do pre.
de
em vigor. do presente Tratado, per~
sente Tratado; essa obrigação se: es"
·
tecentes
. a antigos naciortal.s Italiatende ·aos direitos a pensão ainda não
vencidos. o Estado sucessor e a Itália nos, .residentes nos territórios cedidos
. regulamentarão ·.por acordos · as condi- e que se tornarem nacional& do outro
ções·· sob as quais- a Itália· cumprirá · pais; em..virtude do presente Tratado,
.essa'·. obrlgaç~o.
· .
, .
· serão respeitados pela Itália na ·mesma níedida· em que, os bens, direitos. e
9. Os bens.- direitos -e lnterêsses
lnterêsses dos nacionais das · Nacões
dos· nacionais Italianos residentes de
Unidas, de maneira geral. · ,
modo permanente nos territórios. cedi"·
·Essas pessoas. serão autorizadas a
dos,' na. data· da .entrada em·. v!go1· do · efetuar à. transferência. e llquldaç!io de
presente Tratado serão respeitados na seus bens, direitos e lnterêsses nas ·
mes= medida em que os dos . nacio- condições previstas no § · .10 · acima.
nais dei Estado sucessor, uma ve:~; que
12. As sociedades constltuldas clll
. tenham sido legalmente adquiridos;
acôrdo com a !egl.slação Italiana e cuja
. Os -bens direitos . e lnterêsses dos
sede .social esteja situada no terrltó~
outros nacionais Italianos e os das pes- rio cedido, que desejarem: transferir
soas jurídicas de nacionalidade !ta- •·· sua sede social para a Itália, deverão
l!ano situados no · territórios cedido, Igualmente receber tratamento de
uma vez que tenham sido legalmente acôrdo com os dispositivos do § 10 do
adquiridos. serão.· submetidos apenas presente anexo, contanto que mais de
acs dlspisltivos legislativos que pos- . 50% do ca.pital da sociedade pertença
sam ·ser eventualmente aplicados, de a pess·oas residentes normalmente !ora.
do território cedido ou a. pessoas que, ·
maneira. geral. .aos bens dàs pessoas
flslcas e jurídicas de.naclonalidade es· em virtude do presente Tlatado, op·
taram pela nacionalidade ltallane~ · e
trang~lra.
'
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transferirem seut domicflilt' para. · a tOda coletlvldade pública iocal exis·
tente, cuja supei'flcie se encontrar di"Itlilla e contanto que à sociedade de•
-· senvolva;.·.a .maior parte de su1vativi· vidida 1por .uma fronteira estabelecida
. . ,dade •fora· do território cedido.
·
em virtUde do: presente Tratado, as·
· ·· '13. As dividas de pessoas ·reslden- segurando aos habitantes a. manuten. tes· -na •Itálla..parp;· com pessoas ·resi· · ção daquêles serviços comuns neces·
· · · · dentes, no território cedido ou .às das sários que não .tenham sido expressa-·
Pessoas .residentes no território cedido mente referidos·· nos ou~ disposl· ·
.para· com pessoas residentes na Itá- tivos. do. 'I'ratado. · . . ..· . . .
·
lia não serão afetadas. pela cessão. o .· Acordos. análogos serão· co;ncliúdos a
Estado sucessor· .e ·a ::Itália' se 'COm· fim de repartir, de modo justo e eqUI.prometem ·a facilitar. a liqUidação tativo, o material 'rodante .e qualquer
.dessas obrigações. 'Para os fins do pre.' outro material de· estradas de ferro,
sente parágrafo, o têrmo . ~·pessoas" bem com.o o aparelh~ment0 das docas
se aplica à8 pessoas jurídicas; · • ·; . -- -!! dos portos e. as embarcações utiliza· . ·
· . · 14'; · Os-cbens"'sltuadós ·no ·território· das em ·se_u ·serviço; qilaisquer .out1·as
·cedido.~ pertencentes·~a' qualquer uma · questões pendentes de ·ordem econômi.das· .Na.ções .'Unidas' ou·::a seus :naclo~ ca'.que -não sejam contempladas .no .
· .na!s -e·.<.que .. não tenham· sido ainda,· presente.· anexo: se regularãp Igual·
:liberados .do ·seqUestro -ou das medi" · mente por· acordos: . . .
.·
.19. ·Os dispositivos do presente ane- ·
. das':de·:contrOle a que foram subme"
.tldos'na Itália,. nem restituídos a seus xo. nAo ...&erão, aplicáveis "àr antigas
,proprietários,, serlío relitltuldos· no e.s- col6nlas italianas. , Os dispositivos
'·
tado · em: que se encontrarem. atua!" econ6micos e·· financeiros -que fOrem~

:mente·;.:. ·:;_ ··. · ·~- .. -

_.·. ·

:··ls~:·:o Govêmo ·italiano reconhece

_.apUcados··-serl_o-.tnclufdos nos . acordos

que, nos ,termos.do.artigo 23. dó pre·
o· acôrdo~ de ·Brlonl;:datado de ·lO sente Tratado, decidirem .. o .. destino
.de.:·ag&to'de.'1942,,é.:nUlo.e:lnexis·· dêsses.territórios. - ·.·.· .. ·. · · ·
tente.· Cómp_romete-se :a ·participar;
•·
·
· ·
com: os outros .·signatárlos>do:'ncôrdo .
. ·.ANExo xv ·. '
de ·aom~~:, :datado de 29 de .. maio de .
· ·
1923.': -em ·todas as. negociações. que
Dispositivos Especiais -Reiativos a
J
.tenham' por objeto introduzir nos: seus
·· · Certas Categorias· de Bims ·
P.;.opri!Ídade I~dÚS~Ial, : Lit~displlsltlvos as modificações necessã- . A·
'.rlas:para-assegurarc:um regul!lmento rá.ria~.e Artlstica .. ·.·. :.·. ·.
· ....
. eqUitativo· das anUidades nêle· previs·
..J.'a) A contar: dEi. datá': da :entrada
.·tas . .' '·· .· .. ' .. "' ·.· . . . .
em: ylgor· do presente- ~atado, ~erá·
·. · '-16. A Itália restitulrâ .o.S bens que concedido. o lapso de :um ano às Po· .
'fOrem .. Ilegalmente · tirados ·dos terrl- 1 .tênclas Aliadas e •Associadas e aos
· tórlos ·cedidos depois ·do dfa 3 de se· seus naélonals, .. sem .pagamento. de
. tembro··.de:...1943 e transferidos. para a ll!Uita de prorrogaçlío ou 1outras .san.
· Itália'..· Salvo. dispositivo .
contrá· çoes de :qualquer :natureza, ,a . flm. de
·rlo:n(Fpresente anexo;'ô cumprimento· :·seJ!ies permitir a rea!1zaçlio de todOS.
dessa ·obrigação será regido pelos pà· os _atos . necessá.rlos para . a. ·obtenção·
..rágra.fos: 2,. 3, 4, 5 e ·6 do artigo 75. .
ou conservação, na Itâlla, ,dos. direitos ·
17. A·Itâlia·restitu!rá·ao···Estado su- de Propriedades Industrial, literária ou
·· cessor,_dentro dos menores.prazos pos·~-- :ll'tlstlca, que J:liio-puderam·ser levados .
síveis,_,todos . os navios retidos -pelo a efeito_ em · conseqüência .da exls·. ·
Estado ou .por ·nacionais . Italianos: e têncla. do ··estado de guerra. · · . . , .
'.que, no dia .. 3 de setembro de 1943,' · ·b) As'.PotênciiUi. Aliadas e Associa-'
,pertenciam~ quer a pessoas ffslcas ·re.
das ou .seus . nacionais;·. que ·c tiverem·
si dentes: no· território cedido que . ad· feito um peddio;no território ãe qual·
.quiriram a naciona!1dade,cdo'·'EStado quer uma das Potências ,.Aliadas ou
·sucessor,. .em virtude do presente tra-· 'Associadas,. quer para J.llll8. patente .
tado,: quer .a. pessoas jurldicas .. de ou para o registro de um· modêlo'.. de.nacionalidade italiana, que têm e clin· . . utilidade, não menos. do que doze me. ·servarão a sua. sede social no ter- ses antes da abertura das hostll1dades
· ritórlo .. cedido, -com. a~ exceçiio dos ·com. a·Itália·:ou durante .o .. decurso
·navios . qtW .. ·foram objeto de uma dessas: quer para. o registro ·de um
.venda. de boa fé.- · ·
desenho Industrial, de .um modêlo ou
. . 18. os. Estados suce&!lôres e a Itália de uma .marca de flibrica, não menos
conclllirão ·acordos, : distribuindo de do _que' seis meses antes da. abertura
maneira justa e eqUitativa os· bens de das hostilidades com a Itália OU dU·
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rante um prazo de doze meses, a · obrigada, outroSsim, a. conceder . a
qualqUer das. Potências Aliadas · ou
· 'Partir da. data. da. entrada. em vigor
dó presente Tratado, a pedir direitos Associadas ou à .seus . nacionais tra. correspondentes na-Itálla, com um di- tamento:, mais favorável· do que o
reito. de prioridade fundado sObre o concedido à Itália ·ou aos seus nadepósito anterior de seu · pedido· no clonais dessa.· Potência, ·no .que disser
território dessa Potência Aliada.· ou respeito aos assuntos sObre. que ver·
. Associada.. .
.. .
saDi· os dlspOBitivoa· acima.
·. ·
c) · Será COO!Cedido a. cadau 1ll!li. das . 5. Os terceiros residentes no terriPotênCias Aliadas .ou. Associadas e aos · tório de ·qualquer uma das Potências
seus nacionais, .a. plll'tir da data da Aliadas'ou Associadas ou em território
1lntrada em vigor do presente Tratado Italiano, que, ' ~tes da . data da. en·
o prazo de um ano durante o qual. . trada .em vigor do presente .Tratado,
poderão instaurar. procesecs, na Itália., adquir•.ram dé boa.. fé direitos de pro-çontra as pessoas -físicas ou juridicas · priedade Industrial, . literária ou ar·
acusadas de· haverem usurpado ilegal- tistica.. que estejam em· conflito com
' mente os seus direitos. de proprledaile os:.direltos .restaurados em virtude da
industrial, literária. ou ·ártfstica, ·entre parte,.A,,do presente. anexo ou. com
a. data.. da. abertura das hostilidades e direitos. obtidos graças à propriedade
u· entrada em vigor do: presente Tra- concedida em vlr.tude dos presentes
· tado·.
. . · . .'.· .
·
·
dispositivos, ou .. que, 'de boa. fé, fabriz; o pelfodo ·entre à abertura. elas caram,. reproduzlram, utWzaram ou
hostWdalfes· e 0 fim do décimo oitavo venderam o objeto dêsses direitos,
níês; depois da data. de entradaí em serão'·l.autorlzados. a. contin1,1ar no.
· vigor do .presente Tratador será ex: . _ exerciclo _dos cUreltos que. h~ram adcluído na determihação elo prazo du- · quíl'jdo. de .boa . fé e a .con,!ll'l;!ar ou
.rante 0 qual uma. patente de .Invenção renov~ a.: ~abricação,_ publlcaçao, re.deva ·ser explOrada. ou um modêlo ·ou producao.. utlllzaçao • ou venda que
marca de. fábrica. .utilizados
haviam, Iniciado. ele boa·.fé,.sem se
- · f d · · tr
·
be.rt
·cl
· exporem. a processos por posse inde3. .0 .per o o. en e a a
ura. as vida.. . . , , . . . . . . · .. .. ·
hostWdaqes ·e a data. da.. entrada ·em · A autorização· será · dada. na. Itália
. vigor do. · presente. -Tratado será .ex- sob forma. de .licença .sem .eliclusivl. clufdo do cálculo do prazo .nol'll_lal da dad e a ser concedida · sob condições
• ·validaªe dos ·direitos de . proprledade ' a serem flxada.s por entendimento enIndustrial, literária ou artística q!!e · tre as plll'tes Interessadas ou, em falta
estavam em vigor: na Itália na. ocasino de entendimento, pela comissão de
da .abertura. das hostilidades ou que . conciliação, ·constltufda.' em virtude do.
fOrem ~ re.conhecidos · ou fixados nas artigo ·83 . do presente .Tratado. En·
condiçoes previstas . na. parte A· do ·tretanto, nos. territórios de cada uma
presente . anexo .•e que pertençam· a . das Potênclás Aliadas ou Associadas,
uma das· potências Aliadas ou: Associa- . aos terceiros ele boa. fé· beneficiarão
·das·- ou aos . . seus nacionais .. O prazo ·da. proteção ·que é concedida, em :ca·.
normal da. ·'validade· dêsses direitos sos análogos.. aos. terceiros de boa fé,
será., ~o~tanto. considerado co~o pror- cujos direito!; estilo em conflito com
rogado •automàtlcamente, . na · Itália, . os de nacionais de outras Potências .
. ·
,·por um novo periOdo correspondente Aliadas e.Associadas. .
àquele •que tiver · sido exclufdo,- dessa
6. · Nenhum dispositivo da· parte A
·do presente anexo deverá ser lnterforma, da contagem do tempo.
·: 4. os dispositivos precedentes rela- pretado cómo dando. à Itá)la. ou 8.011
.' tivos · aos direitos .das Potências Alia· seus naclónais, no território de qual·
daS e AssOciadas .e de seus nacionais quer uma das· Potências. 'Aliadas ou
· deverão ser· aplicados Igualmente ·aos Associadas, direitos a . patentes . _ou
· direitos da. Itália e de seus· nacionais a _modêlos de utilidade para. ~nve11çoes ·
nos · territórios des Potências Alia-. · relativas a ·um ,artigq qualquer ex-.
das· ·e Associadas. Entretanto. ne· press'amente ·mencionado que figura
· nhum 'dêsses dispositivos dará direito no anexo XIII· do presente Tratado
. ·e.· Itália ou a seus. naclonale a um na definição de material de g_uerra,
tratamento mais favorável, no terrl· invenções feitas ou em relaçao diàs
tório de uma· das Potências . Aliadas ·quais tenham ·sido depositados !)e ou Associadas; elo que o concedido, nos . dos de registro .Pela Itálla-.ou por um
mesmos casos por essa· Potência a de seus, nacionais, na ·Itâlla. ou no.
qualquer oútra das Nações Unidas ou território de outra · Potência do ~~o
a seus naclomiis; a Itália. não será. ou em território ocupa,do pe1as r-
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cas do Eixo; durante o período em flnportâncias .pagas a· título de ~dian·
.que · o território em questão se en- tame,nto ou . sinais e em relação às
.centrava sob' o contrOle di!S fOrças quais a parte interessada. não prest'ou
.ou das autoridades das ~otências do serviço oerreapondente.
.
Eixo· · · ..
· ,
. .
.2 .. ApeslJ,r .dos·. dispositivos do parâ;:.. 7. ,. A. Itâlia .concederá igualmente · grafo 1 acima, serão · excetuadas da
.os benefícios dos disposi.tivos prece- dissolução e, sem prejuízo aos direitos
d.enJtes do presente anexo às ..Nações contidos no artigo 79 do presente .
.Unidas, outra.S que não as Potêncla.S Tratado, _continuarão, em vigor as· es~ .
. Aliadas e Associadas, cUjas relações tipulações . de qualquer contrato que
· dlplomâticas com a Itâlla·foram·rom- ·puder(lm ser .dissociadas :e que. não ...
pidas durante. a · ·guerra. e que . se requerem, para o seu cumprimento
comprometerem a conceder. :à. Itália .. relações .entre :qualquer .uma· das oaras vantagens .que lhes são concedidas · tes que se .tenham tornado inimiga.!.
em virtude dos ditos diSpositivos..
'no .sentido da parte' .D do presente .
.: , 8. Neitbum dispoSitivo· da parte A· 4Ilexo. Quando · as - estipulações . de ·
do presente anexo deverá· ser. inter- qualquer contrato não . puderem "ser
pretado como estando·em contradição 'assim·. dissociadas, ·o.· contrato sera.
com os 8.li!gos 78, 79 e 81 do presente considerado integralmente dissolvido. ·
Tratado; ·
· ··
·
Os dispositivos acima. estarão -sujeiB '""" Segurós ·
tos à aplicação das leis, ordenanças
·
·
·
·
e regulamentos nac!onals de qualquer
.· .1~· Exceção .. felta · Ílas restrições que uma. das Potências Aliadas. ou. Assose .aplicam aos .seguradores em geral, ciadalf. que tiver .jurisdição sObre o
·não haverá nenhum. obstâculo' a que. contrato ou ·sObre qualquer· uma 'de
os. seguradores nacionais das· .Nações . suas partes e também à.s~estlpulações
Unidas retomem· os. seus antigos ne- do oontrato.
· ··
· ·
gócios
·
·
'
· · · ,-· 3; N-âdá.
parte A d.êste. anexõ
·· · 2. · Se
seglll'ador, · na.clonàl de~ serâ considerado .t:omo invalidando as
lima das Nações unidas,· desejar ··re-- · tra.nSações efetudas. ..legalmente , de
. .tomar . a· sua.· . ativida.de profissional acôrdo com · um contrato realizado
. na ItáUa e ·se o . valor dos depósitos entre , lrilmigàs, uma. vez que ·essas
de garantia ou de reservas exigidos na . · transaçlles . tenham _· 1~do · realiza_ d. as .
Itália. a companhias de seguros ·para · com a .autorização ;ao
. Govêrno. .de .
o..· exercfclo~·. de· ·mas atlvldades tiver · uma · das Potências Aliadas · ou Asso, <lilnlnllido · em Çonseqüência da perda cladas. ·
·
·
· ()U' da 'depreciaçlo dOs títulos que as
_ 4 •. Apesar dos .dispositivos acima,
constitUíam; o ~.Govêmo· Italiano. se os contratos de seguro e .de :ressegucompromete a ·aceitar, durante um ro serão objeto de .acordos separaa'os
perío4o de dezoito meses, o. que sobrar entre .. o Govêrno da Potência Aliada
dêsl!es tftulos com!> suprindo Inteira-. ou ·Associada interessada e 0 Govêrno
mente quaisquer reqUisitos legais re·., .. italiano....... . . ·. ·.·.. . ··. .•.:.
lativos a depósitos e· a resrevas.
··
· . B _ Prescrição

:na .

tiro.

·

·

ANEXO XVI

..

·

1.. Todos. os. 'prazos de ·preScrição

· CcnitN!.tos, Prescriç6es· e Instrumentos · DU de limitação· do direito de instau.

·

· - : Negcicldveíll_
· ··
,
· ·.
A - Contratos
. . ~
1. Salvo. as exceçlles enunciadas nos
parâgra.fos 2: ·e 3. aliii!Xo~ todo o .con.trato .que ·requerer para· seJI cumprimento relações. entre quaisquer das
· . partes que se tornarem Inimigas, no
.sentldo- da pÍÜote D do. presente anexo,
_ serâ .considerado dissOlvido, .desde :o
momento .em que qua1auér ··uma das
partes se tornou um inimigo: Entretantó, essa' dissolução não prejudicará
. t'lS dispositivos do aitil!'o 81 do pre. · ·:·•e Tratado; não desol;n;ig!tl'â, tão
' ·· ~. · qualquer uma das partes do
• r. • '
::, da obrigação de restituir as

o

rar ou· prosseguir uma ação :Judiciá-- . ,
ria ou do direito ·de tomar medidas ·
. de proteçã'!: nas relações .• · jurfdlcas
; que_ interessãffi j)essoas ou bens. que ·
: ·lnyolvem nacionais . das Nações. UDI· ·
·. · das· e nacionais .. itallanos, . os · quais, ·
· por !llOflvo. do .estll,do. de· guerra; não
tenham: podido lnstaurar ou prossegUir acão. ·,ludiclârla .· ou cumprir
· as •· formalidades · necessârlas para
salvaguardar os ·seus direitos, quer
êsses prazos: tenham, começado nntes
ou de]JOis da. abert1.!!'8. das hostllida.des serão ·considerados como suspensos durante a guerra em terrltório Italiano, por um lado, e. par outro, no território das Naçõ73 trnldas,

;

•
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que, de acôrdo com o princípio da
3. Se, quer antes·, quer .durante a
reciprocidade, concedam à Itália o guerra, · uma pessoa se. comprometeu
benefício dos· dispositivos do presente ao pagamento de . um .. Instrumento
parágrafo. :tsses prazós começarão a · negociável, em conseqüência de um
. correr desde a data di entrada em compromisso tomado com relação . a ··
vigor·· do presente Tratado. Os dispo· ela por terceira pesssoa que, postesitlvos do presente ·parágrafo se api!· rlormente · se tornou inimiga; essa
carão . aos prazos fixados para o de
últin1a, apesar da abertura das ' hos·pósito de coupons. de juros ou de di· t!lldades, continua obrigada. a indevidendos ou para. o depósito, para nlzar a primeira. das conseqüências
fins de reembolso; de valores sortea- de seu compromisso.
dos .ou· ,reembolsáveis por qualquer
.
outro .motivo.· ·
.
D ....; Dispositivos. EspeciaiS
:2. Quando, por·· .motivo do não· 1. Para os ·.fins do presente· anexo, ..
.·.cumprimento .de._um ato ou da omls-. as .pessias físicas .ou jur!dicas serão
são de uma formailidade, dlll'lmte· a consideradas .como tendo se tornado
. gueri:a, medidas de· execução tenham inimigas, . a partir .da data. em · que
sido tomadas, em território · ita:l!ano, qualquer ato de comércio entre . elas
ein prejuízo · de um nacional · de uma se tiver tornado ilegal, de acõrdo ·
Nação Unida, .. o . Govêrno Italiano com: as leis, ordenanças e regulamoo..;
restabelecerá os direitos lesados. Se tos a que estão sujeitas. essas pessoas
· o restSJbelec!menJto dêsses direitos fõr ou o contrato.
· imposs!vel ou não equitativo, o Go2'.: Tendo em vista· o sistema jurivêrno italiano fará o necessário a dicil' dos Estados Unidos da. América,
fim de. que o ·interessado receba uma .. · os dispositivos dêsse anexo não· se
compensação que, nas ·. circunstâ.ncias, aplicarão às relações entre os Esta~
pareça. justa e equitativa.:
·
'aos Unidos da América e a Itália. ·
. · c· ..:.. Instrumentos Negociáveis
ANEXO XVII
í. N-as/ relações entre. inimigos, ne. nhum .instrumento negociável ~ubs- Tril>unais de Prêsws e · Julgamentos
crito antes da· guerra será consideraA '- ·Tribun11.is . de Prêsas ·
do inválido. apenas por não ter sido
1. Cada uma das Potências Alia
apresentado ·:.à. aceitação ou. paga~ das ou Associadas se reserva o direi~'
mente dentro dos prazos . prescritos, to de examinar, de acôrdo com ·norou por não. ter sido avisado, dentro inas a serem estabelecidas por 'ela,
·dêsses prazos; o ·sacador ou o endos- tôda.s as .decisões e ordenanças- dos
sante de que o ·.instrumento em Tribunais de Prêsas . italianos, dadas, ·
· :questão ·não .foi aceito {lU. pago ·ou em· questões que envolvam. os· direique O· mesmo . lnáo foi . [protestaldo, tos de propriedade de seus nacionais
·por· formalidade alguma. · que · tenha· · e· de recomendai ao .Govêrno italiano
. sido omitida durante a guerra.:
a revisão das decisões .ou ordenanças
1!'
·
.
8e
O
prazo
cientro·
d~
qual
de-.'
que
,não .estiverem de acôrdo CODl' O
1
.veria.. ser apresentado para. aceita- direito internacional.
ção ou pagamento um, instrumento
2.. O Govêrno Italiano se compro.· negociável OU dentro do qual deveria mete
fornecer éópii!S de todos. os
ser dado ao sacador ou· ao endossan- documentos· e peças . dêsses preces. te aviso de não-aceltaçAo ou de não- sos inclusive as decisões tomadas e·
, pag11.mento; ou dentro. do qual o ins- ordenanças emitidas, a aceitar. tõdas
trumento deve,Pa. ser . protestado, ex- as recomendações .feitas em conse~'
pirou durante a guerra e. se a ·parte qüência · do exame. desses . processos
. que deveria ter apresentado ou pro~ e a dar cumprimento a essas recotest~J.do o instrumento, ou ter avisamendações.
do. a. . sua não-aceitação ou· o seu
não,pagamento, deixou de . fazê-lo
B - Julgamento
durante a guerra, um prazo: de nllo
o Govêmo italiano- tomará as memenos .de três meses será concedido,
.
dldas
necessárias para · permitir ao:.
a partir da data. da entrada em vigor do· presente Tratado, durante o nacionais de qualquer uma das 'Na·
· qual será permitido apresentar ou ções Unidas, em qualquer momento,
i
·protestar . o :referido instrumento ou · dentro do prazo de um ano, a pa.rt11:
da.
data
da
entrada
em
vigor
do·
preda:r aviso de sua não·aceitação ou de
sente Tratado, instaurar, perante ns
seu não·pagamento .
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autoridadeS italianas competentes,
uma .ação de revisão de qualquer jul·
· gament 0 dado ·por tribunal italiano,
· entre· o dia 10 de junho de .1940 e a
· data· da entrada. em vlgol' do presen·
te .Tratado, em· qualquer questão ·na
qual ·o nacional de uma das Nações:
Unidas · não · tenha. podido apresen. , ta.r a sua causa de · maneira . satis~
fatórla, quer como demandant.e, quer .
· . como demandado. O Govêrno !ta··
llano tomará. : as medidas necessá~
· rias ·a fim de que, 'quando um . na.·
1:ional de ·uma das Nações· Unidas.

•

tiver sofrido prejuizo em conseqüên- .. ·
ela de· um julgamento dessa. natureza, seja:· o. mesmo nacional · restabe- ·
lecido nà. sltuaçáo. em que se encontrava, antes de ser dado o julgamen-.
to ou. que receba uma compensação
que seja,l naquelas circunstâncias, justa e eqUitativa, .A expressão "nacio·
nals das '·Nações Unidas" compreende .
as. sociedades· ou associações orgánizadas ou constitUidas de acOrdo coin
a legislação · de ·qualquer ·· uma · das
Nações Unidas,.
' .
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101.a Sessão, em 16 de Agôsto' de 19-48
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PRESIDll:NCIA DOS SF..NHORES JOAO .VILLASBOÀS, 2.0
. .' ·
·
.. , NEREU RAMOS, PRJESmENTE .. ·
··

.

I

As 14,30 horas comparecem os se-

'

•

"'

SECRETARIO;

O SR . .1.0 SUPLENTE '(servindo de ' .
2.•secretárto> .pro~de à leitura. da.
ata. da. sessão anterior, que, posta. em
discussão, é sem debate aprovacln,
,.,
de' 1.•) lê o seguinte
o SR. 4.• SECRETARIO <serotndo
de 1.0 ) lê•·o segumte.
·
·
..
EXPEDIENTE
i·' Memaue_m
N.• 151; .de 1ir4B
"\ · .. .
. ''•
.Excelentisslino Senhor Presidente do ...
Senatlo Federal.
· , · · ·. •
: Havendo ·sancionado · o Decreto do Congresso Nacmnal . que organiza o
qua,dro da .Secretaria. e· Serviços Au- ..
xlllares do Supermr Tribunal .Milltar;
tenho a honra . de restituir a. vossa
Excelência. dois dos respectivos autó.
. ·
grafos.
. Rio. de Janeiro 11 de agô.sto de ·
1948. -" EURICo G, DU1'RA.
·
·
Ao Arquivo.
· .
Da Cll.màra doo Deputados.
Senhor 1.• Secretário:·
Tenho a honra de encaminhài a
Vossa Excelência, para . os devidos
fins, o .Incluso .autógrafo do ·.Projeto
de Lei ll1° .210-A de ·1948, .que .Isenta .
. de direitos de ' Importação e demais
., .
'.
taxas · aduaneiras o produto denominado '' Fenotlazlna••.
. · .
.
Aproveito o ensejo para . reiterar a
' Vossa Excelência os protestos de minha distinta. consideração. .
'
Rio, .em 12 de -agOsto de 1948, - ·
Getúlio Moura, 2.• . Secretário.

. nhores Senadores: . ·
· ·
·. Alvaro Mala: ·
Waldemar Pedrosa.
Severlano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata,
Augusto Meira.
. Clodomir Cardoso ..
Joaquim Pires. , .
·Ribeiro Gonçalves,'
Pllnlo Pompeu. ·
Fernandes Tavora.
· Ferreira· de Souza,
Adalberto Rlbeiro.
· Vergnlaud Wanderley.
· José Amérj.co.
·
Apolonlo Sales.
·
· Ma.ynil.rd Gomes.
Pinto Aleixo .
.· Perelia. Moácyl'.
· Attl:llo ·vtvacqua.
santos Neves.
Andrade Ramos,
'Alfredo .Neves.· •
Pereira ·Pinto~ .
· Sá Tinoco.• · .
. Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes· Filho.
·-Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser;
· Filinto· MUller.
João Vlllasbôas. .
.Vespaslanci Martlrus.
Roberto' Glasser.
Arthur. 'santo~.
Ivo ·d'Aqulno,
. Francisco Gallott1 . ,
'·
PROJETO DE ....
LEI DA .CÂMA~A
. J;.uclo corrêa.
Ernesto Do·rnelles,
· ·N.• 265, de 1948 ·
· ;. Salgado Filho.
Evandro Vlanna.
·rsenta à8 direitos de importação
Rodolpho Miranda (42J ,
e demais taxas adua.neiras o pro·duto denominado "Fenotia2ina".
O SR. 'PRESIDENTE·- Acham-se·
O
Congresso Nacional decreta:
presentes 42 Srs. Senadores. Havendo
número legal, está aberta. a sessão. ' Art. 1.•. E concedida. isenção de
direitos de importaQão e de,mais taxas
Val-se procedar à leitura da ata.
'

•'

! :

'

-
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aduaneiras ao produto · denominado
Aproveito .D ensejo pa1·a reiterar a
"Fenotiazina", empregado na defeas Vossa ·Excelência os protestos de .misanitária dos rebanhos nacionais.
. nha .distinta consideração.
Art. 2.0 A presente Lei entrará em · Rio, '12 de agOsto de "1948, - Ge·
vigor na· data de sua publ!cação ..
· tulio Mi:ntra, 2.0 Secretário;
·Art. 3.0 Revogam-se as disposições
·
em contrário . .PROJE.TO ~E LEI DA CÂMARA
· A imprimir.
N.0 267, de 1948
Sr. 1. 0 Secretário:
Extingue a Comissãc Nacional
Tenho .a· honra ·de encaminhar a
d0 G
é 'ío
: qsog n • ·
Vossa EXcelência, para os devidos fins
· "'
o. incluso autógrafo do Projeto de Lei . . OCongresso Nacional decreta:
Art•.1.• E', extinta a Comissão Na·
n.• 363"B, de 1948, que releva a prescrl.a;ção:da,di'Vlda de.Cr$t.590,00, que . cional do•Gasogênio, criada pelo De·
tem a União com a sargento músico,
creta-lei n.0 1.125, de 28 de fevereiro
' ·
.
·
·· .
reformado. do Exército,. Veridla.no · de 1939.
Freire do Rêgo Barros. .·
. "'
Art. 2.0 O Ministro -da . AgrlculAprovelto o· ensejá para reiterar a ... tura. promoverá- as medidas neces~á-.
à tr.ansferência das instalaçoes
V.assa· ·Excelência·_· os · pro.t estas de mi • _.erias
do material pertencente à Comissão
nha. distinta consideração.
referida .no ·artigo anterior para 0 . ·
· Rió, em 12 de 0agOsto de 1948; ·- 'Instituto Nadonal de Tecnologia.Getulio .Moura, 2. : Secretário.·
. Artã 3. 0 Esta· Lei entrará em vigor
· na data de sua ·publicação,
.
PROJETO DÉ loEI DA CÂMARA
0
Art"
4.
Revogam~se as disposições.
· N.0 266; de 1948
. em contrário.
·
·
•
A
imprimir.
.
.Releva a prescriçãc àa. tUVttla
de Cr$ 15.590,00, que tein a União
sr. 1° secretárlo:
.
·--·· . com o sargento mú1ico rejormaclO,
Teriho a honra de encaminhai a.
do Exército; Veritliano ' Freire do Vassa Eõcelência; para -os devidos fins,
.Régo, Barros.- ·
·
·
o incluso autógrafo do Projeto de Lel
n.0 494-A, cde 1948, que autoriza o
O Congresso Naeional decreta:
Poder
Executivo a abrir, ·peJo· M!nis.Art; 1.0 'E' relevada a prescrição . tério da Viação e Obras Públicas, o· ·
da· divida de Cr$ 15.590 (qUinZe mil. crédito especial de Cr$ :16; 000. 000,00,
·quinhentos e noventa cruzeiros)·, que para construção de um ·navio "Destem··a.União com-o sargentó ·músico toclidor" ou- -"Destocador-Serraria";
reformado do Exército, Veridiano Fre1~ · destinado à. ..desobstrução dos rios da.
re do, Rêgó Barros, proveniente.·, de Amazônia. _· . · · · · · .
. _
vencimentos e .vantcgens não percebi·
Aproveito o ensejo para reitérar a
dos· durante o tempo em .que esteve Vossa ElGCelência os protestos·· de mi·
afastado. do. Exército; desde,,5 de -julho
nha distinta consideração. . - ' ' .
de 1924 até 28 de out)lbro de 1948, por _ Rio, em •12 de agOsto de •i94B.
imputação de -_crime cuJa improceden- · Getulio MOUra, 2.0 secretário. · .
ela foi mais tarde verificada.. . . . . :
.,
"- .
. '.'
. ''
Art. 2.0.. Para atender a êsse pa•
PROJETO DE LEI DA. CÂM.\RA .. ·
gamento é o _Poder Executivo autor!·
. / N:•'. 268; de 1946_
zado a ab1·1r, pelo -Ministério .da Guer· ·
. ra, o crédito especial. de Cr$ '15.590,00 ·
Autorl;:a o . Poder .E3lecutívo a
· (quinze mil quinhentos ,e noventa. Cl'U· ·
abrir, ·pelo )\fíntstérto ·àa. ·Viação
. zeiros> .
.
;·e Obras Publicas, o c:réàito es0
Art'. 3, - Esta lei entrará em vigor
. pecial de' Cr$ 15.000.000,00, para _
na data de sua publicação.:
const1'Ução· de_ um- navio" destoe a• _
dor-serraria", ·ãeotinaão à -desobsArt .. 4.0 Revogam-se as disposições.
trução dos rios da Ama<:ônia • . ·
em contrário·,.
·
A imprimir.
o ·c~ngresso Nacional ·decretá.: ·
.Sr. 1.0 Seértário:
Artigo 1.0 E'
·Poder Executivo
Teimo a honra de encaminhar ·a autorizado a abrir, pelo Mlnl.stério .
da Viação e Obras· Públicas, o crédito
Voosa Excelência. para os devidos
fins, -o. incluso autógrafo. dei Projeto . - especial de· Cr$ ·15.000.000,00 (quinde Lei n. 0 462-A, de 11948, que extin· ze milhões . de cruzeiros) , destinado
gue a Comisiio Nacional de Gasogê· à. ccmstrução de wn na.'Vlo "Desbocanlo.
dor" ou "Destocador-Serraria" P,al'a
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o ser;viço de desobstrução dos rios alistamento eleit~>ral, .ou se maior de
dezessete anos durante o per!odo do
da Amazônia.
alistamento·
militar, determinados .em
· Artigo . 2.0 .A Construção de que lei·
•
· .
trata o artigo anterior será. feita meln
Se
o
registrando
tôr menor
diante concorrência públlcá: ·na con· ·
ele
dezoito
anos
ou
maior
Cie
vinte e
form!dade .('!as especlfil:açõeS elabora··
das pelo Departamento Nacional d:e um, quando apresentado atestado fir·
mado por. autoridade competente, des~.
Portos, Rios e Canais. ·
, .. ·
de
que considerado. pessoa pobre, dis·
§ 1.0 ·O Poder ~cutivo · .poderá, . pensado, para. os menores de deze anos
se houver conveniência, mandar cons·. de idade, ·a petição .de que trata êste
truir navio ··em espécie nos Estalei· 1!.11tigo, pOil'ém,. com atestação de duas·
.ros·. da Dha d() . VIana, Pa.trimônio teste.muuhas. ldôneas. · ·
.· .
Nacional, segundo as especlflcaçõe~
· Art. · 2.0 · As custas dos registras la·
estipuladas pelo órgão técnico do Mi· vrados nos têrmos desta Lei serão conistérlo da Viação.
'
·bradas apenas sôbre os atas taxados
· § 2.0 A Serraria e Oficln'a.s podem
nos regimentos respectivos para a lns·
ser montadas em flutuante à parte crição do nasciment() e sua primeira
do. navio, sem preju!zo da aplicação
certidão. extra!da. no talão. exc!Uidos'
.do· crédito referido n6 artigo .ante- · . quaisquer outras previstas nos mesmos
.:. rior. ·
. .
·
. regimentos de• custas; dlspensadós ··do
0
Artigo 3. .A presente l~i entrarâ pagamento dessas custas. m!nimas os
em ;vigor na data ·.d& sua publicação, que aprese~tarem atestados de poõre·
têrmos do artigo 40,
revogadas as dispooições em centrá· za extrema, noo.
rio .. :
- ·
· --:do Decreto n.0 4.857, de 9 de novembro
de 1939. I··
.
·A imprimir.
0
Art, .3. o juiz terá. pr~ de quaSenhor Primeiro Secretário:
renta..
e oito horas para despachar a
· Tenho a. . honra . de enca.niinha.r a.
. ·· ·. . ·
petição: re5pectiva. ..·
Vossa. Ell;~elência, , para os devidos
1
Art.
4.0
parágrafo
único
do a:rt~gó
fins;. o Incluso autógrafo do Projeto
0 4.857, de 9. de no·
36
do
Decreto
'
1
1.
de ·L.ei n.o . 571-A, de 1.948, que fac!·
llta. o registro civil..'de nascimento, :v~mbro ·de 1939, terá. a seguinte reda·
çao: · · · ·
·
dispensa multa, .. e dá outras providen·
cias..
· ·
"Parágrail'o úl!ico ..'Proceder-se"á da.
Aproveito o ensejo para reiterar' a mesma. forma quando desdobrados os
. Vossa Excelência os protestos de mi· serviços •confiados a um só serventuá.rio, ·.respeitadas, ·;porém, as privativi·
nha· distinta consideração. ·
dades do seu oficio. Os registras e ouRio, em 12. de agOsto de lli4B.
tros
atos.relativos à nascimentos, ca··
Getulio Moura, 2.0 Secretário,
samentos e .óblts', .podem ainda ser·
lavrados, facultativamente, no primei.
PROJETO DE: LEI DA. CÂMAlu
ro cartório~'.
. . N.O
.1948 . .
.Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor
Facilita o registro· ciVtZ. àe
•
na data .de sua publicaÇão revogadas
cimento, .di.9pensa multa e dá 1148
ou- as •· disposições em contrário.
·
tra.s prav!d~ncia.s.
·Salá. da Comissão d& Redação, 20
de .Julho de 1948........ Manuttl· Duarte,
. Congresso' Na.clonal'·de·creta··.
Presidente. - Bruna Tetzetra. - ·TaO
. Art. 1.0 Os brasileiros, de um' e ou· más Fontes. - ' Her6jtlo · A2am'bu1a.
tro sexo, .ainda. não lnS'critos no regis·
A' imprimir.
tro civil ·dtl, nascimento, serão. regls· • Senhor PrimelrC> secretário.
T h
·
. . ·
trados independente do pagamento da
multa· regulamentar, mediante petiçlío
en o a honra de encaminhar a.
isenta 'de selos, taxas, emolumentos e Vos.sa Excelência, para.. os devidos
c11stas, despa~hada. pelo Juiz colripe- :fins, o inocluso autógr.ll!fo do · Pro)eto
tente e apenas atestada por duas tes·· de Lei noo t;77 ·A
de 01948, que modi0
temunhas ldônea.s, na forma e sob ·as fica.·
·os
.arts
...
4.
e
5. do Decreto-lei
penas da lei:· .
·•
.
. .
n.0 5.576,. de 14 de ju!hC> ê:le 1943, e
. I -· Se o registrando fôr malar de dá. otitl'as providências.
dezoito anos de idade ou menor de · . Aproveito o ensejo para reiterar a
vinte e 111h, ou os nascidos anteriores Vossa Excelên-cia os protestos de mi·
à· obrigatoriedade dC> registro civil; · nha 'distinta. consideração.
·
.n- se o registrando fOr maior de
Rio. em 12 de agõsto de 1948.
dezoito anos. e durante o período de Getulio ~!óura, 2.o Secretário..

o
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N. 270, de 1948
Modifica os artigos. 4.0 e 5.0 do
Decreto-lei n.0 5.576, de-14 cre ;u. nho de· 1943 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta: ·
A'rt. 1.0 O parágrafo único do 'artigo 4.0 do Decreto-lei n. 0 5. 576, de .14
de junho de 1943, paS:Sa a constituir
o.parágrafo 1.0 do mesmo artigo, · o ·
qual é• acrescido .do seguinte: ·
· ·
0

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Bancários, do saldo da conta .dós
bancos, liquidados pelo Decreto-lei
número 4.612, de 24· de agõsto de
'l942, as lndenlzações decorrentes . desta Lei.· · " ··
·
·
··
.Art. 6.0 A data para>·a apuração
das Idades 'de que trata a. presente
Lei é . a da vigência do Decreto-lei
n.• 5.576, de 14. de junho de 1943. .
, Art. 7.•. A .presente Lei entrará. em
vigor na· data. de sua publicação revogadas as disposições em costrárlo.
·Senhor ·1.0 Secretário:
. , . ·
. Tenhor a honra de encaminhar a
Vossa.. ·Excelência 1 :para os . devidos
fln.s, o Incluso autógra.fil . do· Projeto.
.de Lei n.0 578-A de 1948, que concede
Isenção de · direitos de Importação ·e
·demais taxas aduaneiras para a ma.qUinárla. · deiltlnada; à. Instalação de
moinho. de. Indústria Mineira 'de Moa.
gem Limitada •. · · · · ·
Aproveito o ensejo · para .. reiterar·
a Vossa. Excelênllla ·os protestos·. de
minha dlstnta . consideração; . ·
· ·
·Rio,. em ··12 de agOsto de· 1948.
Getulio MOura; 2.0 . Secretário, ·

2.0 , Se a recuperação '.da capacl~
dade de trabalho ocorrer· entre os 55
e . 65: anos. de Idade do aposentado.
será automà.tlcamente. convertida em
aposentadoria por velhl!le, de Igual ·
valor mensal, a, aposentadoria por Invalidez, em cujo gOzo de achar o
-associado. O ·Instituto ·de ·Aposentadoria' e Pe·nsões dos Bancários será
Indenizado · pelo acêrvo ·. dos ' bancos,
liquidantes pelo Detreto-lel n.0 4:612,
de 24 de agõsto de 1942, do capital ·
de cobertura da responsabWdaae assumida com a. concessão daquêle benefício, colculado segundo . as .lnstt:u- .
ções .. qúe deverão.· ser . expedidas· pelo
. l'RO.TETO 'DE LEÍ DA CÂMARA
Trabalho, Indústria e Comércio". ·
. · .N.0 '271, de J94B:
Art. 2.0 O artigo' 5.0 e respeétivo
· · Coiicecle :. isetição cre. ·direitOs de
·· parágrafo único do referido 'Decreto·.. importaçilo e':demats taxas aãua~
lei n.• 5. 576, de 14 de junho de 1943; ·
neirap para a maquinárla destipassam .a ter .·a. redaçlío seguinte:
nada
a instalaçO:o cre mofnh08 da
0
"Art.· 5. 'os maioreS d.e 55 .. anos, .
Indústria
Mineira de Moagem 'LIque · forem julgados válidos em -lns~
mitada. · '
.
peção de saúde, serão c. aposentados
'· ..
'
por ve!h!~Je. ·.na· mesma . base que· os
o Congresso Nacional decreta: .
aposentados por Invalidez.
..
· .. Artigo· 1.0 ·E' concedida fsençlio de
: · 'Parágrafo único. Na hipótese a que. direitos ·de lmportaçlio e· demais, ta·
se refere êste. artigo· o·.·Instituto de
xas · aduanelrBB' para a· .maqulnárla
Aposentadoria e ·pensões dos: Bancá• destinada à .lll.stala.çlio '.de· mofuhos da
'rios receberá do acêrvo dos bancos, Indústria Mineira . de Moagem L!ml- ·
liquidados pelo Decreto-lei ··n.• 4'.612, · tada, de, ·Belo . Horizonte, ·Estado de ·
de 24 de .agOsto de 1942, unportãncia Minas Gerais~ .. · · '
·. · ·
.
Igual à diferença entre o, valor atual
Artigo 2.• A. presente Lei · entrará
provável 'da aposentadoria por velhi-· em vigor na data de sua publ!caclio,
ce, Inclusive a .respectiva reverslio em revogadas 'disposições em· contrá'rlo.
pensão,. e a. reserva .lnduvidual media
. Senhor 1.• Secretário: .· · . .
do. associado, já constituída. no InsTenho a' honra ·de ·encamlllha.r. a ·
tituto". ·
·
·
' · · · • Vossa ~celêncla. para os .devidos
. Art 3.0 ':Para o cálculo das mensa- .. fins· o Incluso autógrafo do Projeto
!Idades ''das aposentadorias. por·. ve- de' Lei· n.• .585-A,'·de 1948, que autolice, de acOrdo com 'o artigo· 2.0 desriza o ~oder .Executivo a doar à Conta Lei, $lío aplicáveis as diSposições gregação dos Salesianos uma área. de ·
. do .Decreto-lei n.• 7.035, de 6 de agOs- .terreno pert,encente à Escola. Agro, to de 1945.
.· ·
Técni!la de .. Barbacena·, no Estado ·de
Minas Gerais. ." . .
·.
· .
· Art. 4;0 As prestàções das aposên.
tadorias por velhice assumirãO .os va:- · . :Aproveito . o ensejo para reiterar a
!ores referidos nesta Lei; a partir da . ,Vossa Excelência· os ·protestos de· midata de sua. publlcaçlio. . . ·
nha ·distinta consideração, ·
·
Art. 5. 0 E' O Banco do Brasil· S. · . Rio, eni 12 de'. agõsto de 1948,
A. .autorizado a transferir· para o · Getulto JI!Oura; 2.0 "Secretário.
· "§

',

.

..

'

)

•
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pensão especial de Cr$ 1.950,00 (mil ·
novecentos e cinquenta 'cruzeiros) ,
N.•. :i72 - 1948
correspondente à metade dos venciAutoriza o Poder 'Executivo a
mentos que o· mencionado funclonáctoar à Congregação ctos Salesianos
riD percebia na . data do seu faleciuma área cte terreno pertencente
mento. .
·'
.
A Escola Agro-Técnica cte Barba.. Art.,2. 0 A pensão, de que trata o
cena, 1UJ Estacto cte Minas Gerai8,
artigo :mterlor, será percebida a par. o 'congresso Nacional decreta·.·
tir da. data da vigência da presente
Lei· e extlngulr-se-á no caso de ocorArt. 1.• E' o Poder Executivo auto·
rêncla de qualquer das hipóteses ·pre. rlzado a fazer doação i à Congregação · vistas no artigo 20 do Decteto ntíme- -dos Salesianos de um terreno de· .. ·.. · ro 22;-414, de 30 de janeiro.de 1933.
.
15,348 · hectares; pertencenlte ao patri- - Art; 3.• A despesa correspDndente ·
mônio da Escola Agro-Técnica de Bar~ . ocorrerá por conta da verba orçamenbacena,- no: Estado de .:Minas Gerais,
tária destinada ao pagamento dos de-. ·
de acôrdo com a planta que acampamais pensionistas do Ministério da
nha,a·,presente lei para·nele ser. consFazenda.
.
.
truidD um Patronato Agrícola e· de
Art. 4.0 A presente Lei entrará em
Aprendiz!lzes Artífices, que será denovigor. na .data de sua publicação.
minado "Instituto Tenente Ferreira". . Art. 5.• Revogam~se ·as disposições
'Art. 2.•. A doação· de que trata a _em contrário.
.
·
.' ......
presente lei será considerada nula .
A imprimir.·
para todos os efeitos legaJs caso não
·.
1.•· Secretário .
· sejam Iniciadas as obras de construção.
· dentro do.·prazo ·de 3 anos contados · 'Tenl:io a' hcmra. de ·encaminhar a
Vossa Excelência, para os dévfdos fins,
da data de assinatura da .escritura de
o incluoso autógrafo do.Projeto de Lei
doação. · · .
. -Art.. s.• Revogam-se as disposições 11.• 6{1-A, de 1948,.-que concede. a .penem contrário.
são especial 'dé' ·cr$ 500,00 mensais, a ·
A Imprimir; ·
Belmlra Botelho de Arruda Medeiros,
- Sr. 1.• · Secretário.·
Viúva. de AntOnio Medeiros ..
· Tenho a .. honra ·de encaminhar a
: Aproveito o ·ensejo para reiterar a
· Vossa· Excelência . para . os devidos
Vossa Excelência os protestos de mi·
niha distinta consideração. .. ·
vossa Excelência, para os devidos' fins
o Incluso autógrafo do Piojeto de Lei
Rio. em 12 ·de. agOsto de 1948 •
n.0 639•A, .de :1'948, que concede penGetulio Moura 2.• Secretário.
são especial à viúva e filhos menores
. Rio, em 12 de agOsto de 1948. - · ·'
do :agrônomo. tritlcultor; classe· L, do Getulio .Moura, 2.0 Secretário. ·
:M:llnfstérlo da AgricUltura, Joaquim . ·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA ·
Ferreira de Carvalho.
.
Aproveito o ensejo para reiterar a .
N.• 274,'_ de 1948
Vossa Excelência os _protestos de 'mi~
concede a pensão · eápectal de
nha distinta' conslderaçllo.
·Cr$
·500.00..mensais, a Belmtra BoRio, em 13 de agOsto de 1948 .. .
telho
de Arruda Medettos, viúva
0
Getulio Moura, 3. Secretál'lo.
de. António Medeiros. .
I'ROJE'l'O DE LEI DA .CÂMAIIA

'(.

,..~

' ~ -·~··:

S r- .•· .

... '

·PROJETO DI; LEt DA CWAIIA .. . ·

.

O Congresso ·Nacional decreta:
Art. -11.• E' · concedida a pensão especial de Cr$ 500,00 (quinhentos cru· ·
· Concede pensllo. especial à. viúzeiros)
mensaJs, a Belmira Botell» de
va ·e filhos menores do agrónomo • Arruda . Medeiros, ·viúva de AntOnio _
gruticultoí;; · clail.se 'L,. do Ministério
Medeiros, ex-artífice extranumerárlo·de Agricultura, Joaquim Ferreira . diarista,
da Escola Técnica de . S~o
de Carvalho.
·
Paulo, da Dlretoria do Ensino Indus·
· O 'cDngresso Nacional· decreta: · . trlal do . Ministério da Educação e
,
Art. 1.• E' concedida a O.' •Maria Sa.úde. · ·
Martins de carvalho, viúva ·do agró- . · Art. 3.0 A pensão· de que. trata o
nomo fruticultor, classe L do Quadro artigo ·precedente é devida a partir
Permanente do Ministério da., Agri· da data. da publicação desta Lei e re·
verterá em favor~ dos filhos menores,
cultura. Joaquim Ferreira de . Carvalho. falecido no dia 13 de julho de . se a. vl:L\VII contrair novas núpcias ou·
1947, em conseqüênc·ia · de · acidente falecer; . a despesa. co!'rerá pelo preocorrido em· serviço, e aos filhos me- sente exercício, .pela Verba 1 - Pes. nores dD aludido ex-servidor, respecti- soal. Consignação VIII, subconslgna. vamente, Ronaldo, . Jóaqulm e João, a ção 33 - Abono Provisório ·e Novas

. · . . N. 273 - 1948 ·
0

~·-.

·.

I

..

'-

-340Pensões do Orçamento do Ministério
da· Fazenda ..
Ait. 3.0 Revogam-se as disposições
e1n contrário.
,
A Imprimir ..

PROJETO DE LEI DA CÂl\IARA

N.• 276, de 1948
Autoriza a alienação dos imóveis
que menciona, à :Prejettura'ão Dlstrtto Federal.

. · senhor to Secretário.:
'
o Congresso Nacional .decreta: ·
.Tenho a ·ho'nra de encaminhar a
.Árt. ·1.0 E' ·o ·1Poder Executi'VO lllllVossa Excelência, para os·devidos fins,. torizado a alienar por ·venda·: ou per- · .
o incluso autógrafo ·do .Projeto de Lei
à Prefeitura do Distrito Fe~
· n.0 642.:A, · de 1948, que .autoriza a · muta,
dera! os prédios nesta Capital à ·Rua
abertura; pelo Ministério do Trabanho, do Lavradio n.• :s4, e Rua da: Relação
Industria . e Comércio, do crédito es~ n.0 14, pelo preços· ou .valores da ava- ·
peclal de Cr$ 1,365.734,70, para aten- .lla.ção a: que se procederá no momento
der a despesas decorrentes .da desapro- em que ·se verificar. ar transa.ção, .
priação por .utilidade pública.
.
Art. 2.• Esta lei entrará em vll:or
Aproveito o . ensejo' para. reiterar .a na · data de sua publicação.
·
Vossa Excelência os protestos da. mi.Ai-t. 3.0 :Revoaam-se as disposições
Ilha distinta. consideração.. ·
em · contrário.
·
A
imprimir;
_Rio, em 12·de agõsto de·l948. -· Ge.;
Sénhor 1.0 Secretário.
tul!o Moura 2.0 Secretário.
·
·Tenho a honra· de encaminhar .a
vossa Excelência para os devidos fins, ·
,· • PROJETO DE LEI DA CÂMARA
o"iilcluso autógrafo· do Projeto de Lei .~
0
, . N. 275, de l941Í
n.0 659-A, de 1948 que aútoriza o •Po1
der· Executivo a abrir, pelo Ministério .
· · AutÓrl2a a- abeitura_~ pelo Mlnlsdas
· Relações Exteriores, o crédito .· estério do Trabalho, lnaústrla :e COpecial.de Cr$ 1.500.000,00, para o fim
. mércio, . do crédlto especiál cZe ••
dr$· 1.365.734,7o,::para atender des- · que especifica., . ·.· . . . . · . · . . · •
Aproveito o ensejo •para reiterar a
. pesas decorrentes .ãa desapi'Op!:la;Vossa Excelência. os protestos de miçã.o por utl!idade
públlca.
·
·
•
·
'
.
. nha distinta · consideração. · · ·
O Congresso Nacional decreta: ·
· Rio, em 12 de agôsto de 1948. 'Art, 1.0 E'
Poder ·:Executivo au- Getulio Moura, 1.0 aecretário; .
.torizado •a · abrir; · pelo . 'Jid\nlstério · do
.• PROJETO DE LEI DA cÁKARA
Trabalho, Indústria. e Comércio, o cré· .N.• 277, de 1948
dito· especial de um· milh.ão; trezentos --:
e sessenta. e cinco. mn, sétecentos e
Autoriza o Poiler . Executivo a
· trinta . e quatro ..cruzeiros .. e :setenta
abrlr, pelo. Mini~tério .ãas Relacentavos (Cr$1.365.734,70); para atenções .Exteriores, o crédito especial
der.·às. despesas;decorrentes .da desadeCT$1.500.000,oo·para o fim que·
propriação· por utilidade pública · do . .especifica. . .. · .·. · .
· . . .•
imóvel denomillado ."Charqueada: de. · ,. I',... . . . ·, .. - - . ' ·- , ..... \':·
Tapanã~·. situado. na .cidade de Belém, · · o congreso Nacional decreta: ·
· Estado do Pará. • . . .
Art. 1.0 E'· 0 Poder Executivo au· Art. 2.o .Esta ·lei· entrará. em·· .vigor .torizado a. .abrir, pelo · Min.l&tério . do
Exterior,. o c~;éd!to especial de (Cr$
D.a ,data de sua publicação~ · .
1.500.000,00) um milhão e: quinhentos
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
mil cruzeiros, para regularizar as :des- '
en contrário
.
pesa;S.já_efetuadas com a visita do Go· .A imprimir. · ·
vernadór Geral do ·Canadá ao Brasil.
~ ·inclusive a .aquisição de quatro · (4)
Set~hor ·1.0 Secretário:
Tenho· a honra .. de encaminhar. a automóveis : de Estado · e custeio de
Vossa. excelência, para os ·devidos ·fins obras nos Palácios do Itainarati e do
'· . ·
.
. o incluso· autógrafo do Projeto de Lei Oatete. 0 .
. Eáta lei ·entrará em vigor
0
Art.
2.
· XJ. 647-A, de 1948, que autoriza a alle·
naçlio dos lnióveis que menciona, à na. data 0de sua ·publicação.
• Revog&m-se as disposições
Art.
3.
.
Prefeitura do Distrito · Federal. . · · contrário;
.
·
·
Aproveito o ensejo para reiterar a
·· ·. A Imprimir,'.
Vossa Excelência os protestos de miSenhor 1.0 Secretário:
.nlla .~distinta consideração.· '
· Rio, em 1112 de agôsto de 1948.
Tellho a honra de encaminhar a
Getulio Moura, 2.0 secretário, .
Vossa. Excelência para os devidos fins,
'

----

•
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?ROJETO DE LEI . DA CÂMARA
Lei n.0 696-A, de 1948, que autoriza
N.0 279, de 19411
a abertura, pelo Ministério da Edu-.
·cação e Saúde, do crédito I especial de
Autoriza . a abertura, pelo Mi•
Cr$ 33. 000,00,- para ·atender a paganistério· ela Eelucação e Saúele, ele
mento de gratificação de magistério ·
créelito ,especial · ele Cr$ 5. 322,60, ··
à Professora ' Haydée Hor-Meyll.
para ateneler a pagamento de gratificação de magistério· ao Profes. . .Á.provelto o ensejo para 1·eiterar a
sor Francillco Lufs da Silva CamVossa Excelência os protestos de mi·
pos. ·
i
nha distinta .consideração.
.
. 1 . .
·'
· o Congresso Nacional decreta.:
. Rio, em 12 de agOsto de 1948.
: Art. 1,0 E' o .Poder. Executivo au- . ·
Getulio Moura, .- 2.0 ·Secretário.
torizado a. abrir, pelo Ministério· da. .
Educação· e· Saúde, o crédito-especial,· .··: ..
PROJETO DE LEI DA CÂMARA •
de Cr$ 6:322,6(}. (cfllco• mil trezentos : ··
·.e vinte.· e dois cruzeiros e sessenta· , · ·
. N.0 ·278. de J'948
centavos), para. atender.•ao pagamen- ,
· .Autortza. a aberturcí, pelo ·Mi- .. to de gratificação. dé'Jnagistérlo re-,:
nistérfo da Educação e Saúrle, do • .lativa ao .período de 29.:de maio a 3h' .
· crétlito espect'al de Cr$ 33.000,0(},
de dezembro de ·1947; :,conforme dis~
para atender a pagamento ele graJlõe 0 Decreto-lei· n:.o '2'.395, de .. 21 de·
ti/icaçãó de magistério à Profesdezembro de 1940, · mo~lficado pelo de .
sara Hayrléa Hor-Meyll. ·
· · · · n.o. 8.315, .de 7 de dezembr_o de l!Mll,
·.o Congre~so :Nacionaldecreta.:· ·
concedida. a Fralíclsco. L\ÚfÍ da SUva,
·.. Art. · 1,0, E' 0 -Poder Executivo autoCampos, Professor Oatedrátieo . (F / N. ·
D . ..,... u; B.l. padião "M"; do Quadro. ,
.rizado a abrir, pelo Ministério da. Edu- Permanente do Ministério .da.. Educ!'- •
1· cação e Sa.úde,. o crédito especial. de· ção e Saúdé; .·. 1: r_>:.-. ·' ·
cor$ 33.000,00 .(trinta e· três mil cru- · Art. 2.o A pr,esente Lei en~r~: em
'· .zeirosl , para atender ·ao pagamento vigor ·na dllt;t--dWJIUJI pupllcnçao•. _
.de gra.tlficação de magistério, rela.tivo
Art so R:evogsm-se as dtsposiçoes
...
ao período de 1 de ..Ja.ne!ro de.l941 a. em cÓntrário<.·,:.··
··:-._ ....... ,,
;ll de Dezembro de 1946, conforme dis- ·
A imprlin!r. . . ·
·Senhor 1.o secretário:·
.
põe o· Decreto~lei n.• 2.395, de 21. de
· dezembro
de
1940,
modificaçãO
pelo
de
.
Tenho
·a·
hOÍlra
de
-encaminhar
a
n.0 8.315, de 7 de dezembro de 1945, vossa. ExcelêJicia, · para· os. devidos
concedida . a Haydéa Hor-Meyll; Pro- . fins 0 inc!IW IIUtógrafo do Projeto
fessora Catedrática· (E;· N. M; -· de i.ei 11 ,o ;697;.A~ de :1948, que autori.·u. B.), interino, padrão M,. do Qua• · za a abertura, pelo.Minlstérlo da Edu·dro Permanente do Mlnlsterio'da Edu- caçlío ·e.· saúde, do crédito especial de ·
cação e Saúde.• · ··
Cr$ 26.000:00, para atender a.o .paga.. .Art.. 2.0 A presente lei entrará. em · .mento de_? gratificação de magistério
dev!da ·ao i Professor Cláudio Ferreira
vigor na da.ta de sua pubUca.ção;·
· . Art. :3;0 ·Revogam-sé as disposições ' Melo; · , :' · ·
. . · ·· · .
·-em contrário ·.. · ·
. Aproveito o ens·ejo para. reiterar' a
Vossa.' Excelência. ·os protestos de mi-.
A imprimir;.
· nha distinta consideração. . . ·· ·
· ..,.. ·
Senho1; 1.• Secretário:
Rio, ,em 12 ·de agOsto de 1948;
Getuli() Moura; 2. 0 Secretário, •
·Tenho 'a .honra '.de enca.mlnha.r a
·vossa Excel~ncia, .Pa.ra. os devidos fflls,
PROJ~ DE LEI DA CÂMARA
· o Incluso autógrafo · de Projeto. de
.N.• 280, de 1948'
Ler ri.O 699-A;. de 1948, que autoriza
..a .abertura; pelo Ministério da Elu- ·
' Alttoriza a abertura 11elo Mi' cação e Saúde, pelo· crédito especial de
'nistérto-da Educaçilo e Sàútle, dO
Cr$ 5.322,60, para. atender .a pa.ga·
,- crétlito ·especta! de Cr$ 26.000,00
mento de gratificação ·de magistério
i para. atender ao .pagamento ele
1
.ao Professor Francisco Luis da Silva
g~atlficação ·d_e magistério ~evid.a
'Ca:lllPOS,
''.
. .
1 ao
Professor Cláuelio. Ferre1ra de
,
f
·Melo_.
·
· .·
. , 1
· Aproveito o ensejo para reiterar a.
Vossa Excelência. os protestos de miO Congresso Nacional decreta: ..
1
nha distinta. consideração. ·
.
Art.
1,0 E' o Poder Executivo au•
1,
•
.'
torizado a abrir. pelo Ministério da
Rio, em 12 de agOsto de 1948
, Educa.ção e Saúde, o crédito especial
Getulio Moura, 2.0 Secretário.
'O

.

~

-

.

,

-
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Aproveito o enaejo -para. Ni)emr a.
de Cr$ 2.6. 000,00 . (Vinte e seis mil
vossa Excelência. oa protestos de micruzeira.s) , para. . atender ao pagamennha distinta consideração.
·
t~; de gratificação de magistério, rela. Rio· de Janeiro, .em 12 .de agOstotiva ao período de 1 de maio de 1941
de 1948. - Getulio Moura, 2.0 sea :u de. dezembro· de 1947, conforme
0
cretário.·
,
·
dispõe o Decreto-lei n. 2.395, de 21
de dezembro de .1940, modificado pelo
PROJETO DE 'l.EÍ: DA CÂl\IARA •
de n,0 · 8. 315, de 7 ele· dezembro de
N.O 282, de 1948
1945, · ~oncedlda ·a Cláudio. Ferreira de
Melo, lj?rofessor Catedrático (F-. N.
· Dispõe sóbre oi, tratâmento ·a ser
· Q. - U. M); padrão M, do Quadro
dispensado
ao8 membros do :Z:rfl?_!lrman~nte do. 1\!flnlstérlo <le Educa.'Ounal Superior Eleitoral. ·
çao e Sa).íde. . . · .
.
· • · ~- ·2.•. Esta lei entrará · em vigor
O Congresso Nacional decreta:
n~· data::lde· sua publicação. .
·
Art .. 1.0 • Os membrós do ~ibunal .
.· Art. 3. >i:~voga)Il~se as. disposições Superior.
Eleito~al, terão ·o .•tratamelllto
· em c ntra.nà, ..
. : · ·
. ·
de
Ministros.
>.. , . , . . .
\, A imprimir/ : . ·
.'
·
·
Art.
2.0
Esta
lei
entrará em VIgor
0
· Senl!or. 1. • Secretário. ·
na
data
de
sua
publicação,
revogadas
Tenho. .a ·.lionra · de · encaminhar a
·as
disposições
:em
contrário.
:.Vossa.. Excelênpla, para os . devidos
A: imprimir.
. ·. ·
· · ·'iins; • o Incluso·. autógrafo do Projeto
. ele Le!'n:0'751-A\ de 1948, que autoriza
Senhor 0
··a\.abertura; pelo . Ministério da. P'a. Tenho a: horíra de e1Y.:aminhar a
zenda, do crédito': especial de Cr$ .... · Vossa
Excelência, para os. devidos fins,'
··1.000.000,()0, para· -pagamento de juo
Incluso
autógrafo no. Projeto de Lei
• · ros\de :.póllces. da':Divlda Publica Inn.o
582-A,.
de ·1949, ·que cria um Hortn
·tema;
· ·· ,. \ ·
·' ·
·
Florestal
:
no
: de· Sllvânia,
Aproveito o ens~jo· para· reiterar a · 110 Estado de· .Munlcipio
Goiás.
·
.
.
Vossa. Excelência ·os\ protestos d~ mio
ensejo
.para
·reiterar
·a
·
Aproveito,
nha;' ljls~ltltiL coriSid,eràÇiio:,' · · · Vossa-o-:Eiroelêncla
·os·
protestos
de
ml·
"·Rio~ •·em:: 12 de · agõs~ de .1948. ·. nha. ·distinta' consideraçiio. · · ··:· . .
Getulio !!o~ra, 2.? ,~re~rlo.
.
• Rio de Janeiro, em 12 ·de- agôsto
de 1948. ··-'- Getulio Moura, 2.0 Se·
. ' ' PROJETO ·JlE LEt~I\ CÂMARA
cretário. ·
·
,
·
0
·
.
N. .28i"ci~\i948. · .
.
'
'

1. secrettrlo: · . .

'

'

'

'

., '

I

/,

.·

.

.

A.utoriza. á aber,tur.á; pelo . MinistériO· da · Fazenda, . do . crédito
especial de CT$ 4.QO!};Q()O;oo -para
pagamento · cte juros, 'de apólices
,,cta Divida Pública l71,tér;na .. •. .

. 'PROJETO DE LEI DA' CÂli'IAIIA.

· N,0 283, de 1948

no

Cria um HOrto Florestal
Municfpio de SilvliniCI; 110 Esta.do cte.
Goiás. ·
·
·

,

o Con!!Ji'esso
,Naclonal:,de'Ór:eta: ·~
o congresso· :Nacional .Decreto: . ·
0
., Art. 1. E' o Poder Executivo: auto~
Ar.:t·.·. · 1.o E'_· cria·d··o·.·..n·o·. mutitc'!pió.' àe·
·rlzado . a . abrir;. pelo Ministério da
·Fazenda, o crédito . especia\i '·de Cr$ Silvân1ai no Estado · de OO·IáS, um.
4.000.00{),00 (quatro milh6cs 1~de cru~ Hôrto Florestal, subordinado .·aO Ser·
zeiro:;), . para .atenàer. ·à despesa -com
viçC. Florestal do Ministério da Al:t'i•
o pagamento dos . juros . das .apólices . cultura~ . . . .. •. . - . .. .
.
0 E' o Ministério· da. Agri·
Decreto-lei
·
Art.:
2.
emitidas
nos
têrmos
do
n.0 9.563, de 9 .de.· agOsto de,_l946,. cultura autorizado ·a entl:ar em entenrelativo ao exerciclo de 1947 e-;:1948; , dlmentos•. -com: o ·Govêrno -do Estado·
Art. 2.0 Esta. lei entrará eril:',vlgor
de Goiás e :com. . a· Prefeitura Mun1l!a data 0·de sua .publicação, ·... ·. . ·· clpal de S!lvânla, a}lmd& ob~er aa ·
. Art. 3. -Revogam-se as .disposições
terras n~cessárias a ltistalaçao ào
·em contrário. .
.
·
HOrto a que se refere o artigo pri. · A lmprimll'.
'
melro desta · lei; ·
.
.
-. . S,Cnhor 1.0 Secretário. ·
.·
. Art; · s.• Para cumpr,imen~o desta
· 'lenho a honra de encaminhar, a Lei é o Poder Executivo autorizado
a .. abrir pelo· Ministério ·da AgrlculVossa Excelê!lCia, . para os dev1clos
·nns, o Incluso a.utógrato ào ·Projeto . tura o c1·édito especlal.de'.:CrS •......
de Lei 11.• 77:c, de .1948,' que dispõe 552:300,00 ·. (quinhentos e clnqüenta
.. sôbre o tratamento a ser dispensado · e dois mil e .trezentos cruzeiros), àes·
aos; membros do Trlbumil Superior · tlnados a ocorrer às despesas com pesEleitoral.
·'
soai. extranumerárló mensallsta e dia·
'

..

..
-343rista e com . a instalação, 4o Hôrto
·
criado pela presente lei.
. Art. 4.0 Revogam-se as disposições
' em contrário.
·
A imprimir.
Senhor 1.0 secretário:
Tenho a. honra de encaminhar ' a
· ,Vossa Excelência para ·os devidos fins,
o incluso autógrafo do Proja~o de' Lei
n,0 . 761-A, de 1948, que fixa 11ormas
para a aposentadoria 'dos fullcionárlos do Serviço N'aiclooal .de ,Febre
Amarela e Serviço Nadonal de .Ma·
!ária.
.
Rio de Janeiro, em 12 de ag6sto ·
de 1948. .:.... Getulio Moura., 2.0 Seeretárlo. · ·
·
·
. PROJETO DE' LEI DA CÂMARA.
.

~. 0 28~

de 1948

Fixa normas para ci ape>Sentá- ·
d.orta dos· funcionários do Serviço Nacional de FBbre Amarela e
Serviço Nacional de Malária) ·

não estejam expressamente nêle
.mencionados.
Art. 5.0 Esta lei . entrará em Vigor
na data· de- sua publicação.
· Art. 6.0 Revogam-se M dispo~ições
em contrário, ·
·.
·1
· Senhor Secretário :
· Tenho a honra .. de · encaminhar. a
Vossa Ex;celência, para os~ . devidos
fins o incluso autógrafo ·do ·Projeto
de Lei no 698-A,' de 1948, •que apro- .·
va · o plano de aplicação i de- recursos orçamentários atribuídos ao Con•.
selho Nacional de Petróleo, no exer~· ·
cicio de 1.1948. . · · -· ;'
·
·
.
•
'
f
•
Aproveito o • ensejo: para· reiterar_ ..
a Vossa Excelencla -os· protestos ,de
minha distinta consideração .
Rio, em ·'12 de agÔsto de 1948/
Getulio Moura,
2.0 Secretário.. • ·
.
,''

'

PROJETO DE LÉI. DA CÂli!AM ' . - .

. N.o

:ÍB?,: ,de 'Úl48 .· .. ,

.Aprova o · plano.: .de . ciplicação
Congresso· Nacional decreta:
de. recurs~>~>·..··orçamentários atri-...
Art. 1.o Os servidores ·aos qua.ls fobufdos ao .Conselho Nar:tonal de
·rem cornétldos funções sujeitas a ln·
Petróleo, nó'E.r~r:tcto dl(l948; • · ·
fecções, ·pernoite ou de natureza esta. o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 E' .:aprovado o plano de
.. fante, .serão- aposentados,. compUlsó.· riamente, aos -·sessenta· anos .de Idade
aplicação da. parcela- de Cr$ ..... .
. . § :1.0 Serão igualmente aposentados
20.~00.000,0() l(vinte !!llilhões. e seiscentos mil·, cruzeiros) . constante da
com. vencimentos integrais, os ful).clos~c, 18 .,... Disponibilidade para des-·
nários mencionados nêste artigo que
contM"em vinte e cinco anos de. sex- pesas decon"entes -de, estudos e projeviço público . . · ·
· ·
· tos, etc. -·Consignação IX'.- Dis§ Z.'\ O tempo de serviço a que se reponibilidade Ve11ba 4 - . Obras
fere o parágrafo anterior será ~ompu- -Equipamentos
Aquisição . de Imó
tado, acrescido de .·um têrço aos fun- . veis, do :Anexo 10 da. Lei n. 0 162, cte 2
. cioná.rios .que só tenbam prestado, em de dezembro. de 1947. · . _ __ . .. ·
. Art. 2.~ A dotação. a que se refere
·parte,,·!la,_ carreira e condições referi.
o art ...1.0 obedecerá· à. seguinte dis·
das neste artigo.
Art. 2.0 Conside~:,am-se, fUllções
criminação:
: ·
··
· ..
sujeitas a infecção, .pernoite ou de
1) -Pagamento à Usina·. São. Paulo ..
natureza estafante as prestadas pelos · . S. A._ do saldo de· preço -.pelo qual foi
· funcionários.·
· adquirido .o Campo de- candeia Cr$
8.500.000,00. ·
·
.
a)- do .Serviço Nacional de Febre
Amarela. . · · ·
' ,
. · .2) . ConstrUção de· armazém em Jebl'. · do Serviço Nacional de Malária. . quitiáia · material exiStente Cr$ . ; .•
empregados em trabalho ·de ·campo;
1.182,913,00.,
·
c) .a Fiscais Aduaneiros, Florestais.
3) . Construção de •Prédio :para as
Pessoal Maritimo das Mftl.ndegas . e oficinas do Conselho Nacional do Pe- •
tróleo. na Bahia Cr$ 1.224.300,50. ·
Mesas de Rendas; l , • ·
· à)· os da Pollcia Federal. .
4) Pavimentação do pátio em tOrno
. Art. 3.o ,As disposições desta . lei
das instalações já existentes· em Jetambém se'· aplicam. aos· funcionários
quitiáia Cr$ 255.404,00;
.
·públicos. que, em caráter permanente, .. 5) Construção de prédios ,pa1·a reexecutárcm · trabalhos notumos.
feitól'io, dormitório e almoxro'ifado na
Campo D.: João Cr$ 566.323,0(),
Art. 4. 0 os beneflclos desta lei são
extensivos a outros servidores públl· .
6) Construção' de c!Wersas casas resicos, desde que ·fique apurado exerce- denciaisparaoperários Cr$1.014.906,00
7) Aquisição de sonda para perfurarem funções de efeitos idênticos aos
de que trata o artigo pl'imeiro e que
_çãa, c, de bombàs, caldeiras e peças di·

o

..

.

e

.

-

.,

-sü-.
versas para. os Campos de Candêia e
Art. 5.0 Tentar .dlretamente. e . por
Itapa.rica Cr$ 7. 859 .153,00.
·fato, muda.r, por. meios violentos . a
constituição, no todo. ou em pa.rte, ou
Total Cr$ 20.000~000,00.
Art. 3.0 '·Esta lei entrará: em' vigor a ·forma/de govêrno. por ela estabele~
na data de ·sua. publicação revogados cida. . •
,
. .
as ·disposições em contrário.
· •
Pena: reclusão de 3 a. 10 anos, ·aos
Oficio: .
cabeças, e de 2 a 6 ànos, ·aos demais
Do Presidente da Comissão Mista. de agentes, quando não couber pena mais.
. Leis Complementares, enviando ·o se- gva.ve. . . ·
. guinte: .
· .. ,
. .
'Párágrafo único .. A pena será agravada de . um· têrço quando o ·agente
PRCÍJE'XO DE LEI DO SENADO
do ·crime for. ·Presidente da República,
de qualquer utna. das Casas
·Presiaente
. ·',
(Da . Comissão Mista. de ·Leis
do· Congresso, Presidente do Supremo
Ccimplemehta~es).
Tribunal Federal, Ministro .. de Estado,
· . ·.. Detine·os crimes contra o EstaG<WemadOl" <JIU. Secretário de Estado.
elo ·e a ordem política e social e
~Allt. • 6; 0 Atentar contra, a. vidii,, a
àá outras providc!ncias.
. · . . incolumidade e· .a liberdade:
· ·
Art; ·;11.o são. crimes contra 0 .Estado
a>. do. Presidente da.. República, de
e a ·sua-ordem politica e social os ·de- quem eventualmente o .substituir, ou
finidós e punidos .nesta Lei, pela. for- . no território nacional, de Chefe de
·· .
· ·
.Estado. estrangeiro..
. · ·
ma seguinte:
Art. 2.~. Tentar:/ ·.
.
. .
Nena.be:çrasec:lusãod, d6e alol!' a2noos,·anos, .
, .. e e . . .
u_ .
. aos . I .,.. :l;)ubmeter 0 território da.. ·Na- aos . ca
ção; ·ou; parte dêle à.-.soberania de. Es- demais. a.gentes; . : ·• ·. · . ·.... · .
.tado estrangeiro; ·.. · ·,
.
· b)- do· vice-presidente da. Ré.Pública, .
..''II -:- de·smembrar, por' ineiO. de mo- MltN&tros 'de Estado; Chefe·. do Estado, ·
vimento armado ou~, tumultos .. plane- Maior .Geral e do .:Estado-;Maior do
jados, o território naci!)nal, desde que Exército; da ·Ma.rinha. e· da. Aeronáu·
para. impedi-~o seja neilessário· procetica, presidente· do Supremo Tribunal
der a operaçoes de guerra.·· ·
Federal e da Câmara· dos. Deputados,
: III - ·mudu •a :ordem politica. ou Chefe. do. Deputamento Federal• de
, social ·estabelecida.: na ·'Constituição,.- · Seg!urança.. Pública, Governadores de
mediante ajuda •ou subsidio. de Estado . Estados ·ou . de ·Territórios,· comandan. ·.estrangeiro, ou de organização· estra.n- · tes· de· unidades militares, federais ou
'geira ou de· caráter•.internacional;: .
estaduais· ou. da •Policia Militar do
. IV - subverter, por·meios violentos, pistrito .Federal, bem .como no terri•a ordem politica e· social,'.•com ·o'·fim· tório nacional,-. de representante didê esta.belecer .• ditadura. de'flcJasse so- plomátlco, ou ~pecia.l· de ·Estado escial, de .grupo ou·. de indivíduo.'· .
.trangelro,. com o· fim de facll!tar inPe:n.a:·-::- no caso· dos: itens·. I•;&.· III, . surreiçi!.o:armada•. _· .. • ..
:rec~usão· de• 15 a· 30•anos, aos 'cabeças,
Pena:''-.. reélusão ·de ·a·· a· '15 anos,
e de 10 -a 20 anos, a.os•.demais agentes; . ·aos cabeças e de .. -6. a. 10 ·anos ·aos
no caso do item. IV, ·reclusão;. de· 5 ·a. demais a.gentes, se o fato não consl2 anos, aos cabeças, e· de· 3 a ·o ·anos titulr .crime mais grave; reclusão de
aos demais agentes •• ·• .: .. ~:·.. . . ·12 a. 30 anos, aos cabeças, e de 8·a·15.
Art. 3.0 .Promover ·instrução;·armà.-: ·.anos, aos demais. ag.entes,. se -do· atenda. contra os poderes do Estado. . · , · tadci resulta.r · a. ·morte. · ·
· Pena: reclusão ·dll. 3· a 9 anos,'· ·aos .. c) 'de .magistrado, .sena.dor ·ou ·depu- cabeças; e ~e 2 a .6 anos, aos _demais . tado, para impedir- ato de. ofíçio ou '
função ou em represália. do que 'houagentes. ·
·
· · ··
· ·
·.
..:Art. 4.o. Praticar: · · .• . · . · ·:· . . ver praticado. · ·
· I -~ .atos. destinados· a provoca.r a .
,·
·· · ·
·
guerra civil se esta. sobrevem' em vir- . . Pena. .. reclusao de 6 a. .12 anos, aos
· tude dêles ·
·
·
ca.beçf1.S, e de 3 a 8 anos aos dema.ls
'
agentes, se o fato· não constituir criII - devastação .s~qile, incêndio, me mais grave.
.J 1 ~111
depredação, desordem, .de modo a.·cau- · · Párágralfo. único .. ,Quando se trasa.r danos materiais .ou a suscitu ter~ ta.r de atentado contra a incolumida.ror, com o fim. de. atentu contra. a de ou a. liberdade, a pena, em qual,segurança do · Esta,do; .
·
quer. dos casos, será reduzida. de .um
. Pena:. reclusão de, 3 ·a. 8 anos, .aos têrÇo ..
cabeças ·e de 2 a. 6 anos aos demais
Art. 7.° Concertarem-se· ou associa·
agentes. ·
rem-se mais de três pessóas para a.

•
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I

prática de qualquer dos crimes deflParágrafo .único. À éoncessão do
·nldos nos artigos anteriores.-·
registro do novo partido, uma vez .
passada em julJJado, porá, lmedláta.. Pena: reclusão de 1 a 4 'áilos.
Parágrafo único. A IPEma. será ·. mente, têrmo a qualquer processo ou
apllilada em dõbro se a associação pena, com fundamento . neste artigo.
Art. '12; Filiar-se, ou ajudar," :Com
revestir a forma de banào armado. e
agravada da metade· em relação aos
serviços ou · donativos, ostensiva .ou
que. a. promoverem ou organizarem.
clandestinamente, mas, sempre. de
. · Art. 8. Opera-se, diretamente e por- · · maneira · inequlvoca, a qualquer· das
fato, à reunião àu livre funclonamen- . · entidades na. .forma · do. · artigo ·an·to· de qualquer dos poderes pollticos terlor. .
· .
. .• .
·
.
·
Pena: .reclusão de 1· a 4 anos.
da União. · .
. Pena: reclusão de 2 a 8 anos, quan-.
Art. 12. Fazer, publlcamente, pro.do o crime for. cometido contra poder. paganda:
· · .
. ..
da União ou Idos Estados; reduzida ·da
a) de processos. violentos para a.
•met.ade, quando· · se ·.tratar de poder subversão da ordem politica. ou somunlcipal.
.
· .
.
cial; .
·
.
Parágrafo único. A pena será ·agra- . · b) de ódio de raça, de religião ou
.vada de· um têrço, quando o a.gente de classe: · . · . .·
. ·
dG crime fõr chefe de íun dos pode- . c> de guerra.
.
res da União ou dos Estados; ou coPena:. recl~o de .1 a 3 anos', .
.
§ '1.0 A pena. ·será agravada de um ·
mandante da ·Unidade mllltar federal
ou estadual.
terço quando a propaganda· for feita
Art. 9.0 Organizar, constituir · ou
em quartel, repartição, ·fábrléa ou
!lh'iglr, de fa.to ou de direito ooten- · oficina.
. ,, · . . . . ·
siva ou ·clandestinamente, qualquer · · § 2.0 .Não. coalStitui propaganda:
partido · político . ou associação de ·.· a> a defesa !;'judicial, desde ,que
qualquer espécie, cuja ativldade ln· não .se transfQrme em apelo à. violênclda; diretamente, no ·§ · 5.o, ·parte n- ela ou. aG..crime. '. · . . · .
. ,
naJ,. ou no §. 13;0 do art.141 da consb) a exaltação: dos fatos :guerreiros
tituição. Federal, ou ·se exerça, prova.-· da históri(l.· pátria· ou do sentimento
da.mente, no sentido de subverter ou clvlco, .de defesa armada do Pa:fs, .
modlfiilar, por· meiGS violentos, a or- .ainda que em·. tempo de paz.
:dem politica ou. social...
. .
c) a exposição, .a critica. ou o dePena:. reclusão ·de.. 1 a. 4 anos.
.bate .de quaisquer doutrinas. , ,
· · Parágràfo- único. Enquanto não
§ 3.0 • Pune-se, .igualmente, nos têr·
. cancelado o ·reglsrto ·do partido .ou mGS dêste ·-artigo,· a ··distribuição,· osassociação os seus membros,.· não. po-. tenslva · ou clandestina mas, semdarão ser sujeitos a processo· pelos · pre, inequivocamente dolosa, de ·bolemotivos definidos .nêste artigo;
. tlns, ou ·piiJ)fletos de teor subversivo,
.. Art. , ~10. Flliar~se ou ajudar; com bem como a sua posse, guarda; ou
serviços · ou· donatlvGS, · GStensiva ou· . depósito, •fora dó . comércjo;. em quancllmdest.lalamente, mas sempre de ma.~ . tidade, por espécie, e mais condições
neira inequívoca, a· qualquer ··das en- . indicativas de propaganda criminosa. · · .
tidades ·referidas no. artigo .anterior. ·
Art. 14. Incitar,. direta oU' indire~ .
Pena: reclusão, de 6 meses·a·2·anos. tamente; mas· de arumo deUberados, as.
·Parágrafo .·único. Nilo' incldem··nas classes sociais a luta pela violência. ··
sanções· dêste · artigo · as atividades
Pena:. reclusão dé 1 ai 3 anos; ·
.
Art; 15.. Instigar preparar, diri-.
provadamente profissionais de :. mê·
dico ·ou de advogado, salvo se cons- gir ou aJudar. a"parallzação de serVi-.
titutivas .de. organização ou serviço'· · ços ·públicos ou de abastecimento da
permanente co.~n~ finalidade .polltica -cida'de.
· .· · ·· ·
.·· ·
1.1
illeita. .
' · .
· .·
·
Pena: · reclusão de 2 a 5 anos.
Art. 11. · Reorganizar, OU· tentar . Art. 16. Provocar, difundir ou aju-.
reorgSJillzar, de fato ou de 'direLta, . dàr .animosidade· entre ils- cla.sses arpondo. logo em funcionamento efetivo, madas, ou contra elas ou delas' conainda que. sob falso nome ou forma· tra ·as classes ou instituições civis.
simulada, pe,rtido . politico ou asso. Pena: reclusão de ·1 a 3 anos.
.
calção dissolvidos por fõrça de dis- . · Ai-t. 17. Inilitar, publicamente, ou
posição . legal, ou fazê-lo funclo,nar. · preparar atentado · contra. pessoa ou
nas mesmas condições, quando lega>!bens, por mGt!vo doutrinário, polim.ente suspenso.
.tlcos, sociais .ou religiosos.
· Pena: reclusão de 2 a 5 anos; rePena:. reclusão .de 1 a.5 anos, ·ou.a
duzlda da metade, qua.ndo se tr~:~tar da pena com!nada .ao .crime incitado ou
segunda parte do artigo.
·
-preparado,· se ê&te ·se consumar. ·

'
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Art. 18. Fabricar. ter sob a sua· derido alterar essa.: indicação. senão.
·guarda' ou à sua disposição, possuir,
por motivo grave, ·superveniente!
Importar, ·exportar, comprar ou ven- .
§ · 2,o. Ficarão Isentos das sanções
-der, trocar, ceder ou emprestar, transdêste artigo os que, •antes da ordem
·portar, por conta própria ou· de 1luda dissolução ou para obedecê-'la; se
· trein, substância ou engenl:ios exretirarem da reunião .•
plos!vos, ou armas de guerra oil·ut!l!Art. 23 Perturbar. ou Interromper,
. ·záve!s· como Instrumento de destrui- · com . violência, ameaças· ou assuadas, ·
•ção -ou terror, tudo em quantidade e· ·conferências Internacionais · real!za.das
·mais: cond1Ções· Indicativas de lnten- em nosso território; e 'de que pa.rt!cição criminosa. ·.
. .
·
· pem exclusivamente. delegados de· goPena:· ·reclusãó de 1 a 4 anos. · ·
vernos ·de outros países;
·Pena: detenção de 1 · a 3 anos. A
Parágrafo único. ·A pena sérá .de
pena será aumentada de' um têrço
três mEses .a . um ano- de detenção,
quando os explosivos; embora· sem li-.
se ·a conferência tiver de ser suspen. cença. ·da · autoridade '. competente;· ·se .sa; · pelos fatos. definidos neste· artigo,
· . destinll!rem a· fins industnls, Ucito&, por mais· de 24 horas.
·
· fazendo ..se 'a gradaçl!o pelo' vulto .do . Art. 24~ Pertilrbar ou interromper,
_negócios e pela •quantidade. encontra- com· violências, -ameaças ou· assuadas,
da;•·Se a.s· armas de guerra estiverem ·reuniões de assembléias legislativas,
já fora de uso, ·ou, em qulquer hipócâmara.s . de ·vereadores,- tribunais · de
tese;•: em' númel'Q; qualidade e mais ·justiça ou audiências ae :juizes.
·
. clrcunstáricias que justifiquem a· sua
· Pena: detenÇão, de seis ·meses a 3
posse·•;para a defesa·· pessoal ou do anos, ·agravad!!- de um têrço quando se
domicilio do momdor rural, a penia
tratar .. de órgao. da .União. · . . ..
llm!tar'-se-á · à· sua· apreensão, para . " Parágrafo único .. Nenhum· procedi-.
imEdiato· registro;· que não .·poderá ser ·mente, policial, ou j-udicial, caberá. sem ·
negâdo,-•.sem· ,: motivo. -justificado, . sob prévia. provocação da Mesa das refe. pena de ·responsabilidade ·da . auto- ·ridas· .assembléias, ·na ··forma dos·. res'l'idade. e imediata •relevação da apre- · .pect!vos: regimentos, ou .da- autoridade ·
eruião. - . ' : ·
. · -·
· ·. .
judlclár!as competente, conforme .fõr o
Art. :·w .. Instigar, publicamente, de'caso.:..
'
.
. ' '
..
· sobediência• coletiva ao- cumprimento
· Art .. 25. Praticar atO público, ·que
de lei de ordem pública;·. · ' ..
exprim · menosprê o v!llpêndlo ou
· ' Pen•~ ·. · deten~a·o · de ·seis. m·e·ses ·• 2 ·ultraje aao nome do z.Bra.sll,
• · · · ou a· qual. anos.
:. · · ·. ,. :
·quer dós· simblilos naclonals,-dos Es·
:.Art. 20. Cessarem, coletivamente, os . :t&doso ou dos: Munlclplos.
· ·
funcionários púbUcosi os serviçoo a seu
Pena:. detenção. 'de 1 a 2 anos;
cargo;por .motivos·.doutrlnárlos, quer
Art; 26. Permlt!r.-.ut!l!zar, no todo ou
politlcos quer sociais.· • · :.... ·..
em parte, moradia· própria, para-sede, ·
·. Pena: . detenção de· seis· meses ··a' 2 de·fato·· ou de direito, de qualquer das
anos, agravada·.a 'pena de· um têrço
entidades referidas nos artigos· 9.0 e
quando se tratar de diretor de• reparti- · .11 dcsta·Ie!, , sabendo o fim. da ut!lição .ou• chefe de serviço. '· ·;; :,',,-.:.--.. -:,·.
zação;.
·· · · · · .. o-; .· · •
Art.- !!.11• Omitir alguém as,; proviPena: 1 a 2 anos de 'detenção.
dências · que por . dever.. de oficio lhe
.
competem· .para prevenir. ou reprimir
Ali. ·27. Ofender f!siéamerite, !njuos crimes previstos nesat.lei. ·. '! '
.riar ou coag:!r, por motives doutril.i.ârios, politicas ou sociais,' pe5soa que
Pena: A do: crime . cometldo; .se ti. v,er •havido dolo, a·. de· um·. quano'. da ·• estiver ·sob a ação '.policial.... ·
.. ·:.:
· · Pena: reclusão; de 1' a 2· anos.
ptna, nos casos de. culpa..
. Art: 22. convocar ou reallzar;;co- _ ·Parágrafo único: 'Qualquer --pessoa .
núcio ou reunião pública em lugar,não ·do 'povo ·que tiver .. conhecimento da.
prática do delito · deflilidó . neste 'ar· autorizado pela policia, ou desobedecer • à determinação . da: 'll.utorldade ·- tigo .tará comuniCação à· autoridade
competente sõbre. a. sua .dissolução,- · policial· ou judiciária, ··para> efeito de
quando. tumultuosa ou o.nnada, obser-. . abertura· de inquérito. · · ' · . : · ·
vado sen1pre, o disposto no ar.tigo ·.141:,
Art. · 28: · Constituirem ou mante§ 11 da Co titu! ão
·
rem,: os '·partidos, associações ·em ge. ns
ç •
· ·. · · ral -ou; :mesmo; 'O particular, millcias
· 'Pena: det'eilç!i.o de •seis meses ·a 2 · ou organizações de : tipó· militar, de
'anos.
··
· .. · ·· ·' · .-, · . ··qualquer ·natureza.•-·oU · forma. arma.§ 1·.0 Pari!< os .efeitos dêste al'tlgo,
das ou não, com ou sem fardamento.
'.a. . 'autoridade . policial discriminará .. carapter!zadas pela 'finalidade comanualmente, os ·lugares pn.ra as -reu- bativa. e pela subordinação h!erarnlões:. pflbllcos, a lléU aberto, não poquica. '·
"
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Pena: . reclusão de l a· 3 anos · bro de. 1940, será aplicada, sem prcpara os cabeças e da metll!de. para os julzo de sanções outras que. coubedemais ·a.gentes, além da perda, em rem, eom aumento de um têrço, se a
favor da União, do. material usado. .
sabotagem fôr praticada: .. ·
Art. 29 .. Promover ou manter, no
a> · em ativldades fundamentais à.
terrltór!a mvc!onal, serviço s~creto des~ vida coletlva.; ·
.
.
"tlnado a espionagem. ·
b) . em indústria básica ou essencial
Pena: . reclusão, de 8 a 20 anos, à. defesa nacional; .
·
..
agrayada ,de um têrço na reincidênc) no curso de grâve crise econó·
.
.
··
cia.
.
.
. mica.
Art. 30. · Fomecer ·mesmo sem reA pena será-aplicada com agravação
muneração, a autoridade estrangeira, da metade; ·
. .·. . ..
civil ou .militar,. ou . ·a estrangeiros,
d) cm tempo de guerra.;
.
cópia, planta ou projeto, ou informa- · ·e) por ocnslão. de comoção intestina .
. ções de inv~nto, que possam ser utlli-· grave co1n caráter de guerra clvll. · .:.
·zados para a defesa 11acional..
t> com emprego · d(l explosivo§; . . t.·
(!) remltando. morte, . cu ·lesão cor~'
Pena: reclus~.o. de 3 a· 8 anos, se
poral de natureza grave.. . ·
.... ·
. o• fato ·não· cc11stituir · crime mais
-'-grave.· ·
?::.rágra:to único; constltuein,'tam~
bém, sabotagem. os atas irregulares e
\Art. 31. ·utilizar-se, de qualquer
-melo de comunicação, p3ra dar indi- ·reiter01do.s, comorovaclamente destina- ·
cações que possam por em perigo · a dos a prejudlcãr o curso normal, do .
,
.
"pefesa nacional. •·
t!abnlho ou a dimlnúlr a sua r.n:oclu~
Pena.:. reclusão de. 2. a G anos, si" ~no. .
.·
.
:,; ..
·
:·o fato não constituir crime mais grave.
.Art. 36. Os crimes. coritra a organi· Art.. 32. ·Possuir .ou ter. sob: a sua· Zl\Ção do .. trabalho,: cl,íÍflnldos no .tftulo
·guarda ou ·à sua disposição; .importa, IV da P.arte..Es:pec!â.I:'!:lo ,Có:llgo J;lenal,
· compra!' ou vender; ceder ou empres- quando cometldcs,;em an1eaça ou sub. tar, ou permutar, por -cantil própria versão da ordem.polftlca ou ,social, se- .
·ou dé~loutrem,. cll.rnara ael·ofotográ- rão pro~cssados de· acôrdo com a pre~ .
'flca, sem. licença da autoridade com- -sente lei, e. punidos com as penas pri.. ·
. . ..
. .
· vs.tlvns. da liberdade. ali estabelecidas
})etente. .
.Pena: :reclusão de· seis .meses a 2 com ·aumento de· um. têrço ..
§ 1.0. A ·pena · será apllcada em do- .
anos.
..
: .Art •. 33. Conseguir, transmitir ou
bro, · qunndo se tratar de:
revelar, para o .fim de espionagem · . a) serviço oficial; . . . .- • . ..
politica .ou· militar,. documento, noti- . b)' · emprêsa ou. serviço que impllque
'Cia, ou informação, que em defesa da atlvidadl! :fundamental, à vida coletisegurança do Estado, ou no seu ln- . . va, ·como tal -considerada, para os efei~
.. terêsse politico . interno ou . interna-. · tos desta lei, -.entre ·outras, ·às relativas, à. mergla,. transporte,. alimenta-clona.l deverá .permaii!ecer sem-eto, .
ção
e .naúde;.
. _ .. · • . .. . . ·
.Pena: •reclusão de·6 a 15 anos~ .
·c
e)
Indústria
básica
ou essencial · à
Parágrafo único.· se ·se tratar ·de ·
defesa.
nacional,
.
assim
declB!'ada em
·noticia, documento ou informação lei.·
.·
·
·
cuJa divulgação tenha sido 'proibida
·
Art.
37.
o
sindicato,
associação
.de
pela autoridade . compet'Ente,: a, pena grau superior ou associação profissio, será . aumentada da . metade.' · · < nal
cujos · dirigentes, com apoio aquiArt. 34. · Exel.'cer •o ,magistrado .BJt!escência
.ou semo·objeção' da maorla. ·
. vld!l!de · po.Jitt.co~partldi!l'la, como tal
dos
seus.
associados, incorrerem em
·considerado qualquer .ato !nequivoco
dispositivo
desta lei, ou, . por qualquer
de filiação a . partido ou de propa- forma; exercerem,
ou deixarem· de exer~
..
ganda .de . candidatura. :·
cer,
·dentro
do
·âmbito
atlviPena: além de outras sançoes ca- dade· subVersiva, terão sindical,·
.cassadas•
suas ..
.bivels na ~!e, ·a de sUS'pensão até
cartas·
de
reconhecimento
ou
cancelaum ano. e de perda do cargo na re- • do .o ~tl'Vo ·registro,. observando
incidência.
.
.Parágrllifo único. .As penas pre- sempre'' o disposto· no ;·artigo 141', PI!" .
12 da Constituição.
..
vistas neste .artigo serão · apllcadas . rágrafo
0
§ 1. Para. cumprimento 'dêste artl- ·
pelo· órgão judiciário .competente para
go, instaurar-se-á, no Ministério do
o .processo e .julgamento dos magisTrabalho, · Indústria e_ comércio, e:ctrados, observado· o processo do Cóof!lcio, ou por provocação documenta"
digo de. Processo •Penal. · .
da.. do Ministro da· Jutlça, o prcesso
.Art. 35, A pena restritiva de. 11.berdade, estabelecida no art. 202 do · competente, em que . será sempre. assegurado., em prazo razoável, o.mpla deDecreto-lei n.0 2 .843, de ·7 de dezem·

.
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fesa das entidades ou pessoas. acusa- · b) .a. prática. · do delito ·com ajuda,
c:la.s.
ou subsidio de Estado ' estrangeiro, ou
§ 2.0 Nã.o terá aplicação a medida
organização· estra.n~elra ou. de ·ca.rá_previllta. neste artigo se ·os ·dirigentes ter '.lntema.clonal. ·
· · .
e associados culpados de práticas sub- . Parágrafo único -'COnstitui ·agra.versivas forem destinados 'dos :cargos
v~;~nte, ou atenuante, respectivamente,
ou .eliminados do sindicato ou associa- · . a maior ou menor Importância da
.. çáo, na forma ·dos respectivos estatu~ . · cooperação do agente do crime, P. seu
tos.
. . .·
· ·
maior .ou menor grau de discem!men. § 3,0 o disposto neste artigo preva- ' to ou .educação.
.
.
lecerá enquanto não dispuser a. respei· · A.l't. 41. E' circunstância atenuante
·to a !e! sindical.
·.
..·
da-pena, em-qualquer dos crimes·pre. · .Ant. 38. O funcionário ;público cjue, . vistos nesta. lei, salvo os . do ar!tgo
·:DO exerclclo de sua função, ou-apre-,
2.•: ·
· ... · ·. · · . . . .. ..
. te.xto de _exercê-Ia, ou dela se aprovei- ·. a) · ó. antecedente do ato heróico em
tando; praticar crime previsto nesta . · serviço· de guerra do. Brasil dentro ou
lei, poder& ser afastado do exerclclo do . fora· do _território na.clonal . éonstanc~~orgo, .sem perda .. dos .vencimentos e . te de atp ou documento oficial; ·.
. vantagens, desde .á. denúncia. até solu-.
b) . haver o agente procedido em re~
--: çã:o tina!- do processo ·penal ·
s!stência ou· protesto a ato do Poder
. .Ar1k 1.0 A decisão · .absolutória, no
~blico, de manifesta . violação, .das
j;Jroc>esSo penal· determinará a volta do ·garantias. ·const!tuc!ona!s. . . . ~ .
· 11Blcl0Ilário ao exerclclo do éargo.
Art.- 42; A .critério do juiz, c:On!or. § 2.0 Na hipótese de eondenação ju:me ll,S .circunstâncias do caso, o agen.diclal• a_setença declarará a inc1i.pate que houver,· ovoluntàrlamente, .de- ·
cidade do · condenado por três ·a· dez ·sistldo da consumação · do crime, ou
espontâneamente anulado" ou d!mianos, conforme ..·a natureza do delito
_para exercer .qualquer ·cargo ou run- ··· nuídii-·suas· cilnseqüênelas; terá·:::-ele" ·
çã.o em- serviço público ou .entidade
va.da ou _reduzida. a • pena correspon- ·
- · · · .·.
dente aos ·atos já praticados;\~
·
· paraestatlil. · ·· · · ·•
· I 3.0 Tratando-se. de funcionário pú- · . Art. .43 •. 'Nenhuma. das. disposiÇões .
•bllco v!ta.Ucio,. a perda do cargo só se· desta. lei. será. aplicada de modo a emverificará em virtude de senteça. ju baraça.r ou frustar 0 - exerclclo, na ·
d~lá:.~a.Consldera-se: ·funclonárió. pú- forma da lei,. do direito de greve~
b11co para. os efeitos desta.lei, quem, . Art 44. ·Nenhuma. sançft.o, adtlrlnis'·
·emb
t
ltó 1 m t · · ·
tra.tiva. . ou· penal, por crime previsto
.
ora. ra.ns r a en e ·ou sem renesta. . lei, . Incidirá sObre . ato' ou fato
·mune11a.çã.o, exel'ICe ·cargo,· emprêgo nu
anterior à sua vigência •. ·
·
função pública, inclusive em entl.da·
de paraesta.ta.I·oú autárquica.
Art.. 45. Sempre que na.. práÍlca. de
· § 5.0 A . providência prevista · neste · qualquer ·dos · crimes . previstos · nesta
artigo será IIIJllicada, , qulllldo couber, ·.lei · o . agente c'omet.er · delito comum,
·ob6ervadas ·as · mesmas ·colÍdiÇÕell e · · incorrerá: também. nas penas dêste,
:non'nas, aos .fUJlCionários, · emp~os. observada a regra do art. ·55 dó ·Có· oprárlos de. allltarqula, inst1tulçio ou digo· PenaL
. . · . ·· .
. · ··
serviço. mantido pela. União,··Esta.dos;·
Art. 46. Para. às. efeitOs desia)el,
Munlclpios ·ou Territórios.
são considerados. cabeças· os que ti·
Art. 39. o estrangeiro 'incurso em
verem' exercitado ou. animado a prátl·· ··
disposição desta. -lei será·· expulso . do 'ca do. crime, ·ou--promovido . ou· ·erga.- ·
território nacional, sem prejuizo das · · nlzado a. cooperação na sua execução. ·
penas a que estiver sujeito, ressalvaou dir!gldil ou .controlado as atlvl'do,. sempre, o disposto 1110 a.rt. 143 da . dades· dos demais. agentes. . · · ,
·constltulr;ão. .
.
·. . . ·
Art. 47. Nos. crimes definidos nes·
·:· Pará!P'a.fo único. Quanc;Io. se tratar · ta. lei;: aplica-se, subsldiilria.mente, o.
de ooti.lral121ação, será. cassada.,·. por disposto na legislação comum. ou na. ·
·sentença, a naturalização, em. ·ação militar,: quando o crime· fôr .da com.:
ordinária 'promovida pela. união;. sepetênc!a da Justiça.· M!Utar. ·
·
guindo-se . a, expulsão. (Constituição .· · Parágrafo·. único. _Em. qualquer ca.so ·
Federal, artigo 130. In> .
. porém, não caberá fiança.,. nem ha·
• ..... 4o.· E'. clrcunst•-cta· agravante, . verá' suspensão condicional da péna,
"'"'"
""'
.·salvo na hipótese do artigo 42 e quanpara os efeitos desta lei,- quando não
do 0 condenado fôr menor de vinte
fOr elementaa- da. crime.
·
e um anos· ou maior de 7o; e a. con~ ·
,. ) a condição de funcionário · púdenação n!to fOr por tempo superior .
a dois anos.
·
L .: " ou de militar;

'
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Em relação ao livramento condia réus de de11to .comum, sem sujeição
clona!, serão observadas as cautelas
o.. qualquer regime, penitenciário ou
'· e condições da lei penal comum .. ·
carcerário, sem prejuízo, porém, da.
Art .. 48 • .Compete à , Justiça. M111- observâ.ncla dos respectivos regula.
ta.r, na. forma da legislação prol:essual mentes internos.
Art. 52. No interêsse da ordem púrespectiva, a processo e julgamento
dos crimes previstoo nos artigos 2.o,
b11ca, ou .a requerimento do condena. mclsoo I a III; 6.0 , quamlo a 'l"'tlma. do, poderá o juiz, executor da sentença, ordenar seja a .pena cumprida fora.
fõr autoridade militar, . 16.0 , e. 21.o,
quando a omissão se referir .a prevenlugar do .delito. Poderá, igualmenção· ou repressão de crimes da com"
te, em qua.Jquer. tempo, ' determinar. a
mudança. do lugar .do cumprlmentQ. da.
petêncla. da.. Justiça. Militar, e, finalmente, 28.0 29.0 , 30;0 , 31.0 , 32.0 e·· 33. 0
pena.
. ·
. .
.
·§ 1;0 o lugar !fe cumprimento de
Parágrafo único - ' O processo . e
· julgamento dos demais crimes defini·
pena, salvo requerimento do interes-.
. dos nesta. 1111 competem à 'Justiçá or- ·sado, não poderá ser· situado a . mais ·
dinária., com recurso para o Supremo . ·de mil quilOmetras do.l1,1gar do delito,
Tribunal ;Federal (Constituição arasseguradas sempre boas condições .de
tlgo 101, ·c) e serão regulados pelo dissa.lubrldade e de higiêne.
posto ·no Código de Processo Penal.
· § ·. 2.o Das decisões sôbre · o . modo
e lugar do cumprimento. de .pena., ca.Art. 49. Durante a fase policial e o
processo, · a autoridade · . competente be recurso para.· a.· lnstã.ncla. superior,
para a. formação dêste, ex-o/ficto, · a.
com .o processo dos; recursos criminais.
· requerimento fundamentado · do re.Art. 53. Revogam-se as d\SPOS!ções ·
presentante ,do Ministério Público ou
em. contrário, e eni;especlal, a. Lel·lliiÍ·
da. . autoridade policial, poderá.·decremero 38, de 4 de. abril de .1935, lei nú·
.tar a prisão preventlvQ. do indiciado,
136 d 14 ·d · d
b d ·
. ou determinar a .sua permanência no
mero
' e
e ezem ro0 o mes.. local onde a sua. presença· fôr necessá- · mo· ano, e •o Decreto-leLn. .. 431, . de
l'ia.' à elucidação dos.fatos a apurar.
18 de maio de 1938. . . .
. . .
· · § 1.o - A:· ordem será dada por es- · · Art. 54. A i»'esente lei entrará em
crito, intimando-se por mandado 0
vigor na. data . de sua publicação.- · ·
·
l:ó.teressado e .· deixando-se· cóplà do ·
mesmo em seu poder.
·
Justificação . oferecida perante 'a 3."
· § 2.0 · A medida será . revogada.
Subcomissllo pelo Deputado·· Ladesde ·que não .se' faça. mais necessámeira Bittencourt,.relator do ·pro- I
ria, -•ou decorridos quarenta dias de
· ;eto ·que ·define os crimes · cOntra ·
sua. decretação, salvo· sendo. renovada
, · o Estado e a ordem política e semediante a alegação de justo motivo
· lifal e 'dá' outras providéncias:
apreciada
pelo
juiz.
·
Exmo.
sr.· senador Presidente da.
§ 3.0 Quando o local·.de permaComissão Mista de Leis Complemen·nêncla .não fôr o do domic111o do indi·· 'tares
·
· · · · •
·elado; as. despesas de sua. estada se- ,: . ·
· · · · ~ ·· ·
d · b·
. ...rão . indenizadas pontualmente pfrla. .
O projeto, que tenho a honra . e su
meter à esclarecida. consl~eração- dess~. ·
·autoridade: competente; policial .ou ·judouta. Comissão de Leis Complemen
dlc!ária., conforme fõr caso, .por ,conta
do Tesouro Nacional. . . .
.
, · tares da Constituição, está . longede
§ · 4.o com a medllia' de permànên- . Objetlva, a. penas. servfr · de base de
pretender ser perfeito ou .completo: .
ela, a autoridade. jJldiclária poderá
estudos para a elaboração do texto de
ordenar a apresentaçao; diária.-ou não,
do .inà.lclado em hora e local ·deter- · flnitivo e fina.! • ·
.
.·
minados.
· ,
·
. Gosta.rlamos de ter podido apurá-lo
.
o
·-".
1m t. ··d .
.mais. Infelizmente, . não só .nos mln·
§ 5. O· ._, cumpr en o - o dlsguam titulos para tanto, ·como a. preposto na ordem judicial de _perma.nên- .· · mêncla. de tempo, distrlbu1do, ainda,
cta. justificará a decretaçao da. pri·
pelas assoberbantes atlvidades em ou.
tras Comissões da Câmara., priclpal•
sao .preventiva·
· ·.art. 5() .. As penas de detenção e de mente a J!UStiço., e a urgência na ..
.reclusão serão executadas, respecti-. !lxaçãó de. um diploma lega.J.que apa. v~ente, na· forma. da legislação pe-· relhe o Estado e defenda o regjme e
na!, comum ou mmtar, conforme fôr . as instituições,. em face da conturbada.
caso.
..
·situação do Mundo, e de seus inevi·
Art. 51. Salvo as hipóteses do artigo
távels e a.Jarmantes reflexos em noo·2.0,. a ·pena de detenção ou de recluso Pais, leva-nos a. não mais retardar
são será cumprida em estabeleclmenna. apresentação do que visa ser não
to ou dLvisão ·distinta . dos destinados
instrumento dócil de perseguições e Vf!•

do

..

xames, mas tão ~àmente uma arma Estado ·das ·leis de· cjue ~!e· preclsa · ....-'
nobre e decente, rlgol·osamente cons· para sua defesa e .do regline em :face ..-tltuclonal, a serviço único da Repú· da ação pern~closa, reiterada e· àJenebllca, da Democracia e da Pátria.
trante de Inimigos l.ncansáveis em seu
.Procurando dar ao E~tado, na tri- :fanatlsm.o Ideológico e em sua vlruplicldade dos poderes em que ·se des- lêncla destr.utldora.
dobra sua soberania e na segurança
Não se legisla; máxima em assunto
de suas Instituições básicas, quanto'êle ·de tal vulto e l'esponsabilldade, ads·
precisa para garantir sua esta,bllldade trlto a ·lugares comuns,. chavl>es sedl. e· sobrevivência, não retiramos ao ln· ,ços, frases feitas e plegulsmos, todos
· divíduo nenhuma das garantias fun- efeito mas · obedientes; consclentedamentals esculpidas em nossa •Lei menté ·obedientes à. . realidade na!)loMáxlma, ·nem lhe .impusemos, a qual~ nal e aos fptos e .condições que a· ln·quer titulo, restrição !legitima por. tegram. :S:Stes últimoS', fatos· e condi·
· abusiva ou, desnecessária. . ..
. . . ções, a.vlsos e preságios,. não estão af,
.Nesse .desfgnto, mantivemos, em tõ• constantes,. dlárlos, agressivos, notó··
da ·a elaboração da .. "Lei de Defesa rios? Será. licito a nós, com· a .dupla
· do Estado", o·· mais constante empe- . responsabilidade de·. braslle!ros e de
nho, e · inflexlvel .vlgllê.ncla, mesmo . .legisladores, negá-los em. sua exlstên• •.
para que projeto ·.de tanta relevância ela, ou Ignorá-los em seu transpa·
e alta. flnalldadé não se comprometes- rente .sentido? . .
. .. ,.
se; ,perante a. consciência do Pa:ls; pela
Por assim entendennos, · é .que, 13em
·mácula ·do faccloclsmo ~ da prepo- deixar de considerar na· .devida ·conta
·tênc!a:',"· ·
·
· as criticas e· reparos sofridos .pelo an•
· Não esquecemos, porém - e. teme-' teprojeto enviado pelo Executivo, e a
rário e ·até criminoso seria fazê-lo em nós ·distrlbuido como relator da ma·
circunstê.ncia tão graves para a Na· téria,· nos orientamos antes no sen- .
~-ç:lo - que nenhum direito Individual . tido
uma simples revisão· ou adap•
ou . franquia ·constitucional, seja qual tação, a nosso ver bastantes;· que pro. ' fõr· o. móvel' Invocado, ]l'ode e deve ser prlamente- fizermos· trabalho de· todo · · ·
vir de pretexto, instrumento ou amoriginal.
· ·
paro a atentados contra o regime A a
·· E'.· que .a proposição em aprêço,. exsegurànça do Pais: • · · · . · ·
- · pungida de certas .. demasias, esclare• Admltí-lo seria sulcldio, inépcia ou · cida em poúcas .obscuridades e.' com•
· . traição, e importaria no absurdp d!! pletada em . algumas falhas e omis· .
. . transfonnar ·a Constituição, lnvei:ten· sões, . Inevitáveis . em obra -de tal. :f6·
. do. suas: legitimas .finalidades e fun· lego, sõbre ser Uquldamente constltu·
damel'.tos, .em fator preclpuo de· sua clonai, ·satisfaz, perfeitamente, os ob•
. pt·óprla destruição · e do . desapareci- jetlvos .collmados, quais ·sejam os de
· · menta 'do regime e das instituições vl· ' ·"dotar as : instituições:· estatais ... dos
. ·. · · ·ce·jantes à sua sombra·;
. ·
·
mas de crlminalldade que visem a.'des·
Sem nos deixarmos prender. na tela
trul-las · ou subvertê-las". segunda os
de flllgr.anas_ doutrliláilas. ou pela se· . ·próprios têrmos: da.Exposlção de Modução ·de· dogmas ·mais enfãtlcos que
tlvos que a acompanha; do ·.então MI·
exatos, ou entlb!ar'·pelo apêgo a .fór• · nlstro da Justiça, nosso eminente ·c~
mulas . caducas e anacrõnlcas tão: a · leg1a•, o :nobre DeptLtado Benedito Oos!éltlo de nosso Impenitente sentlmenta Neto.
·
...
t!!-llsmo, não ·devemos olvidar que em · · Em .flris de j•anelro, enoa.minhado
direito público, em matéria constltu· _. pela Secretaria da Cfl.mara, chegou-:
clonai, os fatos comandam, orientam, .·nos às·. mãos :como ·•valioso subsidio
Inspiram · ·e criam: ·o ·· direito, embora · · para nossa .tàrefa, .o ·parecer .da eo-·
êstes, depois; por s~a · yez passe a.. dlll· · · m~ão Especlal do Instituto da Orclpl!ná.-los.
. . .
, ., ·. · .·· · . • dem dos-Advogados ,Brasileiros sõbre
Por Isso .mesmo, ·para .melhot serVIr o ·aríteprojeto ·do Govêmo, que rejeita.
à' Constituição e 'ao Pa:ls em nosso . segundo-sua textual conclusão,. "pelas
trabalho cuidamos, antes do ma:ls, .de . inconstitucionalidades de que está el•
· não fechar os olhos às. IDiperatlvas
vado e pela contradição que ·faz com
solicitações da realidade politica-e SO• a tradição do :nosso .. dlrelto politico e . ·
cial . do . Brasil; que, repetidamente,
com as evidentes ·aspl~ações do Povo'.'
através os sintomas e manlfestaç1>es
'IDm que pese o II!PrêOO que oos m.e··.ma:ls lnequivocas , e Impressionantes, · receu, .a. implacável impugnação do .
está. a advertir-nos ·.do .que nos aguar-· coniieltuado órgão da classe dos advoda, à semelhança do que já vem occ.r- ga.dos ·não nos: convenceu. " · • .· . ,
' rendo em outras nações, se não do·
Prllúéiro; salienta que o ,anteprojeto ·
ta.rmos, com·· presteza e eficiência, o parece ter. esquec.ldo que :cão e:;tamos
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· mais na vigência da Carta de :n e que vo partido põe têrmo á qualquer pro~.
outro, multo .outro, é o reglmfr jurldl- ce.sso ou pena.
·
.
'
co e politico lmpla.ntado .pela Consti. c) o art. 2.o· tem seus incisos 25 ·e
tulção de 46.
·
.
32 argüidos, respectivamente, de con•
· Em répllca, diremos, de nossa par- · siderarem crime a injúra! indetermi·
te, que diversas, mui diversas, são· nada aos poderes polit!cós e prescretambém as condições atuais do Mun- verem a obrigação do aviso· prévio de
do, e, em especial, dc> Brasil, cuja gra- 48 horas para. qualquer reuniãO, para
~feito· -de sua localização pela .autor!·
· vidade, no ·tocante à .perigosa fermeutação ·de desassossêgo . e ·rebeldia · que
dade policial. ·
·
reinam em . certas ca.mada.s; ao sOpro
Em relação· ao primeiro dispositivo,
de fatore.s 'vários, não há. como de boa
damos·lhe nGva reda.ção, atendendo,
fé, negar-se. A necessidade de uma ainda, à critica judiclo.Sa do Desem•
lei tão enérgica e oa.pa.z, quão justa .·bargador Nelson Hungria que entende ..
. e equilibrada, .que prescreve nossas lnS· . ser descabido' atribuir-se honra e. dig·
nidade ·a entidade morais.·abtraldas
tltulções· contra ·o vendàval ldeológico, oriundG de outr.a.s plagas mas que · das pessoas:· fislcas que as integram .
. . já· nos atingiu em. suas" primeiras ar("O. Globo", de 5-8·47) , e quanto. ao
remetidas, ninguém, em sã. consclên· . segundo,. preferimos,. em nosso traba· ·
. ..
• . lho, repetir o ant'eprojeto, alterandocfa, pode contestar.
,;..,,w,
o'
.
P·
arecer
.se·
detém.·no·
qu'e
lhe,. porém, a redação, )iara decomA S~......
por o inciso em dois ·artigos, llada·um
. chama "de. amplitude e .o indetermicom uma ·penalidade distinta, · de
nado da conceituação das figuras deacOrdo com
QTavldade correspon·
· ·
· ·
lltuos'as, não caracterizadas com .a ·in~ dente.
· dispensável clareza e pt·ecisão, de sor- · Em tal assunto, é Interessante invo. definição··
te a satisfazer
o principio da prévia ··
id d ·· in.
·
do.· delito. , ·. tudo cegundo cq.r a autor a e suspeita· de Pontes de: Miranda, que vem a. talho de
seus térmos te~. e 'aponta prlalcl· foice para. demonstrar a Inteira. lm·
palmente, em abono de sua afirma- procedência. do ponto de vista dÓ. ns,
tiva., os seguintes exemplos:
·· tltuto dos Advogados. ,
·
a>
2.o,. n.ci '1, ·que se· refere· a.
O eminente jurista., tãti· amplo e até
·partido ou agremiações de qualquer libérrimo na. sua conceltuação ~ de :lipartidos ou agremiações · contra , o re- . berdade, especialmente da · liberdade
· gi~. democrático e a. segurança âo de pensamento, que considera. a fonte
Estado• ou visem modificar, por· meios . e matriz de.· tõdas as. outras, tõdas .a
violentos ou Ilegais, a ordem politica · ela ligadas ou dela derivadas mais ()lU
· e sociaL
· ··
··
menos dlretamente, reconhece, ·não
. i-se que na..lilpótese, seriam ·,obstante. que a. "ordem não é obstâculo
Argü
às liberdades, mas, condição e tegll·
presos 81té filiados . a.. ·partir devida· rança para o seu exerclillo", e admi·
mente registrados. . . · ·: ·
·
te, exP.rfs.samente, "não poder . ela
.'l'al não se· daria. nunca,. pois agretransformar-se em perigo a outros .di·
reltos e Incentivos à violência." e · miáções naquelas ,condições Jamais te·
riam, .é evidente, seu .registro concA· o .Que é mais sugestivo·- aceita. e jusdldo·ou· mantido •• '.·
tlfica sem reservas não. só o direito
Não obstante, ·em noilso projeto, adi• ' de localização de reunião pela Polícia.
clonamos um .. parágrafo · que remove como ·o de sua. dissolução. em face ,dn..
todo· e qualquer receio cabfvel na. es· natureza çlo ·seu objetlvo e dns condipé~le: nenhum membro do partido se·
ções de sua realização. (PONTES Dlll ·
· :rá punido ·ou processado "enquanto MIRANDA. "Democracia.,· Igualdade.
êste registrado. ·
·
Liberdade", págs, 356; 367 e 385) • .··
. 'Ocioso será recordar· aqui 'que j§.- as•
b) art. 2}', .ns.. 9 é 10, que dizem sim era, no consenso geral~ no regirespeito à reorganização e filiação. a me Uberalissfmo da.· Constituição de
partidos dissolvidos judicialmente, ó 91. (CARLOS M~ILIANO, acusado de dificultar ou Impedir ·a · "Comentário à ·Constituição BrasUel·
simples reestruturação e .adaptação. ra", 2.• ·edição, págs. 664 e 665).
do antigo partido a moldes democrá.·
t!co.s. .
· .·. . .
Oportuno será assinalar nesta pas• .
Para .afastar o Impasse, apesar de so um dos vêzos do nosso m!oplsmo
não nos parecer multo possível, em polftlco: enquanto por via de regra,
nosso ·projeto damos ·nova.. redação ao se concede "bill" de absoluta. lnofen•
. dispo.s!tlvo e acrescentamos-lhe . um · slbllldade c quase pureza para os
. parágrato pelo qual o registro do no- mais notórios e até contesses .inlmi·
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do Estado--e do regime .<traliam decisão judicial.- ajuntamós o elemenêles até suas próprias convicções e to. de ":funcionamento efetlvo".
idéias .se· tal não :fossem ... ), ao in- -· 5.0 - No caso da posse e guarda de
fluxo do nosso impenitente sentlmen- · llvroo e publicaÇões subversivas, pontallsmo, sempre incllnado a esquecer, do têrmo à celeuma · que. levantou;
· perdoar e não crer, em constraste, na ·substltulmos "qualquer quantidade"
apreciação de certas leis ou projetas. .por ·"quantidade Indicativa .dessa prá.·
.se parte sempre, em melo tôda sorte t!ca". ·
··
·
·
de. dúvidas suspeitas e desconfianças
.. 6.0·- Na figura de incitação de ódio
do pressuposto firme. e inabalável. de entre as classes -sociais, o projeto ora
que todo govêmo e tõda autoridade apresentado, · inclúl, também, a forma
sli.o vingativos, trucu!e1;1tos, sangu!- . "indlreta" . mas de "ânimo delibera·
nárlos, capazes ·de tôdas as misérias do" . ·
'
·
· ·
e vilanias como 'inimigos natos :da
•·
··
.Decomracla é da Constltu!ção;
'/,0 : - No delito de propaganda sub·
Partlcularizeros: · os extremistas, os · versiva, · procuramos defini-lo com
precisão, ressalvando, porém, .que .
t 0 t alit...~ r1os por ma 1s · conhecld a. ,que mais
·
seja . a fõrça. dos seus compromissos nao· . se· conside.ra apologia de qualquer
ideológicos, elev_ados ate· ao fana tis- · dos crimes 'ph:vistos .na lei a sua . demo cego e à obediência sem limites, fesa em: juízo. · · •··
. . ·
são· sempre ·considerados. inofensivos
'Na. graduação· da· pena,· inclui-se,
_'e·bons moços, dignos de todos os. cui· . também, como·eiemento difereliclador; . '.
'dados e merecedores de tôda a pro· 0 .meio de .publicidade empregado,
teção. . . O perigo e a· ameaça estarão .. conforme a sua maior ou .menor casempre · no Estado e no .Govêmo.. feld d d dif ã
·
ras terríveis, devoradores insaciáveis · pac a e e us 0 •·
•. de todos os direitos e de tõdas as· 11~
Prevê-se, ainda,· como ~avadora.
. herdades... .
de ·1/3 . da penalidade, a· propaganda.
E' o que se nos:oferece dlzer·de.um ser.feita. em qualter, repartição públl·
· modo geral c· sucinto; sõbre o aludido . ca, fá.brica ou estabelecimento de: en· ·
parecer e criticas '.e estudos em .torno .. sino.
da matéria, lembrando ·que para . 8.0 :.. Na hipótese de posse de .. ex. NlEIJSON BmromA .E iARY :F1RJA.'f· plosivos·, o projeto aumenta. .a .pena
00, sem favor figuras das mais bri· . para 2 a 6 anos, e diminul'.para seis
Ihantes e credenciadas de nossa ma;. meses a. 2 anos· quando os. explosivos '
. glstratura; o ·anteprojeto do· ·Govêr~ provadamente · destinados ··a ·fins in~
no é. não só v!sceralmente Constltll•.. dustrials licites, embora sem lícença,
•clona!, como· em vá.rlos pontos, ·exces- · fazendo-se ·a graduação pelo vulto ·do
sivamente ben!gno. ·
·
. negócio e pela quantidade encontra. ' Além das já. referidas, foram as se- da.
: ··. ·.. - . -. ·
.
, guintes as principais modificnç6es q11e . ·. g,o _:_ Além. da m~dalld~de d~ indu·.· !fttroduzimos no ··. nosso · .~roj~to. · de Zlmento à ·cessação .• coletlva. do traba·
~I de Defesa do Estado , . -.
• . lho; que se procura· melhor definir,
_. 1.0 -Damos nov.a ordenação à ma.· .. ·_crla.~se a conslstênte em "obrigar, ·pe- ·
téria, convertendo epl artlga~ .a.utôno· . ·Ia viplência. ou ameaça,- à cessação ·do
mos os 33 incisos do artigo 2;• do an· trabalho ·e impedir.o seu reinício,· com
teprojeto, eis que cada inciso, neste . os· mesmos ou .outros empregados".
corresponde a uma figura criminal· .
. .
.. . . . ·
distinta com características e· elemen·
10.-0 Elimina-se o inciso 24, do. artos informativos próprios 1! penas di·. t!go 2. , do anteprojeto, por nos pare·
·
· ··
· cer que .a p~ôvocação 'da alta ou. bal·
, versas.
. o · Ent ' · · j ·1t· . ·
·1 ·a
xa de preços de gêneros de primeira
. 2. re os su e os pass vos o necessidade oom 0 · fito de. lucro ou .
.delito de atentado, inclu!mos, t~bém, . proveito,. sérá. antes .'um delito contra
os senadores e deputados em getal, os . a economia popular, objeto de lei pró·
. presidentes do Supremo. Tribunal Fe· ·.. pr!a que contra. a segurança. do .Es·
1
·
·
· ·
. ~:f.a e ~sd~~·~fà~~~:~ :eu~~;g~o~~tt~: ·tado.
deres respectivos nas Assembléias.
.. -u.:.. Restringe~se a.· conceltuação do·
3.? - Na conceltuação de ·delito de ·delito· de divulgação · tendenciosa de
·filiação a. partidos clandestinos .e Ue·
noticias, procurando-se evitar; na. prá.. gals incluímos, também, ;"a ajuda em tilca., erros ou abusos de mtex;>retação
·donativos e serviços". ·
·
·
com a introdução de novos elementos
·4,o -· No da rsorganizacão. de par·
informativos, como "alarma., .exagero
· tidos, ou· agremiações 'dissolvidas por · ou m fé~~.
gos
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12 - Dá.-se nova redação ao delito de meios pecunlã.rios para as ditas
de Impedimento de posse .de funcio·
ng1•emiações, . como, também a sua.
· nárlo públl:co, acrescentando-se o ele· · "guarda".
·
mento de "ameaça ou violência".
·
. 13 - No delito de cessação coletiva
lO - Substitui a obrlglliÇão, previs·
de trabalho •dos funcionários públicos, ta no ant.eprojeto, dos empregadores'
contra lei ou regulamento, se inclui 0
denunciarem aos· procuradores da Jus- ·
tlça do Trabalho os elementos de
.elemento ."qualquer duração" para
abranger-se também as chamadas gre- convicção ao seu alcance sôbre os
ves simbólicas, de 10 ·a 30 minutos, empregados porvellltw·a. oovolvidos em
Igualmente subversivas e ilegais, e qualquer dos delitos -previstos ·11!1- lei,
considera-se c!l'cunstãru:la agravante, que para. alg1ll18 foi male'VIOlamente
dadas as suas maiores. responsablllda· . considerada como incentivo legal à dede, ser chefe 'de .repartição ou servi· lação, pelo direito dos mesmos empre·
ço.
.
.
. gadorés, na hipótese, promoverem a
· -14 - Ainda na hipótese de cessação' rescisão do contrato colet!vo de traba·
. coletiva do trabalho, a pena será apll- ' lho, mediante os meios reguhres.
cada em: . dôbro quando se tratar de· . 20 ....:. Na sabotagem considera-se
emprêsas qtle exerçam atividades con- circunstância agravante da. metade da
sideradas fundámentals à vida coleti~ penã, ~r praticada. em tempo de
va, como as relativas ·aos . serviços· de guerra. clvll, lnclusiw, convtils!í.o so•
· água., esgotos, energia elétrica, máta- clal ·ou grave crise económica,. ou com
douras, hospitais, creches, escolas, etc. emprêgo de explosivos e. perda. de vi·
e. fndúst4'1als essenciais. à . segurança das. 0 u lesões corporais,· sem prejui,nacional.
· .
· ·.
2:o de sanções outrll.'!. que couberem p()r
. 15 - No tocante a apreensões de.. êstes últimos delito~.·
.
'21 - Na Intervenção por parte do
jornais, não só se manda exigir ·man·
dado escrito, de que {:Onste. o artigo de Govêrno, ou -fechamento, de colégios ·
. lei violado 1na. espécie, como se prevê em· que se permitam propaganda. e .
para ·as apreensões julgadas,; pelas ativldadcs subversivas, procura-se me- ·
Justiça, abusivas e de má fé, a multa Ihor ressalvar a liberdade de cátedra, .
em. flivof do jornal de Importância embora advertindo-se de que deve ser
correspondente ·ao valo1· da edição combinada com as restrições· do ar. apreendida., aumentando-se, ainda, o tigo 141 § 15, da Constituição, e praprazo para a Impugnação do ato.
vê, além da medida de ,exclusão, a
16 · - Em relação a sindicatos em mais .benévola. da suspensão. quando
que haja atlvldades ·subvers!Vfts, pro- .as circunstâncias justificarem solução
cw:a-se resguardar a situação dos que menos rigorosa..
.
..
não devem responder· por culpa de . 22 - Para o magistrado que Incidir
terceiros; ·prevendo-se em parágrafo no art. 96, li, da. Constituição, (darque não haverá cassação da carta de .se a politica partidária), substuti-se
·reconheclmentG desde que os dirlgen- a pena-de perda de cargo pela de sustes· e. associados responsáveis Rejam pensão. só cabendo aquela ·na .relndestltuídos ·ou eliminados na. forma ·cidêncla ou· quando ocorrer a prática
estatutária.·.
·
· de crime previsto na lei em projeto.
· 17 "-:-' Quanto à ·hipótese do ·artigo
23 - Considera-se c!l'cUÍlstâncla
8.• do anteprojeto, que manda afastar agra.vlt'nte, não só a. condição de es- :
· do .exercício do cargo e sujeitar a .pro- trangeiro nàturallzado o funciOIIlárlo
cesso administrativo .o funcionário · público, romo a de "militar", e lllte·
processado por qualquer dos crimes. ·nua.nte 0 menor grau de dlscernlnien·
previstos na lei, acrescenta-se. um pa- to ou edúcação do ·agente do crime.
rágrafo dispondo que, enquanto não ·
. ··
·
. houver decisão · final, o func1oná.rlo
24 - Quando qualquer- dos delitos
suspenso continuará a. perceber os seus · previstos na !e!· fôr praticado em quarvenclmentos.
· tel, repartlçao ou presídio, em que
· 18 - Sôbre os atos de filiação a or- ·seus agm:'-tes servirem ·ou estiverem
· ga.nlzação fora da lei e subversiva, presos, a pena. .será agravada da. meexige-se, no projeto, que a J)a.rtlcipa.- tade, salvo se o .fato constituir. cir·
ção em suas reuniões e ativldades seja. cunstâncla elementar do crime. ·
"efetiva" e adota-se a cautela. de ex·
25 - Aquêle que se arrepender a.
cetuar os que comparecem em "cará· tempo da. prática de qualquer dos deter profissional de repórter ou· fotó- lltos previstos na lei ou declinar os
grafo".·
·demais participantes, se beneficiará, a.
Prevê~se, ainda, no mesmo assunto,
critério do juiz, da lmpunidad,e ou da.
não só a prestação ou angarlamento reduçf!.o da. metade da pena, cabendo·
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lhe. ainda, o direito a livremente condicional; satisfeitas as demais condi·
· ·
ções. ·
26 ;..... A autoridade judiciária poderá determinar,· a quem estiver acusado
da .prática· de crime. previsto ná lei,
nãó se afastar do local ·em que estiver ·respondendo a Inquérito ou pro.:
cesso, .sob pena d-e detenção de 1 a 6
meses.· ·
··
. 2!1 - Prevêm~se, a.lnda, .mais os se·
guintes delitos, não lnclufdos no ·an·
teprojeto: · a)• .de perturbação ou in·
terrupção, :pela .·violência .ou ameaças, ·
. de conferência Internacional; bl de
perturbação ou lmp_edlmento do -livre
funcionamento dos_· poderes, com ou
sem . dissolução· dos .mesmos; cl de vi·
llpêildlo, co!n ates, gestos e palavras,
ao nome,::bandeira e hino do BraSil;
c . d) usurpação . de cargo ou função
publica.
. ·
.
. Listo pôsto,. prestados êsses esclare. cimentos· principais sObre os funda·
mentes e as caracterlsticas de nosso
· trabalho, passamos · a apresentar. o
· nosso projeto.
·
. .
'
· s.u Subcomissão· da. Comissão Mista
de Leis Complementares; · em 19 · de
· abril de 1948. ,;... Lameira ,stttencourt,
·Relator. · .
··
··

VETO N.0
•

32, llE 1946
l

•

.

Opõsto pelo Sr. Prefeito elo Distrito Federal ao . Projetá n.~ 41,
de 1948, ela Câmara dos Vereado·
-- res, que .dispõe·, sóbre a rever$/lo
de servidores ela Prefeitura · elo
,l)f.strtto Federa~ clemiticlos, ·apqsentados o1t afastadoS' por moti·
vos políticos e dá . outras preividências.
·

. _, .
. Distrito Federal; ·12 de· agôsto de
1948. .
. . .
. ...· ...
Excelentíssimo senhor .Presidente:
Tenho a ·honra de encaminhar : a
.Voss.a. .Excelência, nos· têrmos do :pa'rágrafo 3. 0 . e para.·os fins do".paragra..:
. i o ·4.0 . do artigo 14 'da Lei Org!lnica.
.o autógrafo do Projeto n.• . .t1, de Câmara dos .:vereadores, . a -mim . _enviado: em 2 dêste mês e ao qual. neguei
. sanção em parte, pelos motivos que
em seguida . exponho:
·
·
.
..
. · 2. A Lei n.• 4, de .10 de setembro de.
1947, estlabeleceu. o favor da reintegração ·em benefício dos funcionários
demitidos; ·a. partir de 1934, por mo...-.
tivos. pplltlcos,• E, havendo contempla·
,.
Parecer ela 3.• Sub'comissão
do com· o seu· amparo tôda classe: de
funcionários, até mesmo·. aquêle · que
'· :A · S.• . Subêomlssão ·de. Íeis comple·
mentares; tendo, .. em três .sessões con" -Ingressaram· no· serviço público a ti· .
secutlivas,: examinado o .projeto de lei _tuJo . precário;· como.: extranumerários, ..
de :Defesa do · Estado, de que. é relator os .tarefeira& e os diaristas, .deixou .fodo ·seu alcance ,antigos servidores
o. Deput-ado Lameira· Blttencourt, re· xa.
da.
polícia municipal, que_. eram . na
solveu, por unanlmldade de ·votos, reépoca.
nomeados . "em ·comissão~'. fór. metê-lo, ·desde logo;· à comisSão .Ple- - mula ..HUi
generts adotada então •J)ara
na, com as ·modificações já .'aciLtas e
os ..cargos· comuns do seu ,quadro · ad· ·
sem prejuízo· das .emendas que na:' dls·
mlnls~ràtlvo..
. ·. ·,· .
· .. · ·
·
· .cussãó do plenário. poderão ser oforecl· .
ô projeto
a.)lrêço veio' es·
das por qualquer dos membros•.da mes·
ma subcomissão, .nos. têrmos das res· clarecer ·a lei; assemélhando ··aos sertrlções. apresentadas ·no ·.decurso dos vidores_ por . ela expressamente atin~
· gldos o. grupo de. servidores a. que me
trabalhos. · ·. . . · . ·. ·.
· · ·.
. Sala das Sessões,. em 16 de agOsto . refiro e que, achando"se em c.ondlções·
Idênticas · às, dos outros; . se .VIam .ex·
·de . 1948. - Cyrtllo Jlinwr, Presidente.
cluidos dos' seus .:efeitos, por .uma fal~ ·- Lametra Bitteílcourt, Relator. --.,....
'Aloysto ele Carvalho. ,..... João Manga- ·..ta. o,u_ egu!ivoco de · redaçãó. Achando
justa a medldti; .del·lhe meU apOia,·
beira; - Agamem'1!011. ·Magi:!lh/le~. ;.;...;
menos-. quan~ à. cláusula: "sem·:..proGustavo Capanema. ,;... Freil:as e Cas·
cesoo adminlstra~lvo", pois os funclo'
tro; .- Afonso Artnos. - .Alde. Sam·
nárlos em relação .aos quais 'se _apupaio. ..:. Vieira ele Mello. -'-' Leite
raram, pelos meles legais então per~
Neto. ~ Deodciro Mendonça. ,;... Plinw
.Barreto. - Augusto Metra • .-'- Acurclo · mltldos, . .fllltas funcionais Importantes não. podem ,beneficiar-se da anis·
Tórres. - Carlos Waldemar. · - Fi·
tia. p_olitlca· concedida na Lei n.• 4. ·
-·ltnto _MiUler.- Santqs }leves . ....: Walclemar' pedrqsa. - Flavw Guimar/les.
4.. o: mesmo não· me. parcce·quanto.
- Euclydes Vieira. - Victortnq Freià
parte final do artigo primeiro, que
re •. ,;... F'erretr.a de .sou;;;a ..• - _.1:polonto
. Sales. ;..... Pmto Aleixo.
Arth111: · mclul entre os relntegrá.ve1s os fun·cloná.rlos afastados compu!.sórlamenSantos.
.
te,' com base no artigo 177 da Carta
A imprimir. - ·
'

-·

.· · c

em'

'

.

.
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de 1937.. E' Isto mesmo o qu.e dispõe . a admissão de pessoas que, 'nomeadas
a Lei n.• 4 :mencionada, quando ·con- . entre ·1935 e 1937, não hajam tomado
sidera ·como Incidindo ·em sua órbita,
posse de seus cargos. Quem niio toe 11ortanto passivei de re!ntesração, mou posse. não chegou- a ser funcioo "servidor afastado pelo artl!to 177 . nário, e, conseqüentemen~e, . não pode
da ·Constituição de 1937". A única· agora ser Investido em cargo púbUco
novidade da redação agora apresen- s~não. pela forma e ·.sob as conditada se refere ao ,fato de eJrolu!r da . çoes da lei. O dispositivo Inquinado
reintegração o funcionário .aponsenta- infringiria, mesmo, se aplicado 'em
do a seu pedido !!Jróprlo. .Mas esta cargos de carreira, o preceito consexclusão _decorre também do texto da tante. c;io artigo ·186, da Constituição._
lei n.• 4, que evidentemente, só am- ll para os demais cargos .se tornaria ·
.para os funcionários compulsados, os ocioso, •POis a administração neles poque foram demitidos .ou afastados pe- derá aproveitar quaisquer · cidadãos
. ·la administração, e nunca sa!ram. de
merecedores e, . ·portanto, também
· motu próprio, pois nesta última ·hiaqueles que, de.l935 a .1&37, agraciados
pótese .não se configuraria ·nunca uma ce>m a outorga de um ·eargo público
questão polltica criada ou imposta ao d.eixaram de tomar posse:
.
.funcionário e, conseqüentemente, ju.s- '
Igualmente não sancionei o artigo
t!f!cadora. de .sua reintegração. Pelo terceiro
da proposição votada · pela
exposto, deixe!.- de. sancionar ·a parte Câmara, .determinando
o regresso dos
final do artigo primeiro .
.·
funcionários exonerados por abando< •. ·
's·: Não ~oncordel, outrossim, com to- no de emprêgo. •
do o· parágrafo'. único, que marca o
B. .. A êsse respeito, nã~ há co~~
prazo de trinta dias, para os Interes- se modificar a . legislação em vigor
sados,.. "requererem ou replicarem",. (Estatuto dos Funcionários da Prefei. nos processos Indeferidos. Parece-me
· procedente ·a fixação do , prazo dêsse tura - De~re.to-Iel n.• 3. 370 de 28 ·de
recurso.. Mas· á expressão "requerer" outubro de 194-ll , a'[ qual prevê ·i mausada no :texto•. pode dar.. lugar. à ln~ . tér!a da readmissão,, .colocando-a :Job
terprtaçãó de que· se permite a apre- o Ju.sto crl~rio· da ~o,nvenlência para
sentação de_ novos . pedidos fundad~s -o serviço· publico. A renomeação comna Lei n. 0 4, e esta Interpretação nao pulsória dos fundonárlos que aban- ·
danaram o emprêgo aberra dos prln- .
· · consulta o lnterêsse público. .
·
.' ·. 6;- .. 'I'rata~sé. de uma )ei ·de amplos cipios dominantes na .organização dos
favores, . extremamente onerosa para serviços civis. E'. uma medida lncona Prefeitura. Enquanto· os func!oná- .'V!mle.n.te -~ sua seriédade e disciplina,
·rtos· · federais, em· Iguais c!rcunstâ.n- ,pois Importa' em. prêmio , obrigatório
cias, são apenas readmltidoli no ser- para os que se destacaram pelo ·desMiço sem nenhum· d!relito :a. vend.. caso .. e negligência, ' deixando·. seu
mentos · anteriores, manda aquêle di- pOSto sem comunicação ":nem aviso..
ploma pagar .o tempo .passado, que Estou, seguro de que ·o dispositivo· em
se :conta.. nos .têrmos do .artigo 57 da aprêço n!ío foi atentamente .examina- ·
Lei Orgânica, a partir da Constitui- do pelos seus · autores, qu·e da suà.
ção de 1946, Sendo,' pois, uma lei ex- gravidade se darJam conta se pensascepcional, não se compreende que se
·estendam os 'seus favores aos funcio- sem no que há· de desldloso no procenários que não os tenhlll,ll requerido dimento dos . funcionários que abandentro do prazo de· 90 _dias fixado no donam OU deSP.r~am seu emprêgo.seu texto. E .a palavra requerer de quando é tão fácil deixá~to através
que se serviu o projeto .em exame no . de um simples pedido de exoneração
parágrafo único· já citado,. poderia
endereçado à repartição a· que perten~
servir a uma. conclusão nesse sentido. cem.· .. ·
·
o que procurei evitar· com êste veto, ·
9. , São êstes os relevantes mOitlvós
sem, entretanto, anular a medida visada pelos autores da resolução, qual · que submeto à apreciação do Egrégio
a de permitir que os àntlgos servido- Senado da República e pelos quais dei'res da policia ·municipal possam plei- . xel de smclonar parte do Projeto nútear a revisão municipal possam p!e!- mero 41 da Câmara dos Vereadores;
llideferldos ·contando para Isso com
Aproveito o ensejo para renova1· a
o prazo de 30 dias ..
V, . Ex.a as expressões do meu auto
· 7; Nã~ pude aquléscer. também no aprêço. - Angelo Mendes de Moraes,
artigo segundo do projeto, qu~ preve . Prefeito do Distrito Federal.

..

•

to, será deferido pela. autoridade· com.
·
.
Parágrafo único,: Qualquer lnformação ou parecer :contrário à recon. Felteral demitidos, aposentados· ou
dução só poder~ fundar-se pa. cir~
afastados· por mativos pol!tlcos e.
cunstll.ncla. de nao :ter havido motivo
·dá outras ·provúiên.clas. .
·
pol!tlco, mesmo · concorrente, ·para o
O Prefeito do Distrito Federal:
·afastamento, e. nesse caso, .serão obri·
· ga.tôriamente: expostos e provados os
. ·
·Faço saber que a. Câmara. do Dts~ . motivos não polltlcos do a.to.
..
trlto Federal decreta e eu sanciono a.
. Art.· a.• o servidor que . tenha .resegulnte Lei:
querido a. outra . autoridade . poderá.•
· Art: 1.0 Os ~ervldores da Prefeitura
reiterar 'o/ pedido perante a. .Prefel- ·
·do Distrito Fet>('~o.l - efetlvos, con-· tura.,
·
. ·.
.
,
·Art;, .4.0 A recondução' de que trata.
tratados, extranumerários. ·I menso.lls·tas, ~diaristas . ou. tarefeiros ....: que teesta. Lei produzirá. todos os efeitos lenhllllil sido, por .mot~vo ,poOOco, deml- gais de reintegnção.
· . ·. ·
tidos, aposentados ou de qualquer for- 1 • .· Parágrafo único. -Não 'existindo nos
ma· .afastados, de· seus· cargos, .funções ·quadros .da. Prefeitura o· cargo de que
tenha. sido afastado o funcionário efeou emprêgos, . serão a· êles reconduzi.~ dos, desde.que.o.requeiram; dentro do·· 'tivo, será êle reintegrado naquele.em
·prazo . de .noventa . dias, relevada , a. que ·o' primitivo' cargo se acha. tnmsprescrlção em .que :porventur.a ijenham formado . ou em·.· cargo ·de .absoluta
incorrido e obedecidas as. determina- equlivalência' quanto à. hierarquia.· e a •. •
. · ções do artigo seguinte; · ·
. . ·venclmentiJ; · .
. ·
·. · ·
· . D 1.0 Para. os. efeitos do artigo. acl· Art. 6,0 o servidor que, pela idade
ma,: considera-se demitido, aposenta.- ·atual, ou estado . de saúde, ou· outro
do .ou_afasta.do,do~cargo:ou:emprêgo ·motivo,' não. ,possa ·ser· reconduzido,
'por. motivos · polltlcos, ·não · sàmente o será aposentado com· os vencimentos· ·
servidor afastado .pelo art •. 1'77 .da. Oons- a que. teria direito se. tivesse· contititulção ·de. 193.7, ou· por .emendas à . nuado ·no .exerciclo do :cargo em fun-'
Constituição. :de 1934,. mas ·.também çAo. ·
· ·
.
'
aquêle contra. o qual .nlio possa a PreParágrafo ilnlco. · Só poderlio relnfeltura. demonstrar o· alegado no ato
vldlcar os dlereltos que lhes 'são assedo. . demissão, .aposentadoria· ou afasgurados nesta lei os servidores atingi, ·tamento. · · · . '·
·. . " . • .
· · .dos por ·declsõell Wlnadas· pelo pod~r.
· ,. D· 2.0 ·O requerimento .. deverá conpúblico a partir de 16 de julho de.
'ter tOdas a.s Indicações necessárias ao
üS34.
·
·
-~.'
. perfeito· esclarecimento do.caso, e, es-..
. Art.. o.• Áos beneficiados· da :pen-,
·peclflcamente, • nome por extenso · do .são. do Monteplo, por si ou. por seus
. requerente, titulo. do cargo· ou função, .representantes legais, fica assegurado
·repartição ,em ·que. a. função .era. exer0 . direito de:.percepçlío. ·de pensão,. no
clda, data. do ato de afastamento, a.u"
caso de'ter havido falecimento do .sertor:ladacte· que· .o ·tenha;· expedido:: e o · vldor '·,benefielado·,,., pelas -~disposições
motivo· alegado ·ou presumido. do: ato,
desta· Lei ... : .· · • .
·. . · · . · ·
§ 3.0 Sempre que as alegações do
Art.. '7;0 Esta: lei entra em. vigor na
requerente possam ser ·fundadas em ·.data ,de sua. publicação,· :
.. . .
certidões, essas: serão expedidas .pela ·
Ait .. 8° Revogam-se. as disposições :
repartição compet.ente;· sete dias no. em· contrário . .·.· ·. . . · .·: . . .. ··. ··.
máximo após a entrada. em protocolo '· ·Distrito Federal, 10 de setembro de· ·
da petição em que· elw :seja·. re- ;1947. r 59.• da. República.. - Angelo
querida..
~ ·. . .
. · . .. :
Mendes: d.e Moraes., ··· ·· . · · . ·
. § 4.0 NãO ·sendo fornecida. a certl- ·
.
· ·
·. ·
Publlcad,o em. 11·9~1947.
·dão dentro do prazo.prevlsto no parágrafo anterior, o processo subirá. a. des-.
PROJETO ·VETADO
}lacho da autorldàde. competente, ·que·
A.t, 1.• 08· ·se'rvldores· ··da.··. antiga.
·l'~ponsa.bllizará o funcionário. culpa""'
do da d·emora. e mandará que a ma- · Policiá · Municipal · demitidos,. dlspentêrla da. certidão seja informada, no·. sados ou, .de· qualquer •.forma, afastamesmo prazo, no próprio processo. de · dos ... de· suas funções,· ·.ou emprêgo, a
recondunlío.
. . :· · ·
!Part.ir de janeiro .. de 1936, sem pro- .
. Art. 2.• O pedido de ·recondução, 'cesso administrativo. qualquer. que ~- .
uma. vez instriúdo como foi previsto ·• nha. sido· a forma de sua. ·Investidura, .
110 artigo anterior, será sumàliamenInclusive as contratados e- designados
te Informado e, positivada a.. natuem comisslio, são considerados como
1'CZa. politica.. do . motlv1> do a.fastamen- . compreendidos nas disposições. da Lel
Lei n.0 4 de 10 de setembro de 1.947
ã d
. " . .b.
. D 1spue so re a revers o e· serv!dor,Bs da Prefeitura do ·Distrito

· petente.
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Municipal n.0 4, de 10 de setembro de
1947, sendo igualmente abrangidos
pela ~esma Lei, todos os funcioná:r:los
. da Prefeitura do Distrito Federal apo·
"senta,dos, sem pedido próprio, pelo ar·
·tigo 177 da Constituição de 10 ae no·
vembro de 1937.
· ·
· Parágrafo único. O prazo para re·
·querer 0\1 replicar o pedido que tenha
sido indeferido é de 30 dias a . contar
da 'data em que ·fôr esta lei promul·
·gada.
· ··
· . ·
·
:.Ait. 2.0 Os funcionários designa·
do.s nas -condições· do art•. 1.0 , no pe·
rfodo de 1935 a 1937. e que por qual·
quer circunstã.ncla política não_ ha·
jam tomado posse, poderão ser adml·
tidos a juizo do Prefeito, para o car·
·go correspondente · sem direito aos
vencimentos· atrasados ou tempo de
.serviço. · · · · · .
:. · Art. 3,0. Os . sérventuárlos da 'Poli·
·ela Municipal ·que tenham· sido exo- ·
nerados por abandono de emprêgo se·
. rlío readmitidos desde . que requeiram
nesse sentido. .
·, Art. 4,0 Revogam~se . as disposições
·em contrário. ·
. ·
·
. ·
'
"
A C0111iss!lo de Constitulçllo e
Ju:rtiça. ·

·

·

O SR. PRESIDENTE ..;,. Está finda

. a. leitura do expediente.

Estão.: . sôbre a mesa · para receber
_.emendas nas duas· próximas sessões .os
' Projetos de ' Leis da .CAmara ,ns. 261,
262,- 263 e 264, de. 1948, cujos avulsos
já foram. dlstrlbufdos.
. .·
. Tem a palavra o orador Inscrito, Se·
nhor. Senador. Ivo d'Aqulno.
O. SR. 'IVO D'AQUINO (•) ..=.. Se·
. nhor Presidente, hoje, pelaomanh§., fo·
..mos _surpreendidos com a noticia de
.que o Seruldor Góes Monteiro, se acha ·
doente em sua ·residência, em conseqüência de .mal súbto qu 6 o a,cometeu.
· .j\sslm, solicitaria a.. V~ Ex.•. fôsse no·
. meada uma. Comissão que, a,o visitar o
Ilustre colega, lhe significasse a esti·
. ma. e aprêço 'em que o .temos, e, ao
mesmo ' tempo, ·.que desejasse pronto
'restabelecimento, para o seu regresso
'a esta Casa, que· tanto tem honrado.
(Multo bem; muito bem) •
O SR. PRESIDENTE- O Senador
Ivo d'Aqulno · requer ·seja nomeada.
uma. Comissão para. visitar o Senador
'Góes. Monteiro, que se acha. en!ermo.
Os Srs. que aprovam o requerimen·
to, queiram permanecer sentados.
<Pausa).

· Está ·aprov"d.o.

,

(•)

Não foi revisto pelo orador.

De ~côrdo com a deliberaçfi.o do
Senado, designo os Srs. Senadores Ivo
·ct•Aquino, Ribeiro Gonçalves . e saJga·
do Filho, para· fazerem a visita.. ·
Continua a hora do expediente.
O SR. ERNESTO DORNELLES (•)
- Sr. Presidente, embora não tenha.·
chegado . alncrn, ao Senado, o. projeto
da CAmnra. dos Deputados que Isente
de. taxas aduaneiras, e licença. prévia.
a. Importação' de sacos manufaturados,
desejo, desde já, trà001· ao conhecimen.;.
to da. Casa.. o telegrama que acabo de
receber do Pre.~ldente da Federação
das Indústrias do Rio .Grande do Sul,
· o qual, cm nome dessa entidade, se
manifesta contrário à. providência ... · .
. Pondera o signatário do telegrama.
que, com a. aquisição de 25 toneladas
. de juta Indiana, em troca de arrOs rio·
grandense, ,e mais a produção local de
fibra, as nossas fábricas estão em con·dlções ·de· atender às necessidades· do
1
.~·
.
• · · .
pais.
A·clrcuilstã.ncia. de. se facilitar a. im·
portação de sacos manufa.turad(I,S. no·
estrangeiro, · quando os nossos· indus·
trials . . já pagaram Integralmente,~ di..:
reitos de ·lmporta.l;ão de matéria ·prl·
ma; redundaria .não só em criar embaraÇos à.. nossa. indústria. de· tcccla.·
gem de juta senão também. em desestimular os produtores de fibras naclo·
nals.
.
·
·
·
E' êste, em suma, o tero do telegra·
. ma. que· desejava. trazer âo conheci· ·
mento ·da Casa. para. ser conslde1'1ido ··
.oportunamente. <Mutto ;bem> •
··
comparecem mais os Senhortll!l
Senadores:
Henrique ·de Novaes .
Victorlno Freire •
Clcero. de Vasconcelos .
Dario CardOilO.
Hamiltpn Nogueira.
Etelvina Llns.
Georgina A'llellno.'
Ola.vo Ol!velrli.
Ismar de Góes-.
Durval Cruz.'. (10) ;
Deixaram de cnmpa.recer os Se·
nhores. Senadores:
· ·
··
Ma.thias Olympto.
/Novaeis Filho.·
Góes Monteiro.
Walter Franco.
Aloyslo de Carvalho.
Mello Vlanna.. .
Euclydes Vieira..
:t'Iávlo Guimarães. ,
Getulio Vargns· (19) .
O SR. PRESIDENTE - Coutlnua.
a hora do expediente. (Pa.usa> •

NAô hâvend~ ínal.ii

._,a. palavra, passa-se

quem queira usar

à.
·
- , .
. · ·· · ORDEM DO DIA
· . : . Df8íiiu8ao 1l.ntcâ do Pro1eto ·de
'

(

~

.

' ' '

' ,

'

~

,

'

.

.

I '

• •

.. edlffclo · d,o .Senado
Federal:-... .-.~.~ ....

. 55 .550,0()

Total··; ~ ....... ~ .... ·..

247;320,70

1

. Lei cf4 'CII.m,ara n.• 223, de. ,Hl48, · .Ai1;,· 2.• A presenté Lei entrará em
que
autort2:a
abertura ·do crédito vigor na dat de 8 ua. publi aç~
·
..,.cl"l
"A aC-"'.
'""TA
· ·3.0· Rev(lgam-se
a
· 1111 c
..o. " ·
e.,.~
.. ...,
,. 2.•7.320,70
..
,._ ..
·.· Art;
disposições:
atender a irerpesa.• lki · pessoal e · em contrário. , . : •. ' . , .. · · '·.
substatós .em.1H7. <Com' Parece... ·
• .. . . . . · .
.
'. res. /CI'I)(JII'ávetll. ns. 614'e·615,• reaDiscussflo única do' Projeto de
pecttvamente, · cf4B ·. comlss{)es · de
lei da c amara n.• 124; de 1948,
·Constttutçlfo e . Justiça: :e de •FI·
que autoriza a abertura; pelO 'Mt. nangasr; : · ·· · . . · . .. .·
ntstério da .. •Agricultura, ·do ';de. Há ·UIJi 'ên~ .de !ÍnpreÍisão .a corricréãito ·especlaz· ãe Cr$ .44.980.00

glr ·no ·avUlso da Ordem: do Dla.,;'onde
para ·P,agamento. de grattjlcll(}flo fl(lura. '. a 'Proposição abrindo . crédito
de magistério ao, projess(Jres ca:pelo: Ministério da ;AgricUltura,. qtian·
. teãráttcos' pat!rtló uM", AlufBio.
do se :trata de crédito" .ao. Congresso
·Palméf~. ãe. Escobar., e Antcmlo
Na_eional' No. avuLso _que.: traz· o.· pro· Rodrigues DUarte da Silva. ·<Com
""··
Pareceres ·ns. 603 . e · 604-, respecjeto · e .· os · pareceres ., das Comls"""" · · ttuamente; das Com.iSB6es ·rlé
. respectivas,
,_
d Ft 1 ..A o, e J ust'"'
certa.-. . porém,
. ..· a.. publlcaçlo
•··
. estA
.. . .,,, ....
v..stituç
~~~·e· e.
Em· discussão a. matéria... (Pau.EG) •. /
~ngas> · ' ·· · · · . · · ·. · . : .· · .
. · Nenhum· Sr. Senador querencfo usar
E~ sem. debate aprovado. em' dlsda· palavrâ,· declaro, .à dlscussAo encussão. única e solie· à sanção o
cerrada.,,· .·. · .· , . . . .. .
seguinte ·.
· · ·
.
Val-se proceder . a votação,:
.. ·..
· · raomo' Di: Li:I' D~·:c~· ' · .
··

de~~:~::~~~ ~~são_
·

·,

N:~.-t:J4;i·de'Í~'~.

O·Conaresso·~aclonal

decreta:
.
.. Art. 1. .E: o' Poder· Executivo au·
. · · ... · ·• ·.·. ·· •, .. ,.
.torlZado a .abrir,, pelo Ministério ·da
... O· Conaress.o.. Nacional decr~ta:. . . . Agricultura o ·crédito especial' de"Cr$
· · A%t. 1.• ·E'... aberto·.. ao . COngressO '44.890,00 <qua.renta e quatro mil/ :no- ·
Nacional _:. Benadc) Federal -'. o cré- vecentos e· oitenta cruzeiros); para
dito: ,especial de, .Or$. 247, •. 32o.70 (du- atender à despesa.. com' o pagamento
zentos. e quarenta e ·aete . mil trezen-... da gratificação 'de magiatérlo ·a que
tos e vinte cruzeiros e setenta· centa-. fiZeram ''jlús ·os· ~professores catedrãti·
·.vos>, 'para. .atender em 1947,·.· o pa- · coa, paclrâo'•M, 'da· ·Escola _de 'Agrono... gamento·de:. •· ·.· . ' .. •:::~·· ...'.· ·" ··
mia Bliseu Maclel, abaixo .menclcma·
.·
·· '
·' .· · '· ·. · . ·.· ··.Cr$· .• dos;- nos perfodos-·de::JB'de•junho e· 8
11) 'subsidio· fixo. , ... , : ..
U;BOO,OO ·de: janeiro 'de· 1948 &'31 de dezembro
.b); !·subsidio variivel· ~ :.. ~ .· .. 3.900,00 . de.·',194'7, :·respectivamente: · ·· . :•· '· ·
c) Ajuda·~·'-custo··... :;· · · 72.000,00 · • ..... ,· .•. · · .,,·.,.c.,., · ·.cr$'
4) · · diferença·. de ·venci~ · · · · · ... ·
Aluisio Palmeira de .Esco- · ·
· tos a f1UlC1on6rloe.··. ·,. · :L0lo1,90 · :.bar./; . ·.... ;·:~.;·.. -~-~ ~:~ ..~~ .• ·.:
2'J.150,ÓO
eY · gratificação ·adiclonQ1·
Ant6nlo. Roclrlgues DUarte
a Otávio José de An·
· :
. da SUva '•· .·, ...... ;·.. ; •; • .' l'l.850,00
::,.· ·.

.

ui·li.\..cbL\RÁ' .·
.-N.• .. 223,: de 1948 .., .

. ·. •

PIIO.Jm:0)11l

0

' - I. I "

'

t>
.

chte·tá--.- ,·. ·... ;·~-~ -.-~--.·~ .-;·

vencimento ·.de·: Odi·
lon Macedo, •admitido· em 24 de &brll,. a· ·
3l-i12.,191117· ;.. • •• . .. .

diferença. de gratlfi·
. qa.ção :extraordinária
· . a funcionários; ·rela.tlva. à convocaçlío do
. Congresso; ao .Secreltário do Vioe-Preal~ ··
dEnte da República.
e a funcionários · da.
Agên:l:;f Po.stal-Telegráflca, .Instalada no ·

g) ·

:-1:530;80

. · •
·'

18.525,00

J'_, ••. ·_-.,:.

- -•• • ·

.

"·.

·,

· ., 44.8110,00

· ..
Art: 2.•: Ésta ·Jel entrará ·em ·vigol"
na .. data de sua publlcaçio revogadas
.as' dlspcsições em. contrârlo. .
. ·.· .· ·E'. ·sem debate . ap:ovado~ eni·
.· . d!scussãa .única, o .seguinte
. PROJ.ETO DE. DECRETO J.EGIIll.AmO .

N,o 13, de 1948

·- · ·

o congresso Nacional decreta:
,4rt. · 1.0 .E' . aprovado o AcOrdo
.· sôbre Tra~portes Aéreos entre o
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Brasn e a. Suécia, firmado a 14 de
novembro de_ 1947, no Rio de Janeiro.
· Art. 2.0 Esse AcOrdo entrará em
vigor ;na . data da promulgação da
presente 1~1 ..· · .
· . . .
,
Art. 3.0 Revogam-a~ as disposições
em ·contrár~o.. . .
O SR. PRESIDENTE - O Pro·
jeto de _Decreto Leg!sla.tivo n,• 13
de 1048, que acaba de ser votado, vai
à promulgação.· ·
·
... Ach~,se sObre a.. me.~a. um reqúerimeríto que vai ser lldo.
· :. . .. ·
E'. lido o segUinte
-~

·

R&Q'UERlliiENTO ·

ou firmas, empregados .comerciais o
industriais, operários, artlflces, ·· trabalhadores rurais, etc., de qualquer
prof!Miio, enfim, públl.ca, ou parti- ·
culares, ,salvo aos que, naquela data.
perceberam·. menos de mU cruzeiros,
cujos proventos,. poderão- ser aJus·
tados..
· . .
· · .
.o senado vai .votar o projeto sem ·
que sôbre êle tenham opinado a . Co· ·
missão de 'Constituição .-e Justiça
sObre. a constitucionalidade, o que parece impresclndivel, e . de · Finanças, ·
quanto ao aspecto econOmléo. ,. · · ·
· · Embora · concedida a. urgência, . nlio
se . me . afigura·: .descabido o .requeri-· . .
mento do nobre .Senador Levindo Coe·
lho, para que .seja ouvida a .primeira
daq~las Comissões, até. porque. Se· nado e Câmara têm sob exàme vários
projetos .· tendentes· à f!x~ção
_de ven~
. cimentos de magistrados, funcionários
civis, m!litares, etc. .
., . · .
. Se, O projeto·, contivesse . medidas
de o1'dem econõmlca, que suav!sassem
a. sltuaç(lo .a.flitl'l'a. dos.. que. vivem de
salários fixos, elevando-se pBra ou.
trqa iJlll(lrões -.e. são no.tór!aS a5 .di·
t!culdadeã .que enfrentam. funcioná~
rios civis e mUltares, cujos vencimen·
.tos não · bastam para. a manutenção
normal de suas famllla.s ...,.. .em sllenc!aria., Entretanto,. ·visando a me·
d!da paralisar_ qua.!squer aumentos de
. remuneração, não. é razoável que a
exammemoo· ·em plenário senão de·
pois de ouvidas as Cómlss6es técni·
cas, tanto maiS quando a urgência
estaria condicionada à audiência des·
sas Comissões;
. o Sr. :.Arthur Sant'os -:- Em, sua
Constituição e Justiça. emitiu. pare·
cer sObre o projeto,. não tendo sldo
publicado únicamente. devido .-ao re· ·
;glme de urgência. a., que está'.,subme.tida a.. matáia. 'JI\. hã,. rpois,''pa.recer
da Comissão de· Const!tulçiío e Justlça.
.
· .. · · . , · _·.
·
O SR. PRESIDENTE. - Permitindo-me o nobre . orador , um escla.·
reclmento. informarei a S. Ex.~. que
há emenda. :apresentada· pelo .. nobre
Senador Ivo· D'Aquino, o que torça
a Ida. do projeto· às Comis.S6es. ·As·
sim, mesmo sem o requerimento o
projeto, fatalmente, terá de ir às Co-

. . Requeremos . ,Que ·o Projeto n.o 7,
de 1948, que limita vencimentos e
salários · di õ sõbr j
· di 1
.
·e
BP
e
e
uros,
·
v•
dendos_ e ·lucros . de 'Bancos, Emlllilsas, .·SoCiedades, ·.etc:, sejli. remetido
A comlsslio de Finanpas p~-~ seu e
"
'
> ' ... ~
S•
tudo e parecer;
.
' ·Sala das Sessões. em 16 de· agOsto
de 1948. - Levlnd.o Coelho.- , . ' ·
O SR; PRESIDENTE _;,; O ·Senador
Levindo Coelho solicita: a idà do prpjeto . à Comlss!ío de Finanças. O pe"
d!do :não pode ser aceito, visto como
o. plenário.· aprovou ,há• d!a.s, requerimento no . sentido de ser a matéria
. _inclulda em ·ordem _d<i _dia indepen·
dentemente~de parecer. por ter ex·
pirado o prazo_ dentro do qual, deverá
ser emitido. : . ' · · · ··
··
· . Deferida a.' solicitaÇãO -do· Senador
Levindo .. Coelho, . estaria anulado. 1!1
prlmitldo, .pronunciamento da.. -casa.
. ' . o .•SR. LEVINDO COELHO '(")
(peiiJrordem) ·,- Sr. Presidente, de:claro.'.àf:Casa.:que::sollcltel•a,remessa
do '.projeto. à cComlsaAo ,de ·.Finanças
para. ser. estudado -e, ... oPQrtunamimte,
emltldo parecer, pois .me· parece àssim ser -conveniente.:. Nlio ·me' refiro
' ao :requerimento' ,do ilustre Senador
.Arulnule Ramoso e, sim, ao· Projeto.ndmero .7 em Ordem do· Dia..
O SR. SALGADO FILHO (•) <pela
ordem>.· - Sr. Presidente, trata-se·
de · projeto de inagna lmportA.ncla.,
o··qual,- logo ·no. art. 1.•, determinaque, por um período de · três MIOS,
não sejam acrescidos quaisquer· sub·
sfdios, vencimentos; :soldos, ·salários, mlss6es.
· ·
gra.tif!caç6es e proventos de tôda a
O SR. SALGADO FILHO - Diante
espécie, além do que to! .pago· no mês do esclarecimento de V. Ex.a, julgo
vencido em 31 de' janeiro de 1948, a_ desnecessário prosseguir nas minhas
!l'unc.lonárioe clivls e :mili>ta.res, clire- · ·considerações. <Muito beml.
.'
tores cbefes ou · sócios de emprêsas{! o SR. ANDRADE RAMOS (Pela
·
·
·.
. · ·ordem> -· Sr. ·Presidente, quando
(0)
Não .foi revisto pelo orador.
. ·meu honrado amigo, SeMdor por

..
'-'-·360 MinaS G~·âls, cujó nome declinei coin da . s'e&são de hoje, a fim. de sôfrér .
o maior r'espelto
estima. . . . . . . . .-·
. discussão .
receber emendas; . Se
o sr. Levindo ·co.elho _ MÚ!to. obri- fOsse aceito ·requerimento,·· impor,tan- .
gado a. v. Ex.•
_ •.
do · em. adiamento .dessa '·discussão
. -o-:
ANDRADE RAMOS :.;;.•... ; . anulaNe-la 'a resoluÇão já· tomada
comunicou que requerera a . ida
pelo,. plenário, mandando ·. incluir o '
·.Finan"as,
.
projeto em. Ordem do . Dia: ,. AliáS, :
.
rojeto
.à
Comisão
de
do P
~
lia • forma regimental. a apresentação
. entendi que o -requerimento. era rade emendas , implicará na volta do
·--- zoável.·
_.···
,
·_ ·
·
mesmo.às.Comlssões.· . .- .···· ·_.,_. <·
· . E por que achei ra2:oáv'el? · . .· · ·· Nestas ·condições, vou mandar ler
· Porque, · quando ·requeri, . na_ sessão , a emenda; para que o Senado deli··
de 9 do 'corrente,- que o Projeto ·nú- bere .sObre o·- seu apolamento ...
·.mero~ viesse· a plená.rio,-agi de.acOr- . ·. E'llda·e.ap~lada .á. sêg.uinte·. ·
·do com o ·Regimento, porque o,pr():' .
..
. ..
jeto •.. estava na-: _Comissão .de; Consti• .
Eli!ENDA ·
.tu!ção e · Justiça .. e a minha· inteção
' '
·
·
·
Pro1i!fo n.• 7, de·l94_8 .
·era·· trazê-lo: a .. Plenário, : coin o pa- . . .
. Aos . arts; · t•.·.'e 2.0 ·_:::.:...·· Em_,vez de•
recer des.Sa.: Comlssãosdbre>.a_,. sua
. ·constituclona:lida.de... · : .· · . : · , · .· .. ..'~,Por um period~ dé -três !ÍinOS" diga:.. :Sr~ ·Presidente, ·aconteoe que.,a,.Co":" se: ..·. _ -.·-: .
, · · .. --.·.
\
.missao de· Conetltuição e Justiça eJ(tl· ·.c "Por ·um periodo de ;dois .anos".·
,. -m.mou :o -projeto. e emitiu- parecer, e
Sala. das Sessões, em 16. de- agOsto
. o 'meu·pbje~vo, ao e11.sejo da sua dls- ·de 1948 .. ...,.. rvo· d'AquínO;. _.. ·: . .-. . . .
• . ·cussão em _plenário, .· era . apresentar
. .. . · . . . .. . ·· .
. · ·
.
emendtts; como··· prometi ao Senado - O SR ..: PRESIDENTE - ·O Projeto
·'no .sentido de -modificações em:·rela- n.• '7;: cte 1948;'•será 1remetido :M Co- /
ção à -estrutura .econOmica.· e.•f!nan- . miss ·es competentes.··Ap.tes,- porém,
. · celra. qu& o;; projeto pretende :almlgir, vai· .ser ·ndo o :parecer . que sôbre ·a .·
· •as_ quais _irlám -resolver,··. assim -~pen- .matéria ;emitiu -a 'Comts.São _de cons. samos; ·com :justiça.- é 'vantagem .para titu!ção ·.e Justiça. · . · . . .. _ .. : · .
E' lldo . e vaf a imprimir ·o '.!e•
. o fwicional!smo. e para o. n,als;. ;tendo .. . : :
' · .em -aprêçe as· realidades eE,2nOmicas,
,: gti!nte. .. .
·
·.
·
financeiras e _monetá.rias. - : .
.
. . . •- -~ PARECER •
. ·.
" A' situação;"pois;. resume-se.no--fato
. ' ..·· · _--:· ·· · .. · . . .. . . . ·
•de ter·a.certado com· meu'd!st!nt'O 'cO'- · . · ·· ,:.•. · · N:" 636:. de 1948,; .. : •· .···
'lega._ a:ida· do>projetio ·à.·'CoDI!Ssãó' de
. · Dll comissão de' cansUtÜição e
· .. Finanças, adiando a apresentação_ das.
., Justiçtl .. BlJbre. o .•Projeto ··n.• ,7·.-. de·
.. minhas. emendas · devido · à · ·situação · . · ·: 1948.. . · · ··~
· .-. - . , .
··em.. que :nos encontramos, .poJs· há;: na
· . . . - •· .. -...... · .. · · · -· ..
Câmara. dos · Deputados.- .Um· projeto
RA:l~~.:, ~!:'· ~~v~.· q~yelra.. , . _: . .
,em.· estudo;• ·_relativo. ao. aum:P:nto· dos, . . .1) .•Na·:sessão,-do . Senado, Federal. de.·
-...c·
<venCimentos· do·.::funcJnnausmo:e:·M SO.de.janeiro· de 1948, .. o 1:ilustre·. Se. Se:liàdo;··.iw .outro projetO"da.''mâg!s- · • nador~.Ailldráde. •_:aamos··;..;;.· renoriiado
tr~tilm;:exll>tllldo; :pOrtanto;, a necé6sl". :,técn.lco ~slle!lio•em·f!nanças.....; pro•·ctade de .·um . estudo prévio d&, .dollita -. nunciou fundamentado·. discurso;: .lllj)l'e•
Comissão• de· F11lia.nças .·em. •õonjunto. · ciando o ,fenômeno :ela .. in/Zação•:no
. : Nestas. condições, estlmâria.. que a. mundo. Inteiro,· em .pal-tlcular na Rúdouta .;comissão:·cte• ·FinanÇas: ;conhe- .sla Vermelha, onde sãO .desastrosos os
:'cesse-:aesse·projeto;:·e.quanto às emen- seus efeitos;:' para. term!nar.-_analisan. das, · reservar-me"ei' :.para apresenta- •do as suas· conseqüências -no: .nosso
las na referida -Comissão; -da· qual-sou . Pais. · . . . ·.. - · •:·
. . . · · ··
membro, ou mesmo _no· ·plenário.
· · .' 2). Para remediar os seus acentua- ·.
Desfeito,. àsslm; ·o: ·equivoco,· peço· ... dos males. no. Bl'asll,. S.. _EX." .apre·a. V. EX.", ·.Sr.. Presidente;. :para·· to- .. sentou-~um: projeto·: de~ lei • .....; que.. tomar no. devido -aprêço. -o .que :foi ::•.mou-~o n.• -7, de·1948.·~ de.. larga endito, concordando eu com o· que disse
vergadura, o qual "congela vencimen.v; ·Ex.", : quanto à imposição. regi- . tos e. salários ·e dispõe sObre jnros, di· .
-:. :, ·mental .. da ida do projeto às Comis- , videndas e ll11Cr06 · de Ba:noos,. ·Emiprê·
sões; em·-v!rtude _de .emenda. aprese~- sa.s, SOciedades,:. etc." .. · .
.
' ' tada. <Muito bem·) ;
· • . . '· . · · 3) Tôda a matéria. d~ mencionada
... :· O, SR~ PRESIDENTE - o reqüeproposição. está . na competência do
Congresso Nacional (Constitu1çlto Fe·
r!mento de V; Ex." .~o! no sentido
de, na- forma do Regimento; ser in- .dera! arts. 5; XV, A, B, C, e. K. 145.
148 e 149 .da
Con.~tltu!çlto) . único ··
· cluldo o projeto na Ordem do Dia
.
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ângulo cuja. apreciação cabe à. co~
missão ' de · .Justiça devendo · a. sua
· substâncl11 ser estUàadai pelaS competentes comiss!les técnicas no seu paipltante assunto. .
· ·
Sa.la. da· comissão de : Justiça' do
senado Federal, 9 de agõsto de 1948 .~
- Waldemar Pedrosa, Presidente em
exercfelo. - Olavo Oliveira, Relator,
- Ferreira, rle ·Souza, vencido. Consl·
dero ··Inconstitucional o· projeto;. que
vai mudto além d11. intervenção·· do .Estado na· economia :particUlar. ·.;... Lu-.
·cio Corrêa, ·vencldo. - ; Filtnto Mil!ler.·.;..; Arth.ur Santos,- Etelvina Lln...
.o s:a.: ·P.RESIDENTE ,... Está' esgo- ·
ta.da a .matéria da Ordem do Dia.
Nada. mais hawendo que tratar; vou
encerràr' a:· séssão, .Designo para a de
·
amanhã' a seguinte · · ·
· . . ·O"'"EM ·0 ·0· T • . : _,
0 ...,.
.
......

19fs~.c~!fo-~~~a ~~rJ:od~·~~~~~

· Cr$ .150.000,00 para desl)esas dos três
delegados da. Cruz Vermellla Brasileira
· à.· XVII' Conferênclll' Intel'll!Wional da ·
Cruz Ve1·mel,ha a realizar-se em Esto~
colmo.. .' . _ · · · , · , .
·
Nas sessões de hoje e Cle amanhã:'

.

Projeto de Lei da Câmara n.• 261,
de 1948, que _concede Isenção de direi- tos de . importação e _demais taxas ·
aduaneiras para ,100 tonelad.as.de mármore importado da Itália. ~elo Superlor dos Padres Capuchinhos do· Rio
de Janeiro: ·
·
·
·
Projeto de Lei da. cãmara.-n.• 262,
'de .19481 que autoriza o PodET Execu~
tivo .a abrir pelo Ministério do Trsba~lho,· o crédito especial . de· ......... , .
Cr$ 3.COO.OOO,OO, para atender à.s despesas (\e manutenção de hosp~arias,
a cargo ·do Departamento Nacional de
Imigração, · ·
.: , · ·

Proj~~-

~1.

de·
da. Cânl!u'a n.o 263,
Federal ao ,Projeto de Lei Municipal . de· 1948; ,que. declara ·incorporada na.
que concede jubilação com .veilclmen· · "Companhia. NaclonaLcontr:J. o- Cân·
tos Integrais aos professôres ·que al, . cer.'l .. o "núcleo. de", combate ao. cll.ncet·
cancem · 30 anos dil, serviço .ou at!n,
:a~~~~a · Casa de : ~ericéord!a de
· jam 55 anos de idaue, e dá. outràs pro~
~
vidências. , (Com Parecer · favoráVel,
COMISSAO
MISTA ENCARREGADA
617, da: COmlsslio ,de Constituição
DE· EXAMINA:&. A SITUAÇAO- · ..
e. Justiça) . ·
. ·
·
·
. ECONOMICA E .FINANCEIRA: . ·
. . Discussão·. única. do Projeto d.e Lei
,_,., : :DA C .. V. B.. D, · .
.da Câmara n.•. 177, de ·1948, que au·
.
\ . ' ' '
toriza. a . abertura, pelo Mlnistérlo da Trecho da .Ata. da s.• Reunião em 10
· educação ·e Saúde, do crédito especial
.de. ,agósto :ae 1948; ·que se:· reprodu:
de gratificação de. magistério a Teo. po_r,_ ter,
. sefdo.
. com.
. incomções:
-dorino :Rodrigues Pereira.; .(Com. pa·
receres. fa.vorá.veis< ns. 636' ~e 631. das
·~·~~
0:~ ~ ~ ' ~'t lO-~~ I I: I
. .
Clomlssões de ConstitUição e · Justiça
.. Submete; 'em seguld~; o. Sr. Presi·
· ,.
e de Finanças>. · .
os referidos. relatórios . e suas
dente·
Discussão úDica ·do PÍ'ojeto de Lei
conclusões-,
à. apreciação da Comissão,
0
da. CâiÍlal'a n. 226, de· 1948, ·que .au.: bem· como. as
:resoluções por ela toma. .. torlza a. abertura, pelo ·Mlnistério das das, ·em cumprlm!mto
aos ·quesitOs, da
:Relações ExteTiores do .·crédito ·espe· Indicação que lhe prop& a des!gnaçãO, ,. ,
clal de Cr$ 9;480,00 para· atender ao · os quais são _aprovados.
'i~ '
pagamesto de diferença de· vencimen· .
.
·..
.
:
tos. a funcionários. do ·mesmo Minis•
'
.térlo~ (COm· pareceres fiWOl'áNels, nú-.
meros · 624' e 625 · das 'Comissões · de TRECHO De DISCURSO PRONUN- '
· Ooilstituição e ~Justiça ·e de· Finanças), . CIIIAOO PIELO SR. SENADOR .A.N- ·
· Discussão única da Proposição. núDRADE RAMOS NA SESSAO DE 9
DE AGOSTO DE 1948
..
mel'o 250, de. 1947 qu6 concede redução de pena. â .criminosos primários.
Que se reproduz novamente por te1··
<Com Par.ecer contrário n.• fllO,. da
Comissão de. constituição e Justiça) ·• . sido . publicado com incorreções, ··
Sr. Presidente:
.Levanta-sé a. sessão · às ·15 ho- ·
ras e 20· minutos.
·
·
. Chama~ia, · pois a. atençãc do ·Sena.. do para o crescimento sem medida do
·':RECEBEM ·Em:NDAS ·pERANTE
grande alimentadol' da espiral da in.
AMES.'\.
flação, construido pelos sucessivos e
Na sessão ·de hoje:
VUltosos orçamentos de despesa, exiProjeto de Lei da Câmara número gindo a arrecadação d<l receitas cada
260, de 1948, que concede auxilio de ano maiores, à. custa de aumento dos
.
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Impostos· existentes e da ()naÇão de ou~ vada, perturba a; renovação dos bens
í · · · . · · · ·· ·
tros novos, abalando· e : debll!tando a ' de produção.
Se examinarmos ràpldámente· a. si· fundo ·a· estrutura e.conômlca da. Natuação orçamentária de 8 11.1100 para
ção e· a .formação de· resel'Va.s· tão lm"
presclndivels a, um pa:ls .novo como o cá, enoonltraremO$ a 'esplra.f 'da lillflação. e os. deflclts. ·
· ··
nos~;''Desanlmando·. a ·iniciativa pri~
'.,,.,,
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1940 •. ;,;·,; ....... ; '·'
194.1 .. .. .. .. .. .. •
J1942 ~ ............ '.
1943 • :. •·•·· ... '" ...
. 1944 • . .. . • .. .. .. .
.• .1945 ·............ ;
' :·1946 •. ,;:,.. ..• . • • . •
.. 1947 ... " ... :....
~-~)948 .... ;....... ...
' -~·-

:
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'
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'
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'

'
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' Receita.
.

DEspesa :. : ,/

Cr$

·. .

'~$

.

J.

·

. .·.

. 593.176.000,00 .·
•, ''794.08(} 000,00
1. 371.433 000,00
. ,501.363.000,00 '
·8Ucf!S.OOO,OO
. . 997.821.00000 ..
2.6311.968.1100,00
'
· . <em exeéuçãO);:

. 4.036.460.000,00
. 4.045.555;000,00
4:839.636~000,00
5. '748; 013. 000,00
4.376.580.000,00
5.442.642.000,00 • . 5.944.009.000,00':.
'1 A50.'622.00D,DO
7.366.'199.000,00
. 8.852;056.000;00
. 9.849.87'1.000,00
11.569.576.000,00 ·14.202.544.000,00
13.863.446;000,00 .,13.393,228.000,00
1U97.320:000;00
14.596;04.6;000,~0
.

.

'
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.

. .
'

:

.~ ..

_Cr$·

I

4.629;000.000,00

.'

Deficit

.

·> ,.,, Com relação ao. exerciclo.,de ::11947, a.. 'Me,nsageril' do

''
'

'.",,_I,

.

..

sr;~ Presidente ·'.da:·

~'.República, de acOrdo com as Informações do Ministério da Fa:zeOOa.; d!L men· ·.
::::clona
um·saldo de Cr$ 448.238.000,00.
··
· · ·
·
·
· • "·
· ·
....
'
• • •
• 1 .. , ...

· /:Ora, Sr. Presidente, se formos ~~ .. '::Assim, po!.S, ~ã() éderit~sl~:~~s~~liJ
. 'rar contas que . nlio foram . pagas e : marmos . com. a manut.enç!io .dêsse...estado de· Inflação: não· set:á.. t!emasla
'despesas cuja llquldaçlio ou 'l,pllcação
·ainda não está. feita, veremos que, in·. também, nos preocuparmos :t~a,.,busca..
felizmente, êste saldo pareile não exis- de medidas pa.m nos contmpõm\os a.o
tlr. . . .·..· . . . . . . . . . , . . . . . , ·
.crescimento dêases ·dettctts e ujJl- a.u:· De ·fato, há· uma·. divida flutuante. ~ mente arbitrário de despesas.
· ·
. de letras ~e eXportação·de ct'!rca de · ·. o.'sr:·Alfri!do Neves .:..•:EStá.se fa~
500.000.000 ·de ·-;cruuelros, Há .. aJ,1lda· zendo ·justa:mente o contrário: quanf?r ... ~esldente, .a divida dos.Jnstltu- .. do _se· busca ·o ,.equillbrlo orçamentá.~
.tos e Caixas de Aposentadoria. e Pen- . rio é · que se cogita/ de um a.U!Ilflnto
sões.- que atinge,_·no·minlmo,.·a ;;,,;
de .vénclmentos•.. que. lmportm::em
.L20D.OOO.OOO de crJIZelros; ·. · . ·. · despesa· anual superior a· 2 bilhões
.''Há, outrossim, um. fato que,. pensade ;cruzeiros!"· · . · · · '· ·
·
. mos, entrou no:.Orça:mento de 1947, e
sR···
ANDRADE.
RAMos··
· cuja exJ)llcação' e ··uquldaçrio' somente ...0: ·.' · .· . .
. • .
.. """' 0
·.o Ilustre •Sr. Mfrllstro :da ·Fazenda po-" ![u~tre relator _da Receita na. C'âmara,
dtrá Jl.roporclonar~nos;, ·E' :que das. o nobre Depu1ia.do<F.emando Nóbrega,
dá. muitos e ·Importantes alga:rlsmos
· . nossas' reserva.s de ouro. fino· existentes
no· exteriOr, ·foram: cwélon111dos .· 71,81'1 . no seu. excelente trabalho na. maté-'
· quilos a,o. Federal .Reserve Bank, :de
ria, a que.' v..· EX:•. acaba · de ·re1erir
e: no· sentido ·:mesmo ..do. que. acabou de
·.'Nova' Yorlt;"·,:em garantia .. de .. adlll.llta. ··
mentos ·. feitos por , aquêle . estabeleci, manifestar.. .. . .
m~~tcs de crédito, no yalor .,de . BO,~i. 0 sr.. AI/reio Neves ,;... Não tive
lho€s . de. dóla:res, ou seja, rêrca de . oporl'uiúdade de ·ler êsse· 'tl:abalho .
1.51lO.OCO.OOO·de cruzeiros.. Essa ope,
. '
. · ·
·
• ·
. l'açflo não estava liquidada. em 31 de
O SR. ANDRADE RAMOS -:- Ora.
dezembro .de 194'7 e . só \P()de).'la: .ser Sr;, Pre.sldente, esta:mo,s • executan~o
,detalhada .pelo Ilustre :senliot ·Mi.nls- . para . 1948 um. ·orçamento,· em. que a
tro.da. Fazenda, explicando S. Ex.• c·o- Receita 'foi- 'orçada•·em·l4.597.000,~0
mo foi aplicada· ou se .já- foi !!qui- e a des<pesa; ·em 14.500.000.000 de crudada .. Em todo caso, Sr. Presidente,
zelros." Quer dizer: êste OJ:Qam.ento
não podemos. experimentar segurança prevê um saldo· de '1 ooo ooo· de cruzei·
com êste saldo: ao contrário, devemos
· · ·
.
·recear . que, na realidade., seja ·mais ros, reliuzldisslmo em face das clifras, .
q,m deficit na forma ·daqueles que mas dlrfamos gt'aças ao senhor se,
' acnbo de. Íneilciona:r. ·
·
realmenite, pudessemos conta.r com

(

.,

I

l
i

'

.
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•

êsse saldo, Os contí:nluos e gramdes
De .1942 a 1946 começ-amos ~m recréditos· votados - ~lL!LS aberto.s, ougime lnflatórlo, como se pode veritros .por abrir -. são su:Hcientes para ficar pelos ·algarismos do crescimenel!llÚillar, .certamente essa esperança.
to do papel moeda ·em circulação. que,
· Ora, na consideração dos elemen- dentro em pouco, mencionarei. . .
Sr. Presidente,' organizei também
tos · esta tlsicos dêste quadro o que
um· pequeno mapa - com dados exvemos em relação à Receita arrecatrai dos do relntório anual· do Banque.
dada ·é· que ela se mantém em cresciüe Regements Inte1•nationaux -.que
mento de ano para .ano, numa base
mostra ·a. nossa. posição em relação
percentual de 10%', havendo alterações
a. diversos· pa.fses em matérhl. de cirexcepcionais, como entre .1931 e 1932,
culação monetária. o índice em de- ·
em que as receitas foram, respectiva·
mente, <em mllha.res de cruzeiros) .. · zembro de lll939 era de. 100. Nossa. cir-.
. 1.152.665 e 1. 750.890, Isto é, uma di· • culação monetária em· dezembro de
·mlnU!ção: mas foi êste .exerclcio afe· .1946 era de 20 bllb.õeS e q~
~lhões ~.'.a mesma que temos hoJ,e.
tado pe·la revolução de ,São Paulo ...

' .
"· O mapa é o segUinte, coiocado o Brasil no tope d~ cada coluna.:

I

.BÍÍL!Iit··. ·.--.·~ ...... ~ .... -~· •. ~ ... ,·,. . 427
Chlle ·, , ... , .. ·........ ,' .... : ; .
4'10
Argentina. ............. ; .. .. ..
360
A·tJStria ·, ·•.....••••.•• ; •••• ; • .
.333
.Bélgica. . . ; . .. • .. .. .. .. .. . .. ..
332
Costa.. Ria. .... :.. .. .. .. .. .... .. . . 260
Dina.m~Wca . .. ....... ; .... , . ..
266
Espanha . · ... , . : . ... :.. .. . .. ..
168
Esta.dos Unidos . .. .. . .. .. .. .. .
411
·Guatemala. , .. ; .. .. .. .. .. .. ..
367
Holanda;.,,, ... ;................
263
Ingla.tel'l'a. ·, ................ , .. . . 285
Nova Zeelãndia. . .. .......... ; .
270
~ortugal .............. :.. .. .. . • 380
I

Brasil .~ .•. ; .· .•.• ~ •......•••..•• · : á2'l··
Austrálln. . .. ........ ,' ......... · c-137
Bollvia . .. ....... , ............ • D58
·Bulgária· • :. • . . . . . . • • • • • . . . . . • .. . :aso .
Columbfa ..................... ,
453
. Egito · . .. ..... ;, ;·, ;·,; .. ; .... ,
001·
· Equador · . .. . ·.... ,; .. ; . ; , .... ; . '
562
. ·Finlândia. . .. .... ,. .... ·... , ... ,
829
França. . !',; .................... ·· 698
Grécia . ·'" ........... : . ; ... : , , 6 ,(!:16
:t.ndia ... ·; ...................... ··· 669
• Iraque . ·I; ....... ,,.... .. .. .. .. . . .395
Iran ..... : . .... , .. .. .. .. .. .. ... . .763
· Rumânla : .................. 15.815

,'·;

· ~O. que vemos, pois, é a.. nossa. positanto com êsse auxilio como seria. de·
ç~~oo !ntermedia,. por assim. dizer, em
des,eja.r, porque os juros eleva.dils. e
matéria · de·.· circulação monetária. · · os prazos ·curtos enca.recem 0 ci.Jsto.
Mas infelizmente, todos os pa!Ses que
têm um lndice ma.lor do que o nosso
da pródução, reduzem a. wrgem de
lucros e !Imitam a.. capacidade da. lnisão i>alses que sofrera.ln com a... gue1·ra,- ou que estilo dominados pela po- ' ciativa. · Em. geral, os maiores · ban·
~!~~nEJg,nôm!ca da Rússia e só agorn ' cos, a começa.r· pelo ·Banco do Brasil,·
· .o sr. ··punlo 'i>o1np~u·...:... E de pro- tMbaJha.m. com as taxas, d~ 8% e
ducão muito maior, tal'vEz. . · .
10% e os médios com as de .10.% ·a. ..
12%, não· fa.lando dos· menores· que,
·embora operem. à taxa !llglal, al!ldal
. TRECHO DO .DISCURSO PRONUN·.
cobram. outras despesas, · a titulo ·de
CIADO PELO SR.· SENADOR PE·
comissões, exPediente;· etc., que o~- •
REIRA PINTO NA SESSAO DE 12
... DE :AGOSTO DE 1948.
ram as operações praticando· verdadeira
.a.g:!otagem. E os prazos que to~
' QUE SE: JIEPI\ODilll PO'R TER smo PUBLlCADO
dos esta.belecem não são superiores a
, . COl4 D!CORRLI)ÕES
.120 · dias, podendo. ser reformadas · a.s
.
.
opera.ções com amort!za.ções e paga.o o o o o o o o o o o o.
o o o o o o o o o o o o o o o o 'o o o o o o o o
mentos de juros de forma. a. agra.va.r
· Os próprios lavradores contemplaçada vez mais os .empréstimos;
dos· pel(!s bancos não se •beneficiam
O
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1~2~a Sessão, em -17 de A~ôsto· de J948
. P.RESim:NCJ:A. 'oos SENHORES N:E!aEu RAMOS, PREsiDENn"E, · JOAO
VILLASBOAS,
.. .2.0 .SEORET..ARIO
E DARIO.
CARDOSO, s.o SECRETARIO·
.
.
.
.

número .legal; está. aberta a: sessão .
Val-se .proceder a leitura. da .ata. ·
·-· . .'
·O SR. O. SUPLENTE (servindo de ·
2; 0 Secretário) , procede à leitura da
a.ta. da sessão a.tllter!or, que, (p06II;a ,,em
·
· · ·discussão, é· sem. debate aprovada.
0
0 SR;. 4. SECRETARIO (servindo 1
. de 1. 0 ), lê o seguinte
. lilXÉ'EDIENTE

As 14,30 ·horas ·comparecem. os . se. nhores. Senadores:
·

Alva:o Maia~·
· Magalhães Barata.
, Augilsto :Me!ra.
·. Clodom!r Cardoso. .
· V1ctor!no· Freire.
· Mathlas.- Olymp!o ..
· Ribeiro Gonçalves.
· Plinio -Pompeu. •
. Fernandes. Távora. . . . .... ·.
· Ferreira. de .Souza..
· .· Adalberto E!beiro •.. ·
.......
Vergn!a.ud Wa.nderley. ·
· José Américo; ·
Etelvina Lins. ··
Apolon!o Sales. . .
Cfcero de Vasconcelos:
rsma.r:·de· Góes
··
MaYilard Gome&. -..
Aloysio de carvalho.
Pinto· Aleixo.·
· Henrique. de. Novaes.
Hamilton Nogueira. ·
·.-.
Andrade ·Ramos.·
Sã Tinoco..
· ..
,·_ .·
Levindo· Coelho.'. · ·
Bema;rdes Filho.
Euclydes Vieira.
· Dario Ca:doso.
Pedro Lüdovico,
Filinto Mülleri · ·
João Villasbôas. ·
..
Vespas!ano Martins. ·
Flavio· Guima:ães.
Roberto Glasser .. ·
Arthur Santos. .
. Ivo d'Aqu!no.
Lucio .corrêa..
Ernesto Domelles.
Salga.d() Filho, :,
Evandro Vlimna..
'
Ola.vo Oliveira. · · ·
'Rodolpho Miranda (42) ,. ·
'

,. "lR.

r '. •.·

~es

~

'

..

..MENSAGENS'.

N. 0 152, de-·1948
-· ExcelentlsSimo .Senhor Presidente do· ·
· . , -.· .· ·
· Senado ,Federal. . . ..
Havendo ·sancionado ·o DecretO do
Ccingreás() .. Nacional · que · autoriza• a·
abertura; pelo: Ministério da 'Justiça e
Negócios·· Interiores; 'de . crédito. espe_._
cial. para. pagamento de gratificáçllo a ·
•pessoal da Imprensa. Nadonal, tenho ·
a honra de_ restituir a ·vossa Excelência· dois _dos. respectivos. autógrafos.
Rio·õe Janelro,'ll de agOsto de 1948.
- Emll:co· a; 'DlrrRA, ..
.A.o. ~quivo •.
•

•

<

·,

.. ' N. 0 .15S,

dé 1048' .
. .
· Excelentlssimo Senhor P~e~dente do
.. Senado Federal. · , .- ·
..
Havendo sancionado o Decieto· .do
congresso· Nacional que autoriza : a.
construção de . estação . de passageiros ·
. do aeroporto do. Recife, tenho a· hon:rll. ·.
de restituir .a Vossa . Excelência . dois
. dos respectivos autói!Tafos.
• Rio de Janeiro, 13 de agôsto ·de 1948•.
~ Emtxco G. :OurRA.
·
. · Ao. . Arquivo.
'·
.
.....

N. o ·154, ·de 1948
.
Excelen tlss!mo. Senhor Presidente do
Sena.do Federal.
'
PRESIDENTE ...:.. Acham-se
Havendo sancionado o Decreto do
42 Srs. Senadores. Havendo . Congresso Nacional que dispõe sôbre
'•·

..

....

.

-:- 365gratificação de magistério, tenho a
honra de restituir a. Vossa Excelência
dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, '13 de agOsto de 1948.
- EuRICO G. DlnRA.
,_ Ao Arquivo.
N ,o 155, de 1948
EXcelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal.
· ··
.
Havendo · sancionado o Decreto · do
Congresso Nacional que autoriza o
Poder EXecutivo a daJ" execução ao
Plano de ligação ferro~rodo-fluvial entre· as cidades de Anápolls, em Goiás,
e ·Belém, no Pará, tenho a· honra de
restituir a Vossa EXcelência. dois dos
respectivos autógrafos.
.
; Rio de Janeiro, 13 de agOsto de 1948. ·

-:- ·EuRICO G~ _OUTRA,

· Aproveito o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 12 de agOsto de 1948; Getúlio Moura, 2.0 Secretário.
.
PROJETO DE· DECRETO LEGISLATIVO
I

N.o 211 de

~948

Aprova o Acôrdo
no, de Montevidéu.

·o

Pan-america.-

Congr&So Nacional 'decreta:

Al't:.: 1.0 E' aprovado o Acôrdo Sa-

nitário Panamericano, assinado, .. em
13 de. março de . 1948, :na . cidade- de .·
Montevidéu, pelos delegados do Brasil,
·
· Urugl,lai, Argentina e Paraguai.
Art. 2.0 Revogam-.se as disposições
em contrário.
.
·
.
·A. imprimir.

•

Senhor 1.0 Secretth-io:
Tenho a honra de encaminhar a
·.N: 0 156, de. 1948 ·
Vossa EXcelêncià, para os devidos
·.
fins,' o incluso autógrafo de.: Projeto
. EXcelentíssimo Senhor Presidente do . de Lei ~·· 244-A, de 1948, que mantém
Senado Federal. ·
· · a decisao do Tribunal de Contas qutL.
Havendo sancionado o De~~~eto do recusou · registro'· ao termo· de conCongresso Nacional que autoriza a trato celebrado entre o Govêmo- Feabertura de cré~to. espeeial para pa- dera! ~ Paul Windsor Braning, pará
gamento de contribuição ao Conselho execuçao de serviços de .dragagem da
.· ·
Internacional.do Trigo, tenho. a honra .. barra do põrt.o de Aracajú~
de restituir a Vossa EXcelência dois . - Aproveito o ensejo para reiterar. a
dos respectivos autógrafos·.
.
, · Vossa Excelência os pr~testos de miRio de Janeiro, 13 de agõsto. del 948. . nha distinta .consideraçao.
- Elnuco G. DlrrRA.
Rio, em 12 de agOsto ·de. 1948.
·
Ao ·Arquivo.
.Getúlio Mourci, 2.0 Secretário. . ..
Ao Arquivo. · ·

.

OPÍCIOS:

.:_ Do Sr. M!nlstro das· Relações EXteriores, convidando o ·Senado . li fazer-se representar à chegada do Presidente da República Oriental do U11Uguai a esta CIIIPita:I, no _dia' 2 de se:
tembro .próximo, às . 15 horas, no Pavilhão do. Touring · ~lub do Brasil. ·

'
- Intelra'do.
· ·.
- Do Sr.· ·:Pre~idente da Assembléia
Legislativa de São Paulo, agradecendo as manifestações -·de pesar .prestadas pelo Senado; em homenagem à
memória do ex-Presidente- daquela ·
Casa, Sr, Francisco Alvares Florenc~ ..
- Inteirado.
- Senhor 1.o Secretário:
Tenho a honra de encaminhar · a
.Vossa Excelência, para os devidos
fins, o· incluso autógrafo de Projeto
de Lei n.• 723-A, de 1948, que. aprova o
AcOrdo Sanitário Panamericano, de
Montevidéu.

.

.

PROJETO DE DECRETO LEGISLA:riVO

..

N.0 22, de I948
· Mantém a .d_Bcisão do Tribunal .

. àe Contas,' que recuyou registro' ao
têrmo de contrato cele!mtdo · entre .
o Gcniêrno .Fedéral e Paul Wind-

de

sor Braning, para execução .. ser.
viços de. dragagem da barra do,
pôrto de Aracajú.
...
_

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 E' mantida a decisão ·doI'rlbunal de·· Contas que; com o fundamento· de e~tar encerrado· Cl exer, elo financeiro de 1947, ·recusou ,re. glstro ao · têrmo de . ajuste celebt·ado
em 27 de dezembro de 1947, .entre o
.Govêmo. Federal e Paul Windsol"
Braning, para a execução de serviços. ·
de dragagem da barra do pOrto de
Aracaj.ú, Estado de Sergipe.
··
.t1rt. 2.0 , Revogam-se as disposições.
em contrário.
·.11 im:Prlmir.
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. Senhor. 1.0 . SecretâriÓ:
.
· . -Teriho · a ·.honra de ·.encami!Íhar r.
Vossa. ·.Excelência, para os devidos
fins, o• Incluso autógrafo de Projeto·
de Lei n.• 399-A,: de· 1948, que: autoriza
O Tribunal de. Contas a registrar o.l
têrmo: de. contrato Jirmado entre , "
Ministério da Agricultura e a Associação dos Criadores· de .Gado .Holandês
do. Rio Grande do Sul.
·
'.' Aproveito o . ensejo. pará reiterar a
. Vossa Excelência os protestos de mi·
nha· distinta consldera,.ão.
·
..
Rio, em 12 .. de .agOsto de 1948.
, Getúlio Moura, 2.~ Secretário. .
. .
· PROJETo DE .Ji'i!:cíu:ro u:omÍ.Amu
..... ·.,. ··N.• ..;.,,·de', ·
· · .
1948
""'

>: .

Aproveito. o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência 'os protestos de minha ,distinta ·conslderaçllo: · ·
Rio, . em 12 de !agOsto ·de 1948', -.
·Getúlio 'Moura, 2.0 .Secretárlo; · ·
PROJETO 'DE DECRETO ·LEGISLATIVO .
;N· · ·24. d 1. 48
.• · . • e · 9
· 'Autoriza. o• Tribunal· de CO?,tas
a· !'egistrar o contTatõ firmado ·en- .
tre ·o· Govérno,·da: Rep·út>tca . e
Marcelo Otto Neuenschwander pe.
nlào_.
· ·· '·

O Congresso Nacional decreta:
· ·Art; : 1'o." E' .o Tribunal de . Contas
autorlzado.•.a registrar. ,o contrato celebrado .entre.o Govêrno·da República
dos Estads Unidos ·do BrasU e c _se. : .· Autorii~·· Ó· TTÍbttnal tte. Óóntius . .nhor Marcelo Otto · Neuenchwander
. , ,·, a •registrar. .o ,têrmo de :cf)ntrato . ·Penido, por,fOrça dil;qual.~te se obri. firmado entre ·. o Ministério , da . .ga a desempenhar.• a funçao ·de. assis· .
· · Agricultura e .a Associação ãos
tente da :Cadeira de;, Entomologia e
· 'Crlaàor6s de : GaclO Holandês do Parasltologla Agricola. na ,Escoin Su~
Rio Grcmàe do, sul. .
.
perior. de _AgrlculEJU'a de Lavr,a~. ;.
·
.·o •CÔÍlgll'esso. Naclonlll
decreta:
. Art.. 2.~. A, respectiva despesa ,cor·
. rerá. à conta ·da Verba .1 .:._ Pessoa!,.
·
. ·
Art. 1.• .. E'
Tribunal_ de~ Contas. Conslgnação:'II .-.Pessoal ext.ranumeautorlzado a registrar o têrmo de Con- rário, SUbconslgnação .Of .- item 04,
.trato. celebrado, em .. 15 de dez~mbro de Depàrtamento . de. Administração;.: ln·
1947; entre·o Ministério da. Agrl!:ultu- ciso ·06, Divisão .do :Pessoal, .'do Orça·
ra e a Associação dos Criadores . de mento em vigor para 0 Ministério da
Gado.Hola.ndês do Rio Grande do Sul, · Agricultura' e nos exercícios .vindouros,
.que estabeleceu o auxillo .anuàl ·de .. ·· à conta·da :dotação que fôr :lestlnada
Cr$ 20. oo~.oo (vinte mil.. cnw.elrcsl , à .a êsse fim. · · · .• · ··
· • : · . ·
Associação dos criadores •.de Gado ·Ho·
· ··
·· · ·
·
·õ
. landês do Rio Grande. do Sul,: durante e:~~~r" ·~~;ogam~se as. ~lsposiç es
cinco anos, de [947 a ·195J., .cuja desA.· imprimir. .
·
·pesa consta da ·Lel·n.•-3', de 22 de de(Pub!fca.da·no
c. 'N., de 18
zembro de 1946,.a.nexo.. l4, Verba.3Serviço e encargos,· Consignação I, ele· agó8to: de 1948)..
·
·
.
Diversos, sübconslgnação os. - Auxíllos, Contribuições e..Subvenções, 01·A .impr,imlr.
Auxílios 19 .-:Departamento Nacicnll!·
· .. São lidos .. é ·vão a: Úriprlmlr os .
·seguintes pareceres: ..
·
de Produção Animal, 04 - Divisão do
Fomento da Produção· Animal, a l Ma:·
·
• ·. · PARECER
nutenção de: Registro· . Genealógico.
mediante. Contrato, allnea a.
· · ..
N.0 637, ·de 1948.
Art. 2:• Revogam-se.· as dlspo:>lções
Da comissão de .constituição
Em c·ontrário ..
e Justiça sõbre o Pro;eto -ele De' Á imprimir ·
·deto •Legislativo n.• · 12, de 1948.

:o·

:n ..

. <Publicado

rio

au.ãsto .ele 1948) .

D.

c.. N., .·ae w

rte

.• Senhor 1.• Secretário:.
. ·""'
Tenho a honra de· encaminhar n
Vossa .Excelência, para os devidos
fins, :o Incluso autógrafo . de Projeto
de' Lei n.• 400-A, de 1948, que autoriza
o .Tribunal de ·Contas, a registrar o
contrate firmado entre o Govêrno da
República e Marcelo Otto ·Neuenschwander :flenldo.

.

.· • Relatoó.-: sr;
. Afth~r Santos: ·
A -Câmara dos · Deputados aprov,ou
o . acôrdo sObre · transportf.s a.éreos
entre o Brasil• e·'a Dinamarca :firma•
do· no Rio de. Janeiro: em ·14 de no·
venibro de 1947, que .· havia ~>ido ·
submetido ao · cOOlhecimento- daquela
casa• · do • Congresso .: Nacional· · em
Mensagem do· Benhor: P!'CSidente ·da
República. acompashada de Exposi·
ção · de ·Motivos :do . sr,· Ministro das
Relações Exteriores;

. .'

.

·'.

-367-

o lic6rdo' está em condições de' ser
O referido Projeto · visa· a aprovaaprovado também pelo Senado. · - ção de· um Ato Internacional, que De
contém a cláusula de rec!procldàde, destina a explorar e assegurs.r servialém de outras ,usadas· em documen- ços -aéreos regulares que, por certo,
tos ·desta' natureza. .
. ·
multo ·contribuirão . para estreJtp,r as
relações ·comerciais,. culturais' e ·de
·Sala das COmissões, em .8 de julho · amizade
entre o Brasil e o país. nór,
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presi- dlco.
' ·
·
· .' ·. , . · . . . dente. :..... A.rthur .Santos, .Relator. Acôrdos
similares
já
. foram. ceie·
Augusto Mejra. - A.leysio de. Can~a•
brn~os entre o Brasil e· vár!B.s; outras
lho .'- ·Ferreira de SaúZa. - Etelvina
naçoes; . deles . decorrendo benefícdos
Lins. - Lucto correa •.
assinalados para . a, aviação · -comercial brasileira, ·que necessita ser ln·
PARECER
tens!flcacla. .
. ·.. . · · ·
. ' l'>l·" 638, de. 1948
Somos p::ls, de· parecer que o ·Projeto em aprllço_- merece a aprGvação
Da ComiSsão de Relac6es· :Exteriores, sóbre .o Projeto' de · Dc· da Comls:lãa de Viação e Obras Pú·
ereto Legislativo n.• 12, · de :1948. bllcas da SenRdo Federal. · ·, . · ·
Sala.- das Comissões,· em . .12 de agOstQ
·Relator:
6r;
Aivaro
Mala:
·
·
de
1948. - Henrique de Novaes, Pre- ·
. .
.
sldente.·_Euclydes ·Vieira, Relator.
· I --' Similar,' eni sua.S cláusulas, ao
.
-:Ernesto
DorneUes.
:.... Ribeiro Gonassinado coin· a Suécia, o' acOrdo sO- . çalves. ...:. Frcmcisco GallGt,tt.
·
bre Tra.nsport·es :Aéreos ·entre· o· Bra.sil e a Dinamarca· teve •aprovação,
:. PARECER
,,·
na Câmara .Federal, pelo projeto -Le·
N.• 640, de 1940 .-: ·"
· glslativó n.0 ·H!. · de 1948. Enviado ao
Senado Federal, .-· mereceu . pa.re~:er .
'Da com~ao· ·de ·constituição e
favorávéi da· ComlssãG: de Constitui. Justiça,- sóbre. o .Projeto .de :-Decreto Legislativo :n.0 5, de 1948.
ção •e Justiça. - · · .. . ·: .
n ....- Em , ofício ·-ao senlior Presi·
Relaltor: .- senador'AuSllstil .Mel·
dente·. da· República, ·anexo: à Mt:nsa.
. gem. dirigida. ao congresso· Nacional, ra.
()'senhor. Ministro das _Relações . Ex·
O Tribunal de Contas · recusou ·reteriores aduz as · mesmas consider.a· gistro referente às. despesas no valor ·.
ções, relativas à Importância. da. aviade Cr$ l.OOO~ooo,oo:. pel'l Ministério
ção comercial , e · .sua · influência na
da Agricultura por ' acha.r · irregular
aproximação entre as nações. , .
o processo dessa despesa; O Tribunal
de Contas &!cldiu · assim .pelo ··fato
Sou -pela aprovação do Acôrdo,
que. vem explorar serviços· aéreos en-. · de. não. ter sido autorizada< e:q>ressa·
. tre ·povos que necessitam~· intensificar mente pelo Presidente da .. República
suas re-lações comerciais ·c •culturais. a. dispensa de cGncorrência. para. exe·
cução do serviço . O Ministério ·da
Sala .das ComiSsões,: em 20 d~ ju- . Agrlcillturíi.
que .essa dlspen·
-lho. de. _1948. ~ A,lv_aro ,Maia, PrPsl· ·sa decorria.. achava.
da· autorização · pres!den·"
.dente e Relator.. - Arthtlr .Santos.- · ela! ps.ra a realização dessas despe·
Pinto Alei.to. ·- Flavio· Guimarães.
sas em · reg!men de . ad!imtaniento ··
-. Mathias· Olympto
·
· multas .vêzes necessário. Obtida ·à
autorigação do ·Presidente da Repú' , . PARECER_
. bllca o Tribunal fêz () registro sob re''
0
· N. 639; de' 1948 ·
serva e na forma da lei suJeita· o ~eu ·
D~ Cointssão de. Vtáção ·e .Obras ato a apreciação do ·Congresso daí o
Prc>jeto n.•. 5•. de 1948, que .aprova
Públicas, sôbre o Projeto. de De·
o registro feito pelo' .Tribunal. Nada
creto Legislativo n.0 .12, de 1948.
há a opo1· .quanto à constitucionaliRelator:. Sr/Euclydes Vieira,
dade _e necessidade ,do . ditG projeto
.·O Projeto' de. Decreto Legislativo para · a l!'egularlzação do assunto .
n.• 12, de -1948, que aprova o AcOr· Deve ser aprovado pelo Senado. .
Sala das Comissões, em .13 de agOsto
. do sôbre Transporte A~reos . entl~
·o .Brasil. e a Dinama.rca, f!rlJíllldo. na de 1&48 •. -. Waldemar Pedrosa, PreCapital . da · República, em 14 de · no• sidente t~m, exercício - A uqusto M eivembro do ano -passado,. já recelJeu · ra. Relator. - . Olavo Oliveira. - ·
pareceres favoráveis das ComlssiSes · Lucto · Corrêa. ..:... · VergniaUd Wan·
de Ccmst!tuição e Justiça e ~elações derley. - Filinto Miiller. - Arthur
Exteriores ·do--Senado Federal e Di· Santos - Etelvina Lins. . - · Aloysio
plomacla da Câmara dos Deputados. de CarvalliO.
'

'

'
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ANEXO AO P.AEECER N.0 642
Re1lação .flnÍI.l ;do Projeto n.0 6, deN° 641, de .1946
1948
. ,.
Dá Comissão de Redação ~· Lets.
o· congresso Naelonal decreta.: ·
Redação para 2.• discuSsão do
Artigo 1.0 - A doação fei!a. ·pela
· · . Proteto. n.O 21, de l947, 'de- acór-.do com o vencido na 1."' :dtscus~ Uilllão, em virtude do Decreto LegiSla·
tivo n.o. 3. 761, de 9. de setembro da
são.
1919, à caixa.. BeneflcleiiJte da. Gúarda..
A . Comlss.ão apresenta, em . ~Olha · CiVil do Distrito Federal, . do terreno.
anexa, a· redação para 2." · discussão . slto .à rua. Paulo de 'Fronltin, nesta ca,· .
. do Projeto n.0 21, ··de 1947, · de; con!or~ pltal, entre os .I!Jtua.is prédios números.
lnldade com o .vencido na ~.". ·dls·
241 e. 32 ·fica. .subordinada. às .seguln- ·
cussão; .
.. .
tes condições: "
· ... ·
I
.o
ter,reno
será
•
·
utU!zado
. na ..
Sal1L da Comissão de R.edação de
Leis. ·em 13 de agôsto de' l948 .. ·- construção. de edifício para. sede da
· Caixa e produção de_ renda· com que
CT..odJc:Jmir . CardoSo, · Presidente: .·
esta. atenda. ·aos seus. serviços ·e fins
.W:al~ar Perlrosa,, Relator.· ~ Au~
.. gu,to Meira; - Ribeiro GOnçalves. ·sociais, .e.•ficará gravado com ·a cláu·
"":' Cfce~o •de· Vasconcelos.
· •' -. . sula de Inalienabilidade, na forma·
da lei civil, ·salvo o· disposto no ar•
··'
-·
ANEXO AO P.ARll:CER 'N,0 6~
tlgo 2.o .. · ·.. ' ..· .. . . ; ... · ·
·
·
•II .:... 'No caso 'de' alien'ação por e11:e·
· ReCÍClÇão · par~ ia dtscussãÓ do · cução judicial ou subrogação, caberá
Proteto nP .·21, .de 1947, incluida
preferência;' em igualdade de condi·
a emenda aprovada na 1." dts- . ções, para a aqulslç~o do· Imóvel, s.u·
• cussãox.
·
· ·
.. cessivamente à. União e ao Dlstnto ·
o congresso
Naclônal decreta; ·
Federal. · · · ·
· ·· ., . . . ·.
.
.
. .. .
·Arte ·2.o. :..._ l?ara. flna.nclamento .da . ·
0
.·
. AX'i(i!l. -'Fica o' Poder Executivo construção·prevlsta 1110 artlgo··l.0 , bem.
a.'tltorizado a ampliar os· .prédios, ins-. como para·:ampllar e ·.remodelar, po" .
.talii!ÇÕes e· ·s.ervlços das· escollis ··ln·
derá a Caixa gravar o·lmóvel de onus '
dustrlals . federais de Belém, .Estado real. , · · · ..... 1 •. · •. i ' . . . · · ·
do. Pará, e· ',I'ereslna, .Estado :do 'Pia,uf;
Eai:ágrafo. único.. As operaçõ~s. de
.. Art. · 2.o. _
ar'a. ·oco·rre·r·.· ~~ desp·e• · qu6 . trata.· êste.' artigo . depeudet·ao de
""'
·assentimento. da : Assembléia. . Geral
·sas com a execução do 'art.. l.o, •PO· · da· caixa, ·e serão ·feitas preferente~
· derá · ser aberto.- pelo Ministério da mente, côm · Instituições·· 'oficiais .. de
Educação e Saúde ou pelo Ministério. crédito sujeitas a.amortlzações ca.Ict1la·
da Viação e Obras Públicas,. 'um' cré·
das ·.sObre a· renda. do. Imóvel e das.
dito· especial· de. Cr$ . 3;000.000,00 demais rendas estatutárias. .. · .. ·
(três milhões '. de . cruzeiro~) ' sendo · . Art. s.o ..-. Extinguindo-se. a Caixa,
Ql'$'.lJ,70D.OOO,OO. (um milhão. e sete• ' será devolvido à União o terreno: doa~.
centos ·mil ·cruzeiros), . para. a. Esco· · do com âs respectivas acessões, ressai,
la Indu.strlal:,de Belélll, e Cr$ ·• · · · · · vaaos,'-porém os direitos do ·flnancl~~
1·.soo:ooo,oo <um· milhão e ·trezentos· dor,' até 0 Integral pagamento .do de7 . ·
' mll· cruzeiros) ,para. a· ~cola Indus· · · blto . decorrente ·das operações a. que
· ·
·
1 de o art . 2ooo'
·
· ..
·
trlal de Tereslna . · · · ·.·
au
Art. 4° - A. ·Caixa·. procL'Cler
~
Axt. 3.0. - Revogam-se as dJ,spo- · reformà dos· seus: estatutos, · no aue
sições em contrário. . . ·. .·
\. .
for necessário .-a fim de adaptú-los
às exlgênclas·desta ·lei,. que· servirá de
PARECER
título· para. a ~espectlva.. averbação no
l. N.o 642_., _de '1948
·
registro de c!móvels ·
· ·
.
· · · Ar1t. 5,o ..;.. Revogam-se ·as disposições
.
Redação final do . Proieto-, nu- . em contrário.
.
' · ·.
me1·o 6, · de l048. ,
·
PARECER
'N,o S43, de :1948 .
ReÍaÍor: - Sr. rulieiro Gonçalves. :.·
A _Comissão· . apresenta em anexo . · (Da Co~ão de R~daÇão d~ Leis) ,
· a· redação filllal do .Proje.to n.0 . 6, . de ·
· ·' Reãaçdo .final .dó Proteto 'de 'Lei
1948, .de Iniciativa do Senado; :··
·
aa. Cllmara n;o 10G, de 1948.
sala' da. Comissão: de Redação . de
Relator: "Sr. Waldemar Pedl:osa';·
Leis. em 13 de agôsto de 1948. - .
Esta· comlssã.o é de parecer seja
Clodomir Cardoso, .Presidente.. - Ri·
dada a redaçã.o . com. que o projeto
beiro 'Gonçalves, Relator :.
. '
PARECER

'

p.

--

. ' .' ' .
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· de Lei· n,0 103, de 1948, foi !VOtado
pelo Senado, e que . apresenta em
anexo, .alterada apenas, no art. 3.o
a' referência· ao exercício !inanccu·o
de :1947, .onde se deve dizer: 19118,
·· Sala da Comissão . de· Redação de
Leis, em 13 de agõsto de 1948. CZOdomir .Cardoso, Presidente. .:... Walãemar Pedrosa, Relator. - ·Augusto
Meira. - .Ribetro Gonçalves; ~ Ctcero
ele Vaséoncelos. ·

.ANEXO ·AO PARECER N.• 64S
· . .Reclação final do Projeto de Lei
da Cdmara n.• 103, ele 1948.

I

1 - Chefe de Seção · CS. S. P. ·'-'
D. P •.. D. A.)· ....,. Cr$ 5.400 ,anuais
1 - Chefe.de .Seção (s .. A. M .. -·
D. M. D. A.) - Cr$ 5.400 anuais,
1 - Chefe de Seção .<S. c. M. D. M. D, A.) -Cr$ 5.4(}0 anuais.
~ - Chefe de Seção (S. Ab. M. D. M. ·D. A.) - Cr$ 5.400 e.nuals.
Art. 3.0 .:... ·A 1iespesa com à i:xecução do dl.s'posto nesta. lei, na lmpor'tância de Cr$ 6!.800,00 (sessenta. e
quatro mil e oitocentos cruzeiros),
correrá à conta da. Verba, 1· -·· Pes.soal; Consignação III - Vantagens,
. subconsignação .09 ·- Funções gr~,Ltificadas, 04 ...,... Departamento de Admi- ·
nistração 06 - Divisão . do Pessoal
- Anexo 18 - Ministério da Justiça.
e Negócios Interiores, do Orçamento
Geral dá. Rep~bllca para 1948.
Àrt. · 4.0 - Revoga.m~se as dlsposi- ·
ções ·em contrário..
· .:

O Congres~'·Nacional decreta:
.Art. 1.0 - ·São criaáas no Quadro
Permanente do · MinistériO da . Jus• tlça. e Negoclos Interiores, para o Departa.mento · de Administração, as seguintes :Junções . · gratificadas: ·
·
• 11: ~Chefe de Seção (S. L. P. ~
o,. P; o, A•> - Cr$ 5.400 anuais
i'ARECER
' ''
1',
1 ....:... Chefe de Seção (S. M; P. 0 64.4, de 1948
:N.
· D. P.: D. 'A". - Cr$ 5.400 anuais·
..
.I .
· ~ -.·chefe de Seção (S.· P. P .. Da Comiss~ .de Redação de .Leis .
- O; .. P. · O;. A:): ...:... Cr$ 5.400. anuais
.. · f.:... Chefe de Seção (S. Ap. M. ,- .
Rertação i/i~al do · Projeto ele
Lei ela .Cdmara. ·n.• 169, de 1948.
D. M; O;·.A.) - Cr$ 5.4QO·anue.ls,
:•'1;;.;..; Chefe.de Seçãci ·cs. P, o . .:...
Relator:- Senador.Augusto.Melra.
5
400
D: O~ D·,: A ... 7. Cr$ ·
anuais.
. A comissão apresenta em anexo :a
1 - Chefe de seção (S. C: O. reãação final do ,Projeto de Lei núD.,~o: ·.o. ·A.) ~·.cr$ 5.'400 ·anuais. · · r.vrí> ,•eo, de 19<18 ••
; 1 - Chefe de• Seção .(S.' O' .O' , ·Saia tia. Comi:·.<ã., :·c~' Ri.>uação de .
O. O. D •. A. - Cr$ 5;40() anuais
L i
13 d 1 ô
1948
Cl
· .Ul '-.Chefe de:seÇão:is; A. Ob. d~1~tr'.nbardoio: ..;p~·;;id~nte ·...,...- .~~:
D;.0b .. :D ... A.) -'- Cr$ 5.400 anuais,
gusto Meira., Relator.- Ribeiro Gon·
. .1 ~:...,,Chefe ~ áeÇã~ cs;;r;. Ob .. - · çalves• ...:... Waldemar peclrosa• .:...;; ,Cí· ..
D. Ob. D. A.) - 01'$ 5.400 anuais. · cera de: Vasconceloo. · ·· ·
· ··
·~ ·-'- Chefe de Seção (S; R. lif. -··" · ·
· ·
':
S. C. D.· A.) -Cr$ 5.400 anuais. ·
ANEXO AO PARECER N.0 644
1 - Chefe de SeçãO cs. A .. ·
·
s. c. D. A.) - Cr$ 5.400 anuaJs.
!léclàção finaz· do Pro;eto de Lef
1. .....:. Chefe de Seção (S .. o .. R •. ela Cdmara n.• 169, de 1948.
s. C. D .. A.) ..:.. Cr$ 5.400 anuais.
O · Congresso Naéional decreta:
:
Art. 2.0 · - Às atuais !unÇões· crat!- · Art. 1.• E' o Poder Executivo auto-·
. · flcadas de Chefe. de ,Seção da. Divisão rizado a. abrir, pelo Mini~tério da: Ma·
· dCl Pessoal e Chefe de Seção da DI· rin!).a, ·um crédito especial de setenta
vl'aão do Material, tôdas do Depar- . e três milhões, dezoito mil, cento e
tamento de Administração dêsse Mi· trinta·-cruzelros e sessenta.· centavos
nlstério, passa.m,à razão. de Cr$: .. ·. (Cr$ 73. 018 .139,160) , para ocorrer a. o
.5.400,00 anuais, transformadas nas pagamento ·das ' despesas de Pessoal e
· Material, ·'relativas a 1947, c ·abaixo
· ·seguintes:
·
dlscri.!ll!nadas:
. ;1 :.....: Chefe de Seção' (S. D. P. -·
.
'
I
D. P. D. A.) - Cr$ 5.400 amtals
Pesso.a.l
Cl'$
1. - Chefe de Seção cs. c. P. D. P. D. A.) - Cr$ _5.400 anuais. · a) · Gratificações · mllita.res (Diretoria. de
1 - Chefe de Seção (S. F. P. 211.776,20
}!'azenda.> · ........
D. P. o. A.) - Cr$· 5.400 anuais

-

.

-· 370b) .Aposentados jubila-..
:tste .o. parecer da Comlsslío. ,de
. ' dos, reformados, lnConstituição e ~ustlça. ,
. válidos, .. asUadOI! .e
Sála das Comlss6es, ·13 de' agOsto de
·,. pessoal ' da · reserva
1948.
- Waldemar Pedrosa, ·Presiden. (Dlretorla da Fate em exerclclo. - Ferrelra de Souza
zenda) ........ ~ .... . 22. 000 o 000,00
Relator.- Augusto Melra, vencido. c) Abono provisório e
O lavo· Oliveira, Lucio Corr~a. navas pens6es <DIVergntaud Wanderle1/. Etelvlno
.· reteria de Fazenda)
500.000,00 Ltns. ,- Arthur Santos. '
.
d) Etapas· para allmenWção !Dlretoria da '
VOTO 'EM SEPARADO
·'Fazenda) ..... ·.... · . 306. 354,40
O ·Projeto n.• 11Q7, de 194.&, da CâMaterial
ma.i'a dos DeputE!dOI!, visa uma Isenc) Gêneros· de · allmen- ·
ção de Impostos' aduaneiros para im•ta.ção . e · dieta; aliportação de .. uma. caixa. contendo. filimentos preparados,.
granas de rádio e acessórios. o dito
projeto resulta de· uma solicitação do
· anlmllls para corte.' · .
gêlo1 artigos para ·
Mlnl&tro da .Fazenda encam.lnhada. à
. , .fumantes !Diretorla.
Câmara pelo Exmo. Sr<· Presidente• da
· da Fazenda) ..... ·. 45.000,00(),00
Repllbllca.,E' de ver·qua o encaminha,..
mentó da ·matéria à Câmara pelo SefJ · Àcondlclonamento e
nhor Presidente lnipa.rta em sujeitá' embalagem:· armala ao s_eu· estudo' e ex1,1me. Não pode
zenagem; · ·caTTêtoll,
.ter .um· caráter compUlsório< . A Cóns.estivas .e capatá...
tltulção"Brasllelra sujeita a todos ao ·
zlas; transporte · de
.
pagamento.· de ··Impostos :·e taxas de
encomendas, carga ·
maneira, -Idêntica" confõrme · as · suns
e animais: aloja- ·
faculdades· e negócios. TodO!! são 'Iguais
· . mento e allmentaperante.· a lei; Não'· alcanço . motivo ·
çAo ·dêstes e• de
ponderavel para·· fazer ·uma -concesslío
seus·•tratadores· em ·
deSsas a. requerimento ·de um· lnteresviagem; seguros de ·
!lBdo
quando outros podem· existir nas
· transportes. .· (Diretorla . de; PlaiJenda) . 4 600 00000 .. mesmllli condlç6es. Q•rpedldo de dls'
·
'
ip8'DS" de lmlJO!Itos precisa ' ·ser o081'g) • l'assasem, :transpor.
tado para que não degenere. em abU.te · de pessoal e de ·
so.
Se esta mercadoria não' foi ·comsuas· bagagens (DI·
preendida
no Decreto• lei n.•. 300 de
tetorla da ~da)
:500.000,00 24-de- fevereiro de -1938, não vejo r.azlío
aprovação do projeto •em 'causa. ·
Total . · ...~. ·.... 73 , 018 , 13n"'60 :para·
.Sou
pelllloatmente--contra.·o
:projeto. ·
I'
·: ' Sala ·das i Comissões,. ·é1ll 29 de .julho
de J94B •.:- Augusto 'Melra. . . •
. 'Art. ·:;r,oé mstà lcl cintrarll. .em :vlior
• -·
.. ;• '.
. •.
na., daat ·de sua ·publlcaçAo, revogadas
as dlsposlç~es.. em. ,contrário.
.I
. •1'AU:CIII .
,

:··._:··:.;:7;~
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'

'

· ·. :. .

'

N.• 645,. de 1948 ..

'

..

N.0 . ·846,-de 1948

Da· ComfUflo de CO!Ístttutçtl~' e
Da' Comisstfo ·de Constttulçllo e .. ' ·Justf(Ja,
sóbre o. Projeto de ·Lel: da
Jmtlça, aóbre ·o J>rojeto 'de;.Lel da
.
Cllmare.
n.• 146,. .de .1001.
C4marG n.• 127~ de 1948. ; · ·
.. , Relator:. &n . Au~sto' Meira,
, Relator:
Ferreira. de souia.
o ·Projeto, votado pela Càmara dos · , o Projeto n,• 145, de 1948, da.
Deputados, Isentando . de direitos' de . mara. dos, Deputa.:!os, .. resulta. 'de unm
tmportaçAo ·e demais taxas aduaneimensagem · do ·.Exmo Sr.. Presidente
ras· uma. caixa. -contendo radlum, Lmda Repdbllca · em ·virtude. de solicitaportdo pelo Instituto Arnaldo VIeira ção do Sr. Ministro da. Fazenda a.tende carvalho, de SAo paulo, está em _dendo por sua. vez a. pedido do Minis·têrmos l'igorosam.ente Jurldlcos- e se tro da .Vlsçlío.. Visa -o dito, projeto. a
impõe à aprovação do Senado.
abertura de um crédito especial para
atender ao pagamento· de mensollstas
Não é justo onere o Poder Público
1Uil produto de tal categoria. Já é mulem 194'7, .conforme a. documentado
detalhada qu8 .Instrui o dito_ projeto.
to ~bter dêle uma pequena dose.

sen.

'éa.-

-

-371: Nada há a opor quanto à sua consti· ·.
tuclonalldade.
Sala dll.ll Comissões, em 22 de julho
· dtr 1948. - .Waldemar Pedrosa, Presideate em ex.erclclo. - Auguato Melra,
Relator. - Vergntaud·.Wanderley, ~

tura. do crédito, mas fazendo. o Ministério da. Fazenda a exposiçáô justificativa exigida pelo art. 78, · § · 4.0 do
mesmo código, o que não se deve coníundlr com o disposto no art. 79 que
regula a. supJementação.
· ·
Nos'seus arts. 86 e 87 o Código d~
Lucto Corr~a. - Olavo. OUvelra. ~
AloJisio de Carvalho .. -'Etelvina Llns. · Contabilidade distingue a natureza
dos créditos adicionais e diiiCl'lmlna
PARECEI\
11.8 suas finalidades com a.· técnica que
a Oon&titu!ção mantém em hannonla.
... N.• 647, de .1946 .
com tOda. a doutrina que versa a maDa Com tssão de Finanças, sôbre
.
·
·
téria.
o PI'O'}eto de Lei da. C4mara núNão deve, pois, ser permitido subs. mero. 1!45, de. 1946.
· ·
tituir um pelo outro, ·uma vez que
cada. um se acha. adstrito a determiRelator: Sr. José Amérióó.
nados requisitos e .tem que obedecer a
Em me~agem de 23 de· setembro
determinadas formalidades que caracde 1947, solicitou o Presidente da Reterizam o. sEU conceito legal.
pública.. a. abertura do crédito . .suplePoderia. ser fel~a. uma .diligência
mentar de .Or$ .793.800,CO (setecentos para se esclarecer se foi' obserVado o
e noventa.. e três mil e oitocentos cruart. 2.0 § a.o do Decreto-lei. ;n,0 8 .669,
zeiros) ao Mlnlstério da .Viação, nara de 16 de janeiro de 1946, que mandou
atender ao· pagamento de men~allstas
entregar automiltlcamente à Fábrica
· da Nbrlca Nacional de Motores.
.NadonaJ· de Motores, convertida em
. Justificava-se essa Iniciativa . com sociedade anllnlma:,:todos Os saldos de
"' !ato de, na. COlllformidade do art. 3.0
créditos e verbas /(lue. lhe pertences·
·do-D&~reto n.•. 22.3RII.de 31 de dezemsem, ·como elemento· para" a . apresen··
bro de 1948, ·Os salârios: dos· extranutação do parecer de. merttts. .
merírlos contratados da mesma• fâ·
Opinamos, · porém, que preliminar- ·,· .
brlca, ·.aproveitados· :como ·extranumemente, sob o fundamento. argUido seja ·. ·
rá.rlos ·mensallstas, na forma do De~ejeltada a proposição. .
•. .
creto n.• 21;~93, de 21 de agôsto do
Sala
das
comissões;
em
16
de.
agOsto
mesmo ano, terem de ser pagos à con- de.l946,- IlfTIIar de Góes,:Presldente
0
ta ·da Consignação V, sf.c n. 27, M/45 em exercicio. -. .. José. AméricO, Re-la·
do·oroamento do.-MlnisUrlo dai Viação, tor;
- Andrade· Rlimos. :.... Salgad~
· o· que.· contraria o disPosto nos ·artigos Fllh.o,. - Santo9 •Neliesi. - Veapa!tano
0
45 e 46 do Decreto-fel n. 24(), de. 4
Matrins. ..,... Vtctorlno Freire: - .Roi:le fevereiro de 1938. ESsas disposições dolpho Miranda. - Álvaro Âdolpho .
. niO admitem. a admissão de· ..pessoal
O SR. PRESIDENTE·- Está fln•
I'!Xtranumerárlo. para obra&_ nem a elada,
a. leitura. do expediente.
boração de fOlhas de pagament<> da
.. Acham-se sllbre a mesa. para recesalário .e demais despesll.ll de pessoal
à conta de. verbas que ni<i sejam as ber emenda& duran.te· o ,prato r.eli".
menmaJ os· PrOjBtos de·. LeiS .da; CAma.-·
PlÓIIliU,
· ·
Acollteclru, ~ · que, decorrido o . ra ns. :1&&,. :188, 267; 268;· 269, 270, :171,
ano f!Jia.nceiro sem a áUto1'1za9ão do 272, 273,. 274, 276;. :m; 278, 279 e 280,
mdito pedido, a. OPiara. dos Depu·· todos do corrente• ano. .
Também- receberli' emendll.ll peran-·
tadoa o con'l'elteu em · especial. Mas;
se o .pedido . do erédito suplementar te. a. Mesa, .nas !luas. próximas ses-·
perder o seu objetl!vo, a úmlka: provi~ siSes~ o Projeto:.de Lei do Senadô nú-·
dêncla. cablvel seria a do relaciona~ mero 30, de 1948. Trata-se· de' propo-mento da- divida, de acõrdo come o ar~ siçllo: emanada· da. Oomlsslicr Mista
tigo '78. · do. Código· de Contabilidade; de Leis eompli!mentares, definindo
oF!eD! &se· ex~pedlente; nAo pode ser os· crimes: contra· o Estado e· Iii' ordem
aberto o crédito especial,. cuja;. autori~ pol!tli:a. e; social.. e· dando outras prozação, nesses casos. ·dependem~do pro~ vidências.
nunclamento do Tribunal de Contas
Comparecem. mais- os· Senho~
e do· preenchimento de outras· formares Senadores:: ..
lidades.
· .
.
•
Santos ·Neves.
Não delX:a.nc!o saldo a. dOtação próAttlllo· .Vi'VBCqUa.
pria. para que a. dívida. seja liquidada.
Pereira. Pinto.
por exercíclo findo, verificadas· as hi··
Severiano Nunes.
póteses dO& arts .n•ali e .seguintes do ·
Wáldemllil"' Pedrosa.
regulamento geral do Código de ConAl!redo Neves.
tabilidade,. o rito a. adotar é n• aber·
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.Al""aro Adolipho.
de, os direitos previstos neste artigo".
.
. ·
· ·
Georglno Avelino. ·
Francisco Gallottl.
Enviado à apreciação do Sr. Pre-.
Durval cruz.
;
feito
âes.ta · Cidade, General · An:geMarcondes Filho.
lo Mendes·· de Moraes, -foi por S. Ex.•
Pereira Moacyr.
vetado. Pedida a audiência da egréJ oaqulm Pires; •
.
gla
Comissão de Constituição e JusAlfredo Nasser (14) .,
tiça;;. do Sealado, seu relator, o hon·
· Deixam de comparecer os srs. . rado Senador .O lavo · Oliveira, o:fere'
Senadores:
·
. ceu parecer_ favável. ao veto, assim
.
·
justificando: .'·
Nlàvaes Fl1ho. ·
· · Góes Monteiro:
,;2·.· o. projeto 'encerra regras
. Wruter Franco.
de .jubl19.ção· . e 'aposentadorias,
.Mello Via.nna. . ..
· que se afastam do· critério ·do ar·
Getúlio Vargas (5) .
tlgo .191· da ConstitUição Federal
.
e ·dos dispositivos ~a respeito : dos
Ô SR .. PRESIDENTE.- <Não' há
·Estatutos · dos· Funcionários :.Pú·
oradores Inscritos~· .
·
.-· .
· bllcos da União,
Contlnúa a . hora do expediente.
. 3. • Nos jurídicos e bem desen-. ·
<Pausa).. . .. · · ... · . · · .
volvfdos fundamentos· do veto; o
. Nenhum Senhor .Senador querendo
Se:1hor · Prefe~to . Municipal ·mosusare da palavra, passa-se à.
·
trou: o desacêrto e .a lnconvenl·
ORDEM ·DO .DIA
ênc:!a de .todos os artigos do pro. Dlscussllo. única do Veto
30, ·
jeto, reproduçl!.o de outro Igual,
.. de 1948, opOsto .pelo Prefeito do ·
do ano passado, a que B. Ex.•
. :Distrito . FederaL ao, Profeta. de
negou sançl!.o, sendo o ·seu· ato
Lei Munlclpal .. que.concede-1ubl~
·acatado pela Câmara;": ·· · · ·
laçllo com .vencimentos lntegrats
· . sr. Presidente; e~ qu~ pese a ad·
aos ·professOres ·que·.arcancem 30 · mlraçl!.o, e 0 respeito· que merece . 0
anos de serviço ou : atln1am. 55
nobre e honrado. senador .. ,
,
anos· de Idade, e dá outras proill- ··
d~nclas. <Com Parecer· ta1X11'ável,
. o Sr. Olavo Oliveira ..,.... Obrlgado
n.• 617, da ·comtssllo de Oonstl- · a V. Ex.•.
.· ... ·
. · · . •·
tul~llo e Justiça> ;
·
·
•... o : SR .. ·.HAMILTON ~NOGUEIRA •
-· ll: de. justiça ... ' ·
O .SR.·. HAMILorON·· ·NOGUEIRA
- Peço. a. palavra. '
'
.. ' "· ... não 'posso 'concordar com : as '
O SR. PRESIDENTE ·;.;..:. Tem · . a
razões. apresentadas · pelo · Sr. · Pre·palavra ·o nÇ~bre Senador. ·
relto do .Distrito., Federal e ratifica·
· o SR. HAMILTON.. . NOGUEmA das pelo.llustre rela~r. .' ' ,
(*) -·Sr. Presidente, a Oãmara dos
. 'O:projeto nl!.o·';se 'afasta, de modo
· Vereadores ··.desta • .-cidade· -aprovou ·algum; ·do ·dispositivo· constitucional;
. projeto de· lnlclatlva ·da Sra. ·Ligia
também não se trata de direitos· noLessa· Bastos, que regulamenta a jU• . vos, ' Na verdade, nossa COnstituição
• assegura· aos servrdores · da Unll!.o ·a
bllação -dos profes8ôree carloca.s. · ··
. . A parte mais Importante do projejubllação com 70 anos de Idade; mas
to·. contém-se no.·.Mitlgo: 1.•; que diZ:
também é verdade que ·a. a.doção ·do
,;Áo 'proles~ol:. ciós está.~iecl· . . critério está em ·desa.côrdo 'com a reamentos .. de ensino da: Prefeitura .}Idade . )1ra.sllelra ·
, . ..
.
.
do; Distrito. Federal. será concedi- .. Não. houve .tempo -~ quando deba. da jubilação, a pedido, com ven- .... tida a -elaboração .da Constituição .,cimentos que perceber. na ocasU!.o,
em·-.se· fixar a :média .~da .. Idade no
quando . possu11. trln~a anos · .de
.Bra.s!l;' nem . seria· poss!vel . fixá-la
serviços prestados· ao ·Magistério,
igual para tôda.s- as cidades.
.·
ou quando, com qualquer tempo
.·
·
· . · . . •.
de serviço haja· atingido 55 anos
ll: nostálgico. falar-se em tabelas
· de Idade. '
..
. .. ·
Cj.e duraçl!.o da vida .num plenârio de•
§ .1. • Ficam assegurados ·aos.
maiores. 'de 35 anos. En~etanto, não
professOres de. Curso Primário. ·e • devemos estudar a questao da _appPrimárlo Supletivo, que possuam . se11tadoria, sem . nos reportarmos
25 a:1os de serviço ou 50 de ldaàquelas .. bases que, estatisticamente,
_.:....._
revelam o tempo. que· ainda vivere(•) . Não foi revisto peio orador. .
mos.
. '

n.ô
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No Rio de· Ja·.1e!ro. nem todos atin- · cidade relativa para o .exerclc!o 'de
gem a idade de 70 anos. :E: raro o
determinada função.·
.
. . funcloná:rto público que a alcança;
O Sr. Magalltães Barata - Apoiae a. aposentadoria aos 70 anos .virá
do.
quando êle já estiver aposentado deO SR. HAMILTON._NOGUEIRA
finitivamente, ISto é: na Eternidade.
- Muito agradecido á V. Ex. •. pelo
Embora seja texto constitucional, . apOio.
·
.
é demasiadamente rlg!do e não corNenhuma função exige maior consumo de energia que a de professOra
responde ·à realidade, nem ·aos ·cá!. culos ·das estat!stlcas .sObre a duração
primária, principalmente no Distrito
·da ..vida.
···
.· .
.
· Federal. Só pode atestá-lo quem conhece a formação do nosso magisté· O Sr." Bernardes. Filho - Parecerio,
me que ·o Sr. Prefeito reconhece que,
Em primeiro lugar, a formação de- •
realme;1te, a Idade de 70 anos, é de- .
manda tempo, e é, sobretudo hoje,
. mas!aila; e concordaria com a. redualtamente especial!zllda. Quando o .
. ção, não .para· 50. nem para 55, mas
a professor recebe ô diploaspirante
para ·60,· ou 65. Se me não engano,
ma, já é, quase ·sempre, um neuras. Isso consta das razões. do veto,
tenizado,_ e .se sente cansado, fatigaO SR. HAMILTON NOGUEIRA
do. Começa, então, o · exerc!c1o da
_;_ . Quem atinge a 55, vai. a 60 anos.
função.
·
O Sr. Bernardes . Filho - Estou
As escolas ·que vão servir de nov!- .
confirmando o ponto de vista de V.
cia!lo, de in!c!o, rião estão loc:al!zadas
Ex .. •, com relação à idade de 50 ·anos.
no centro da cidade, mas na ·zona
-.Por conseqüência, se S. Ex. •· o ·rural, da Linha Auxiliar. As ,ProfesSr. Prefeito admite que os '70· anos
sOras viajam nos ;:tenebrosos trens da
fixados na Constituição se--reduzam
Estrada de Ferro·. Rio Douro, onde,
para 60, perde tOda a autoridade para
1
vêzes, não podem entrar e de onde,
· afirmar que o projeto se · afasta .do · às
outras · vezes, · não podem sair. ·
rigor da· Carta·· Magna.
·
. Trabalhe!. longo tempo no Curato
· o Sr. Bernardes Filhó - ESta par- · de
Santa Cruz,. pois servi durante
te compete. à Comissão de Constitui·
dezoito anos e meto como médico do
ção e Justiça do Senado, apreciar.
Hospl tal .D. . Pedro II. Acompanhe!
a vida dessas professOras que faziam
O .. SR: . HAMILTON NOGUEIRA
duas horas de trem e quando -.chega- Analisemos êste aspecto, de acOr·
vam ...
do com a opinião da Comissão . de
Constltulçã_o e' Justiça.
O .Sr. Bernardes FilhÓ - V. · Ex·.'•
permite
.um aparte ? (Assentimento
o Sr. Ferreira de Sauza .:.. A ·co- do orador)
-. Desejo Indagar se o ·
missão de Constituição e Justiça nada
cargo
de
professOra
primária pode
,
eneontrou d~ lnconst!t.uc!onal no _.pro·
ser
término
de
·
carreira~
Jeto .. Oplru>u, ten4o em· vista o .proO SR. HAMILTON NOGUEIRA
jeto· em si. .
·
-Pode
ser •
. . O. SR. ·.HAMILTON NOGUEIRA
o
sr.
Bernárdes Filho ....:. Porque,
- . Analisemos, . Sr. . Presidente, . a
se não é, V. Ex. a não tem razão na
· questão da' aposentadoria aos 70 anos.
··se .fOssem consultados os orga nrsmos comparação com- os cargos do Exér- .
cito, por Isso que Idade limite . varia,
competentes. no '.assunto - .as- associações médicas, as sociedades de b!o· · Indo até aos· sessenta anO.s, ·se ·me
.não e:1gano, · para ·· o generalato. .•
logla, ·O Serviço Nacional de .Bio-Esque o; cargo de professOra
tàt!st!ca - cel;'tamente não ·se faria . Uma
primária não é ponto terminal de
a fixação, em 70 anos.' Mas, mesmo
carreira, não pode haver paralelo .
.·havendo esta fixação, a disposição
não. é rígida, ·nem. o pode ser. · Deve · o, SR. HAMILTON · NOGUEIRA
variar-' de acOrdo com as modal!dades
- Não estou fazendo paralelo, ·mas
do trábalho e com o esfOrço despen·
demonstrando 'que _se nas c:lasses ar·
d!do no desempenho da função. . madas existe essa reforma em épocas
Além disso, a fiXação é Injusta, con·
apropriadas é porque a experiência
demonstra sua necessidade.. .V. Ex. •
.siderando-se que prerrogativa desta
ordem existe no Corpo D!plomátlc:o, · eleve conhecer o ' esfOrço despendido
pelos que ensinam, Ainda estou no
nas · Classes Armadas, onde a . cada
Idade ·corresponde uma compulsória,
comêço. · de. minha argumentação e
espero que V. Ex.• me permita com·
em determinado pOsto, porque se reconhece que
a pessoa já tem incapa· . pletá-la~
·
· . ..
.
'
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Estou . 4 horas de áula, com 'aquela· aten. acompanhando ·a exposição de ·Vossa çll.o que hoje' deve merecer o aluno,
· Excelência com mu1ta atenção.·
.porque a escola atual ·é diferente; · o
O SR. HAMILTON · NOGUEmA magistério não só se preocupa com a
- Não dlscordd de modo algwn, des- parte de Instrução, mas também com
sa. concel!são; apenas considero ln- a de educação; merece-lhe cu1dados
justo que tais. prerrogativas existam a escola e ·a formação moral dó alu·apenas nas classes armadas e no c(!r- no. A .professOra. continua a· estudar
po diplomático.·
a vida· Inteira. · Por ocasião ·das féO S'r. Bernr:!fdes Filho - Que prer- rias, quando §e ·pensa que vai desrogatlvi!S: a: da Idade !Imite máxima ·conçar, surgem· os cursos de extenou da intermediária?
·
·
. sã.o, de .aperfeiçoamento. ~ A.ssim, a
O .SR. HAMILTON · NOGUEIRA profess~ra não dispõe de .neilhum pe• - Um professor não. pode lecionar . rlodo ·.de repouso, porquanto · é · obrl- ·
até os. 70 ou 60 anos, e multo menos ·'· gada a fazer cursos de aperfelçoamen. 1
ri 'ri
·
to. durante o •verão.' As aulas são da-·no ens no. P 11,1"' o; e vou eXJpll.ca.r das ein Pé, a · alimentação é defel- .
porque.·
·· ·
. · · · · .·
tuosa.. Na qualidade· de proféssor de
··
Estava dizendo :jUe. trabalhava em hlgie.ne,, t_enho ,au_tori_dade para ·raSanta Cruz ·e 'testemunhava que .as
professOras, depois, .de viajarem duas · lar ·sObre o assunto e· posso garantir
horas, tinham que andar a. r;é _ e .ao Senado que não há orgànismo hu- .,
andam até hoje _ para chegar ao ·mano capaz de resistir a êsse estOrço..
lugar denominado cuual Fa!so. · ou·o Sr; Berna~des Filho - V. Ex.•
.tras professOras, .que vão à estrada de poderia ·Informar qual· a Idade má. Guaratlba. a Jacarepaguá, andam uma
xlma ·para· . Ingressar·· na coarrelr,a · de . ·
hora de trem, quarenta· minutos de ·professOra primária? A razão da perbonde, às vêzes. uma hora a. pé, para gunta, repousa no fato de. se preten. chegar à escola. ·o currículo tem a · der seja de ·50 anos a ~da.de ·:ompul-' .
· média de 4 horas; ·as àulas sã. dadas sórla .. Orai' se· professOra fOr admitida·
de Pé.
_ .
com a Ida1 e_de quarenta e cinco anos,
, o sr. Bernardes Filho ..::... se qual-· . cinco. anos depois estará jubilada ..
quer de· nós· fOsse professor da ·uni-, · o· sR·. HAmTON NOGUEmA ...,...
versldade do Rio de Janeiro e morasse · Se V. Ex.• tivesse esperado a .contlem Jacarepaguá, ·.. a culpa não seria nuação ·do meu discurso, flca,rla es-.
'do govêrno.
.
,
. clarecldo:
.. ·
.• . · · . .
• O SR. HAMILTON . NOG'!JÉIRA ' . O Sr. Bernardes Filho :.... E' jus-':-. 'E'. do govêruo, .porquanto devia fa" · tamente. por 'isso que estou sollcttan. zer·_com que as. professOras .que mo- do esclarecimentos.
.
· rassem· em :Jacare_paguá .trabalhasO·SR. HÁMILTON .. NOGU:C:IRA ,.,...
sem nesse local.
. ,
E' regra geral· que o cidadão com mais
O Sr. ' Bernardes Filho - Está ai
de cinqUenta anos, . · c0111forme detera solução e ·.dada por ·.v:. Ex.•. ,.
· mina o Estatuto . dos . FUncionários .
O' SR; HAMILTON . NOGUEIRA- Públlcos, não_ pode ingress~ na car~.
· Mas o gÓvêrno não faz isso;· é o prl- relra,. ·. . . · · · . .
·. ··
melro a preserg.utr ~aquêles que não o
o Sr. Bernardes F.ilho ...::. Agradeço
'acompanham .. Isso faz parte, infeliz- , a· V. Ex.• 11 lnformaçlio·. cImagine ·
mente; da campanha '.politica da cl- · que alguém, . com ·mais de quarenta
dade: ·nomear. professOras que mo- anos, digamos, . _com trinta. e nove
ram em Jaca,repaguá para leclona- anos e cmtm' meses, lngresse"no pro- .
rem em. Copacabana ·ou na.· Ilha do :fessorado;. Será . jubilado com dez
Governador. · . .
·
· · ..
anos· e . um mês. de. trabalho I
··o sr.· Bernardes. Filho·- Então,· · o SR. lirimiroN NOGUEIRA '- ·
·busquemos me!~ de evitar o mal. ' V.· Ex.• · sabe perfeitamente . que as
•
•O SR. HAMILTON. NOGUEIRA .'- professOras ingressam no Instituto. de
Não existem' meios';· Temos que argu- Educação e de• lá saem moças alnaa.
mentar com a· realidade, que é esta. . . Nilo sou. professor daquele · educandáAs. professOras· são designadas de rio, nem, pertenço à sua secretaria,.
acOrdo com ·a polltic'a.. que tem dom!- mll8 sei .·que. ninguém sai de lá com
nado, e, Infelizmente, ·continua .a. do- .quarenta anos ....
minar· no· Distrito Federal.
O Sr. Bernardes Filho - Qual a
Prosse~ulll!do na. minha argumentacerteza que V. Ex.• tem da sua afh:ção, dizia eu que as professOras dão mativa ?.
·
O Sr . . Bernardes F,tl1io

.

'
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O SR. HAMILTON. NOGUEIRA .rios foi sempre concedida., a peRepito · que não sou secretário nem
dido, após 25 anos ·de_ serviço- ou
diretor .do Instituto l;)e Educação, mas
.50 de Idade. o que a Câmara visou, ao aprovar o Projeto n.0 1-,
poderei, amanhã, trazer informações
, mais precisas, a fim de que V. Ex.•
de 1948, foi, . jUstamente, ; restabelecer um· antigo direito,
fique perfeitamente ·esclarecido.
A êsse' ·respeito, basta lembrar
O Sr. Bernardes Filho - Agradecerei a V. Ex.•. . · •
que, em 1937, vigorava v nrt. 9.0
do Decreto_ n.0 4,088, · de 1932, o
O SR .. HAMILTON NOGUEmA ....,
: .
qual dispunha:
·sr. Presidente, o Sr. Prefeito se re"Os professOres _primários, que
fere. a Idade válida, e afirma que aos
completam 25 anos Ifquidos de
cinqUenta e_ seis anos se adquire maior
serviço, poderão ser jubilados a
robustez de .espírito. Nós todos; que
pedido ou ex-o/licio, com os ven·
aqui estamos, temos mais ou menos
cimentos que na ocasião. perceessa·. Idade e agradecemos o elogio de
berem.'' ,
S. _Ex.• Essa· robustez pode ocorrer
em. diversas profissões, mas uma ptoNão se trata, pois, Sr. Pres.ldente, dé
fessôra de cinqUenta. e seis anos não · direito -novo nem· de .afastamento do
conserva - . não digo a robustez de
texto -constltucioml, ltampoueo ,de
espírito ..,;, mas o equilibrlo do_ sistema nenhum favor; trata-se, slmplesmenneuro-vegetatlvo capaz de proporclo- te, de direito adquirido pelos profes·~ar o contrôle. necessário psra o exer- . sôres, que gastam: a vida lntelrti' na
.
ciclo da função .educadora. ·
·
- função dt! educar ·.a mocidade -bras!- _
·
li: por isso que sou . contrário ao. !eira; e é pprlsso que peço ao Senado
veto oposto pelo Sr. Prefeito e estou rejeite o .veto do · Prefeito desta _cl.certo de que o Senado _da República, dade. <Muito bem; muito bem.>
. reconhecendo justo. o 'projeto,. negará.
0 SR. MAGALHAES BARATA.sua aprovação ao veto, ratificando a . Peço a palavra.
.
sR·.
PRESIDENTE_Tem a palei votada pela Câmara dos Vereadores
0
desta cidade. ·
Nem se trata de um .·direito novo, · lavra o nobre senador .
. como bem demonstrou a Vereadora
O SR; MAGALHAES BARATA <•>
.Lfgla Lesse. _Bastos.-. Em _discurso re- · ...., Sr. Presidente, quero justificar o
· cente, afirmou a Ilustre V"ereãdora:
meu voto · quanto ao veto do digno
·
·
·
· ·
Prefeito do Distrito Federal, ora ~m
. "o Senado Federal vai · entrar
b t
·
t o· ao deGovernei
a e; · a. minha terra natal duas . ,
na · aprecIaç..~ o ·do veto apos
· -Projeto. n.o 1, de 1948; na qual vêzes, multo me preocupando em .am. esta Câmara regulou a jubllaçl!.o : bos os perfodos ·com a instruçl!.o e a
dos membros do magistério cario- educação. A razio é que conhecia· o
ca .. Não podendo rebater, perante viver do_professorado primário no ln·
•o Senado, as razões do veto, ve- terlor do meu Estado, e somente quem
· .jo-me. forçada a fazê-lo · desta 0 conhece pode avaliar ·dos sacrlfí- ·
tribuna,. esperando que minlla voz elos exigidos dessa classe, para a al·
.. seja· ouvida. também pelos que vl!.o fabetlz'ação ·dos caboclinhos paraen.
julgar uma causa tomando em ses.
consideração apenas o que disse
Não pretendo alongar-me; desejo,·_
uma das partes." · .'
apenas, justificar ·minha_ coerência.
-Então, fala ·a -Vereadora Sra. LI- Quando -govêrno, pela segunda vez •.
_gja Lessa Bastos, sôbre o art. 1.0 :
baixel decreto; ·no qual . concedia jubilação com todos os. vencimentos, :los ·
"I - O artigo 1.0 do projeto professõres primários . que contassem
se refere_ à idade .e ao tempo de mais de 25 anos de serviço._ Para ser
. serviço com .os quais os profes- coerente, tenho de. me opõr ao veto do
__, . sõres adquirem direito de ,sollcl- Prefeito do Distrito Federal.
tar jubilação. o llmlte para jublouvi as· ponderações, as justlflcatiIaçiío compulsória continuará sen- vas do honrado Senador Hamílton
do, portanto, o da lei gera, sõbre Nogueira, bem como os apartes do
aposentadoria, para· os professOres ·Sr. Bernardes Filho, digno represensecundários e o da Lei 9.909 para - tnte de_ Mlna.s Gerais.
08
J,~n;:r~~ta, absolutamente, da
Resumindo, Sr. Presidente: nl!.o
criação de direito no!)O, pois desde desejo discutir o ponto de vista do
os tempos da monarquia até. 1937
c•> Não tÓI revisto pelo orador.
a jubilação dos professOres primá-
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. Uustre Senador pelo Distrito. Federal, rigor, · quase : nli.o houve aumento de .
t-ão brilhanltemente esplanado. . .
vencimentos. No entanto, os do proO Sr. Hamilton Nogueira - Grato íessorado · rprlmá.rio, foram au.rooota·
·a V,, Ex.•.
.
dos,· porque reconhecemos· que Slua vi·
(j SR. 'MAGALHAES BARATA _
da .é cheia de. sacrifícios. VIvemos
• . . máS apenas declarar que prefiro numa comunidade em que não é· posonerar os cofres públlcos do .Distrito sível dar a todos o que todos querem,
Federal com as jubila~""· das profes
plelteam ou merecem, à custa dos cosoras' primárias sem 25"anos de ser: f.res públlcos, que não estão em conviço, mas com 55 anos .de Idade a ne~
dições de · sofrer sangrias. E' preciso
.
. gar-lhes o direito a um 'justo des~an- ter á coragem de· dizê-lo.
so, a uma razoável_ recompensa, conO SR. MAGALHAES BARATA -· ·
· Vamos dar, porque precisámos dar .
· cedida pe~os poderes públlcos.
.o Sr. Bernardes Filho - Permite o
o. Sr, ·Bernardes Filho - o ·Ideal
nobre orador .um aparte ?
·seria que pudéssemos dar.
O SR. MAGALHAES BARATA. . O SR. MAGALHAES . BARATA :......
Oom multo. prazer.
··
:Podeinos dar, porque o 'Distrito Fe·
O Sr. Bernardes Filho - Vossa . dera! melhorar!!.,· seguramente, arlu a
Ex.• "sustenta a tese apenas ein rela- · ano. me·. não · sentir!!., estou. certo, . o
· ção ao professorado primll.rio ?
õnus do benefício, .da. recompensa ·a
O SR; MAGALHAES BARATA ·__; quem tenha mais de 25 anos de ma-_.....
Perfeitamente; é a minha principal gistérlo.
· . · • · .
. · ·
preocupação;
, o sr. Bernardes Filho -'- A questão
· O Sr.. Bernardes Filho - E Jll. leu é de ponto de vista.
·
.
tôda a .lei ? ·
' : . . ·.
O SR. MAGALHAES BARATA O"SR. MAGALHAES BARATA E' um ponto de vista meu, sem dúvr-·
Sim.
•
·
da, porém ·coerente, porque, como go. O· Sr; Bernardes Filho - Mesmo o vêrno, daria· tudo· qué :. fôsse ·preciSo,
art. 2.• 1
em reconhecimento .ao. sacrlf[clo das
o' SR. MAGALHAES BARÀTA .pr~essôras primárias; n<l!tru.iamlfl'!lte.
Também.
·
de minha -terra, que percorrem· o lnte0 Sr. Bernardes .Filho - Conhece- ·rlor do Estado, viajando de canõa, a.
lhe a extensão ? ·
cavalo ou mesmo a. pé, ·dentro do curO SR.· MAGALHAES BARATA _
.to período, se não me engano de dois
Conheço.
· :, . . ·
.
. mêses, que seria ele ·descanso, mas que
o Sr. Bernardes· 'Filho _ E acha · é dlm!nuldo pelo tempo gasto nessas
justo estender, quase lllmltadamente, viagens de Ida e.. volta entre as sédes
· tais vantagens concedidas ao profes-: dos municípios e. Belém • E prossesorado primário, . pelos fundamentos . guem sempre na ll.rdua tarefa ·de aique V. Ex.• acaba de aduzir' _ os fabetlzar as crianças. de minha terra.
Sr. Presidente/ · esta justificativa,
quais, entretanto, rião tllm razão de
. ser ...:,. •.aos . demais. componentes .do que -faço. questlio de acentuar, Implica
magistério municipal ? . .. . · · . · .... numa,-atltude .de obediência .à .tradl· ·
· o SR .. MAGÁLHAES BARATA ·_ clonaf coerência dos fatos do meu goPr.eocupo-me, wpenas, cqm os que tllrn. · vêrno.
·
,
mais .de 55 anos de Idade. · .
.
· .Não nie preocupam as !nconvenlên- ·
o · Sr. Bernardes Filho _ Então, · elas, ou os õnus, porque a Naçli.o tem
~ j bll
t d
f
o dever de zelar pelos que trabalham,
o melhor ser.. u ar o os os .pro es- · . rec.ompensando-os . convenlente!Jiente.
.'
.sôres municipais.
.MAGALHAES · BARATA _
O benefício ser!!.. · proporcionado i'l.s
SR.
. . O.
proféssôras .que·· tenham 25 ou maJs
NA.o M remédio <para. o caso, e será : ll.rios de magistério, em precll.rlo esta- ·.
preferlvel arcarmos com êsse Onus, a
do de saúde;~ quanto i'l.s· demais, amda
. prejudicarmo!! as professOras . prlmâ· c111pazes; acredito . que possam contl- .rias que tenham mais de 25 anos de · nuar jeclonândo, como .também acredito que não · pretendam prevalecer- ·
. magistério.
.
. ·' .
: · V. Ex.•, por exemplo, filho de 11m · se dessa regalia. 'AIIIl.s, entendo que a
Estado com· grande ll.rea · territorial, ·· . aposentadoria .com 25 ou mais ,mos
.sabe. ·perfeitamente quanto custa ser de magistério se refere, apenas, i'l.s proprofessor primário no . Interior. do fessôras reconhecldameme doentes ou
.. nosso País.
.
. exaustas pelo exercício da profissão.
O ·Sr. Ber:nàrdes Filho - Devo dl·
. A grande maioria, Sr. Presidente,
zer a V. Ex.• que no meu Estado, a,. · .estou certo, .continuar!!.. Instruindo as
.I

·,

.·
-

criança& brasileiras, pelo entranhado
amOr que dedicam ao magistério.
, Era o que tinha a dizer. (Muito
bem;. muito bem,)

I
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nheiro. o no·bre ·orador •. meu em!ucnte amigo, Senador Ola vo Oliveira ...
O SR. OLAVO OLIVEIRA - Muito
grato a V. Exa.

O SR. OLAVO OLIVEIRA - Peço
O Sr, Hamilton Nogueira - . . re.
a palavra.
fere-se à Prefeitura; apenas como enO SR. PRESIDENTE -Tem a pa- tidade d·o Gqvêrno, enquanto PU pro·
lavra o nobre Senador. ·
curo defender os· interêsses da cidade,
Colo·quel a matéria num sentido mais
O SR. OLAVO OLIVEmA r•) • •
.sr. Presidente; na qualidade de rela- amplo.
tor da matéria na Comissão de ConsO Sr. Arthur Santos - Qulz apenas
tituição e Justiça, tenh<J o indecliná- acentuar que, votando contra o . provel dever de explicar as. razões de ser . Jeto e a favor do veto, pretendemos ·
do noss<J pronunciamento.
. defender os lnterêsses coletlvos. ·
Sou taml>ém pro·fessor, e como tal
O ·Sr, Hamilton Nogueira - · São ·
tenho natural. e instintiva simpatitl ·pontos de vista.
.
·
· por tudo que beneficia nossa ·árdus. e
O Sr. Arthur Santos - Perfeitamen·
n·obllitante prof!ssã<J.
te. Foi o que eu quis deixar claro·
Recebendlo o processo relativo ao
Veto em aprêço, quase concointtan- , ·O Sr. Hamilton Nogueira - Tenho
.temente, <JU c!nérgicamente, me vie- a obrigação de defender os interêsses
· ·
ram às. mãos as· justificativas do veto da minha cidade. :
em impresso distr!buid<J pela PrefeiO Sr. Arthur Santos - O nobre cotura e os Memoriais sob números 1 ·lega está equivocado. Devemos .. defen- ·
é 2,. contendo a proposição em · Ftprêço der os interêsses .cole tivos, do Brasil.
e os motivós justificativos da. sua
O Sr, Hamilton Nogueira - V Exa:
apresentaçáo.
defende sempre e brll11antemente os
Inicl!ind<l sua análise; minha alma lnterêss·es do seu Estado.
·,,, ansiava pel<l desejo de atender aos
O Sr. Arthur Santos.- E os do Bra· · interêsses . ela Prefeitura do Distrito sil, lgualmen te.
. Fed.e~al. Entretanto, da reflexãn fria
'o sr. Hamilton··Noguetra - N:>
do estudo meticuloso d<J problema, a
caso
. tenllo grande responsa b!llda·
contrag<lS.to ·e contrariando os impul·
de,
p:>rque;
além de defender os !n· · sos do meu. eu, cheguei à , CO!l!Vicçiio
· contrária, convicÇão essa que . de. boa terêsses . do Brasil, me assiste, par·
fé repUrt:o • útil aos !nrt;erêsses da Pre- ticularmente, o dever de · cuidar dos
felitura e dentro d<lS. ·princípios de di· ..l!lterêsses sagrados desta. cidade.
O Sr. Atthur Santos- Votando a
reLto, que· me permitem. também receber· a opinião dos que se siotuam no · favor do ·veto, pretendo defender os
interêsses ·coletlvos.
lado contrário,
O .sr. Hamilton Nogueira - Vossa
o sr: Hamilton Nogueira - v. Exa.
permite um aparte? · (assenttment() Excelência também defende justos ln·
. do orador> O interêsse da P~e~e!;ur>J. · terêsses regionais,· como . no· caso da·
madeira compensada,. da · qua.l seu
só pode ser o . da população, dll co•
Estado
é grande exportador. ·
munidade; e o 'projeto em caus<:~ fa'
O Sr. Bernardes Filho - os. problevorece justamente ·a comunidade camas do Distrito Federal, são proble·
rioca.
···
mas brasileiros.
L O Sr; Arthur Santos -Os que·V'O·
taram contràriamente também ,preten- ·
O Sr. Hamilton Nogueira - E,
por serem bràsllelros, devem ser res-·
dem favorecer os lnterêsses da comu·
peltados.
nidade brasileira.
O SR. OLAVO OLIVEIRA- •ramo. Sr; Bernar~es · Filho - E tôm,
bém pret-endo favorece~ os lnterêsses de todos nós, o mesmo respeito que
coletivos. Creio que estou defendendo. merecem de V. Ex.~. como represen1 os fnterêsse.s da comunidade.
.
tante do Distrito Federal.
o Sr. Ham!Zton Nogueira- Q:mndo . O Sr. Etelvina Llns - A jÚbllaçúo
expendo minha argumentação não podep rofessOres, c:omamisoriamenre . aos
nho em .dúvida, as Intenções corretas
50 anos, não pode ser bem recebida.
dos demais Senadores. Jámr.11s fiz
no Senado, porquanto a vida aqui
nesta ·Casa restrição à since·ridade ou . começa aos sessenta ... · .(risos.)
à ho!!lorab!lidade de qualquer compn. o Sr. Severtano Nunes - l'qeste
.caso. V. ElCcla ainda não está vi·
( 0) Não foi revisto pelo oudor. vencjo ...
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. O SR. OLAVO OLIVEIRA - DI·
um aglomerado de favores :)iessoais,
zla eu, Sr. Prl!sldentc, que a Co- se não vejamos::
,missão de ·Constituição e Justiça do
.
'
·
.
"Art. 1.• Ao professor dos esta·
Senado, apreciando o veto do Se•
nhor ·Prefeito ao projeto da Câmara
beli!clmentos de ensino· da 1-'rede Vereadores do ·Distrito- Federal, .
feitura do Dlstflto Federal será
sObr.e os pr{)fessores, e resolvendo dar
concedida jubilação, · a pedido,
com os ve.nclmentos que perce. o seu placet, . a sua homologação ao
niesino, agira Inspirado no bém pú·
· ber na · ocasloo, quando posdua
.bllco nos lnterêsses coletlvos, nas con30 ·(trinta)
anos · de serviços
venlênclas do ensino da população
,prestados ao magistério; quando, .
. carioca. ·
,
· , ·.
· ·
com qualquer. tempo de' serviço,
, O veto é subÓrdlnado ao Sena dÓ.
· haja · atingido 55 anos de· lda.de.
'11:ste é o colégio dos representante.s
· 1.• Ficam as&egurados aos pro- ·
dos Estados, na unidade da · Federe.-·
fessOres · de Curso ·Primário e
ção ..E a esta corporação. que, slmbó·
Primário Supletivo, que. possuam
25 anos de serviço ou 50 de 'Idade,
llcamente, representa o. Brasil, r.'lbo '
o pronunciamento a. respeito, donde
os direitos· previsto& neste. artigo;
§; 2.• Os .'direitos previstos no
não ter'lugar. - no meu entender a diferenciação, a divisão entre · re·
artigo · e • parágrafos anteriores • I
preseRtantes · do .Distrito Federal . e
lião assegurados ao professor. ·que
,•
. dos outros Estados, porque todos 'lÓS
.com qualquer tempo .de serviço ·
somoa senadores, gozamos · das mes·
ou. de Idade, esteja, a critério mé' . mas' prerrogativas, e temos as mes-.
dlco, lncompatlbl11zado com o
mas funções,· direitos, capacidade ju·
· exercfclo efetlvo. da . função em
rfdlca . e legal de nosso pronun('!avirtude de . Invalidez
molést.la;
mento sObr·e .a.· discussão e a. declslí.o
·ou doença Incurável. •:
do caso' em aprêço. Conciliemo-nos
·
'
· ·
.
dentro da .verdade, .Podemos diver• . ..,._~:._Sr· Hamilton Nogueira -:- Vossa
glr. Já o i'êz o, nobre e douto repre~1 ~ 0 1!1 dá licença para, um a.pa.rte? ...
sentante do Distrito Flederol,- mr:u
. O SR: OLAVO OLIVEIRA- Coin
· eminente e; Ilustre· . amigo Senador · todo prazer.
:. ·
·
·
Hamilton Nogueira.
·
· ·. · ·.O Sr. Hamllton.Nogüelra .:...·O no~.
O Sr. . Hamilton · N_oguelra
br'e colega acha. Injusto' êsse dlsposl·
Obrigado a· V. E~cla.
t!vo ? . .
.
'. . . ·
O SR', OLAVO OLIVEIRA ·- Di~
O SR. OLAVO OLIVEIRA ...:.. Ab·
. versos compónentes da Comissão já· .solitlJtamentc, ·o .§ · 2. 0 do art.. 1.• cons· ·
expend,eram seus conceitos .. •.Tudo de- 'tltul regra:. geral. . .
• . ·.
pende' do ângulo· de vista, ·do. prisma,··
0
. "Art. 2. . Para os efeitos. de
· p'or onde se procure encl!rar o .' fato
aposentadoria ou jubilação, os diou o· problema. Partindo de prlncí·
retores de esta.beleclmentos de en~
p_los 'divergente~. diverso~; dlferenteli',
.
erislmf
'dá. ·PrefeitUra do· Dlstritó
·
· teremos, fatalmente, de· chegar. a re·
Federal
quanto ao tempo de servi·· ·
, ' · sultados . contrários. · ··
'·
ço ·· e Idade, le:vando · Integrada &.·
. Por a'mor à lógica e· a fim de' le~at:. •
seus vencimentos a gratlflcaçoo d~
o Senado à covlcção ·das nobres,, ele·
lli]Xlllllll,tadorla ou Jubllaçoo, oo df·
vadas,-·justas e ponderadas razões do
ensino ·da Prefel·tura do Distrito;
véto, · desejo,.· em ·.. primeiro lugar, ex~
idade, · levando · Integrada ·a seus
por à Casa os motivos determinantes
vencimentos a gratificação de
dá deliberação· da Comissão de Cons- · .
· função·' que estejam perceb-.ndo
:tltulção · e Justiça. .A seguir, ·embora
ria~ ocasião."
· ·
.
.,· ' .
fracamente, · .dentro de . minhas pos·
Atente bem: o ·plenário: '.'levando
slbllldades, tentarei responder às considerações ·expandidas pelo douto co- . Integrada a seus· 'vencimentos a. gralega e . amigo, Senador Hamilton No- tificação d·e .função que estejam per- ·
·
guelra, .demonstrando · a . precariedade cebendo 'na ocasião;'.'
,Peço ainda , a. atençãc dos ilustres·
C::e sua. argumentação. · . . · ·
colegas para o art: 3.0 do projeto, qt1e
· li: Interessante que o Senado conheça, na. íntegra, o projeto V·etado; · é lmportantfsslmo .. Diz êle:
que acompa.nhe, artigo · por at•tig!l, 11.
· "Art. 3.0 Parà os efeitos da jubilação será contado como tempo
sua. leitura; que preste atenção aos
seus têrmos para verificar que todo
de serviço até 3 anos no mãxtmo,
o da professora casada que acotn-·
êle é umo. congéi'Je, .um conjunto,"
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panhàr o marido quando êste fôr
Art. 191 - O funcionário será
mandado servir, lndependentemr.n- ·
aposentado: ·
.;; · ·
·
te· de solicitação, em outros ponl - por Invalidez;"
tos do território nacional ou e~- ·
· II - compulsoriamente, aos 70
. trangc!ro . ·
anos de Idade.
Art. 4.• As aposentadorias pre.
§ 1.•. - Será 'aposentado·, se o
vistas na presente lei serão conrequerer, o, funcionário que contar
cedidas atendendo, · de preferên35 anos de serviço.
cia, aos funcionários mala Idosos ·
§ 2.• - Os vencimentos ·da apo·
e até o limite máximo 'lie. cl11~o
sentadorla.. serão Integrais, se o
por cento sObre o atual quadro .do
'f'unolonárlos 1contar 301 atrulls, de
- magistério municipal.
OOI'!Viço; e 'proponclonals, se conta1.•·
Art. 5.0 Os. professOres jubl!atempo menor. . ··
dos ,que, a partir de 1933, tenhn:n
tido ·Interrompido, por mala de ~l'l·
§ 3.0 Serão lntegr~is os ven·
co anos, o ·pagamento 'dos pt()cimentos da aposentadoria, quanventos de sua jubilação,· sendo 1·e- ·
do o· funcionário se Invalidar por
Integrados, quer .por. sentença j•J·
acidente ocorrido no serviço ?Dr
dlclal, quer por ·dispositivo legal,
· moléstia profiss-Ional, ou po~ doença grave contagiosa ou lncur?.na posse dêsses proventos, aem ·
vel especificada :em lei",
·
percepção de vencimentos atmzados, .terão sua jubilação no. P!l·
Por sua vez, o Estatuto dos Funclo·
. drão de vencimentos em vigor, Pd •
nárlos Públlcos Civis da. União, diz:
ra o respectivo cargo, na data h
. "Art. 196.- O funcionário sereintegração, como se o ato da ju.
rá aposentado:
bllação · houvesse ocorrido nessa
·data".
I - quando atingir a Idade limite fixada na Constituição 0:1
Como é . evidente, êste . disposlth•o
nas leis especiais;·
.
· .
viola,' abertamente, a Constituição.
11
II
quando
verificada
a
.~ua
Art. 6.0 · - Ao' serem jubihLInvalidez para o exercício· 'da fun•
dos compulsOriamente, os profesção;
·
.
.sõr.es primários que se ·matriculaIII·._ quando lnvalldado em con--.. ram na a.ntlga Escola Normal sob
·.: o reglêrn do ·Decreto número · ·
seqüência. de aclêlente ocorrido n~
' exercício de suas atribuições ou
2.100 de 14 de janeiro de 1919, ~e- ··
de doença profissional;
rão ·considerados, · para todos os
IV - quando acometido de
· · · efeitos, como se houvessem comqualquer das·, doenças especlf!:otpletado cinco qülnqüênlos de efedas no· art. 201, e
·. ·
.,
·
tlvo ,exercício"~,
.
,·
n
V ~ quando; depois de· haver
Ela agora a. oportunidade de ler"·
.gozado
24 meses .consecu~ivos de
·bra.r . ao . Senado particularidade lntP.·,
licença,
fOr verificado não· estar
ressante ·.
·
- ·
..
em condições de reassumir o ex~r·
:tste mesmo P.r'ojeto; o· ano pássado,
ciclo do cargo. . .
foi submetido à' deliberação da CâParágrafo único - A aposentamara., por ·ela aprovado ·e sujeito à
doria
dependente de lnspeção mé·
apreciação do Sr, Prefeito Mun!clp'l!,
dica
só•
será· decretada- depois. de
que o; vetou, tendo a. . Câmara aceito .
verificadaa. !mposslbll!dade da
o veto. tste ano, a mesma. Câmar!l.,
.
readaptação
do funcionáriO', .
renovou a proposição cujo veto acei·
Art. 197· -.Fora dos caso.~ pr~tara no ·ano anterior! · -.
·
vistos no· artigo anterior, poderti.o·
. O Sr. João Vlllasbôas - Isso podia
ser aposentados,·lndependentemen·
ser feito; não Infringe o regimento. .
te · de· lnspeção de saúde,. OS' funO SR. ÓLAVO OLIVEIRA - Nil.o
cionários· que contarem.. mais: de
digo que não podia ser' feito: e sitll
35 ·anos de efetlvo exerclc!o e foque constitui aspecto Interessantíssimo
rem julgados merecedores dêsse
da· questão. Estou mostrando que a
prêmio pelos bons e 'leais serv!~os
Câmara aceitou ·o· veto a essa maté·
prestados à administração púb!!·
ria e a renova agora.
·
cn.
. ..
·
O Sr. Hamilton Nogueira -Qual;
Art .. 198 - O funcionário sers
quer projeto pode ser renovado.
aposentado c o m.p uI s o r lamenre
quando atingir a Idade de 68
o SR. OLAVO OLIVEIRA - A
anos" .
. Constituição Federal prescreve:

.

.
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A Comissão de Constituição e Jus- . .O SR. OLAVO OLIVEIRA:.... Como·
tlça, em face dos; dispositivos da Cons- a despesa, não esqueça V. Ex.~. e taltltulção Federal e dos· preceitos do Es- vez, em proporção superior.
o sr. Hámflton · Nogueira - Não
tatuto dos Funclonârlos Públicos Civis
da União sôbre aposentadoria, achou .completei 0 meu aparte. .
...
que os limites prefixados pelo projeto
·
VEI ·
1
· O SR •.OLAVO OLI · RA ...;. Fo
vetado, divergiam;.:... sem razão, sem
motivo ponderâvel que .levasse ·à. con- .' ' um aparte ao aparte .. de V. Ex.•. ,
Queira desculpar.
vlcção -.dos limites dados pela Constltu!ção,e pelo Estatuto dos.,Funcloo Sr. Hamllton Nogueira - Vossànârlos. Públicos . Civis .da .Unllío.. A Excelência tem tOda razão: as desComlsslio, por sua vez; .n!io. via razão
pesas· crescem, mas ·em obras supér-, ·
de ser•para essa dlvergência:e'traÇQU fluas . .'Por.~exemplo: destróem-se as
a linha mestra do parecer, que se es- . tradições ·históricas da .cidade. ·
trlba em razões outras que v.ou mlnuo ·sr; JO{jo· Vtl!asbOas ,.....: Aumentamdenclar e expOr ao Senado.
· , se despesas: também com funC!onalls0 Sr. ·Aluf:<:to' ele -Carvalho ·- A ra- mo supérfluo.; ·
··
z!io é' a própria nature:<:a da função.·
o sr.· Hamilton Nogueira - :Retl0 Sr. Joliq Villasbllas - E'· o !Pará· · .ra-se a estátua de · Caxias, por · mero
grafo 4.0 , do artigo 191, da Constitui~ capricho pessoal.
·
· .·
ção,·que autoriza reduzir o limite, tano SR .. OLAVO OLIVEIRA - Não
to da Idade para jubilação, como -do ·estou· aqui defendendo· entidades, mas
tempo· de serviço, .para percepção. de a Comissão de. Constituição ·e Justiça.
· 0 Sr. Hamilton Nogúetra -.Gasta~
vencimentos, em face da natureza especlal do cargo de.professor prlmârlo.
ram-se soo· mil cruzeiros com ·a remo-.
. O S~. OLAVO OLIV:EIRIA'-·Dizla , çlio da estátua de Cabral para 50 meeu, Sr. Presidente, que· la explicar ns · .tros além. CaXIas. foi ·o homem em
razões . do· parecer, e expliquei-as bem.
cuja espada repousou :a monarquia .
TrOuxe à Casa e os' elGj>us, os motivos
brasileira .. tle é venerado pelo· que
de. ·ordem jurídica e de ordem geral ·.foi, como exemplo de carâter. e vigor.
que' ·se devem casar aos argumentos Sua estátua é ·uma obra de arte, exeexpressos pelo veto,. mostrando que 11 · cutada pelo maior . escultor brasllel- .
ro que, -em viagem. especial, foi a Pa-.
. adoçlio do, projeto. traria despesa men·
.·" sal superior a um milhão de cruzelroa · ·ris ;para estudar a· sua looatlzação .. De
· -para os cofres públicos. , · .'
. . -repente, tira-se. a estátua. de Benja~ .
o sr. Jotl.o .Vlllasbllas _ o tmerêsse mim :Cqnstante, o .propagandista da..•
maior a--ser considerado; no. caso, é Cl
República, -da· praça onde 'deve· estar, .
da. Infância estudantil;:··
· · . . . .. para ai se colocar a de:Duque:de Ca-.
·
·
·
· idas I E no lugar . da .de Caxias; co. O SR ..OLAVO OLIVEIRA·- O ln·
1
' h f 1z d p aç 15 'd. N
' terêsse·. da lnfêncla ·est~.
frente
a·
o·
ln•
oca-se o: que
c a ·arali está
a· r multo·
a. . ebem.·
o: vembro,.
..
terêsse econOmlcoc porque um milhão · · TOda a ·história da .cidade é. revolvida
de cruzeiros é lmportêncla conslderi\- e com despesas supérfluas. Por ou- ·
· vel ·com a. qual se podem abrir· novas . tro .lado; milhares . de.· cargos foram
· escolas. Não· podemos fugir' a. êste ·di· · crladós. v. Ex.a sabe. das nomeações .
lema. ·.·Quantas · escolas .. poderlamos ··fantãstlcas que estão sendo· feitas ...
abrir c~m um milhão lie ·Cruzelr_os_?-·
y, . Ex.• sabe. das· despesas., vultosas
. O Sr; Jo/io · Vl!lasbóas -'· Nli4 .aten- com. festas que não ·se. compreendem
derla à. lnfêncla, porque :rião ·consldenuma hora destas. . . . - .
·
ra.rta. o caso dos. profess6res ·que_. nAo
.Não. de\<emos sacrificar~ a Infância
· podem mais ser aproveitados., . · . .
e o .. maglstérlo,_ que devem"·Ser nadlos ·
o SR. OLAVO OLIVEIRA·- vos-. para que tenhamos gerações fortes,
sa Excelência está _equivocado rie&se
aprovando um véto que não passa de
ponto, como 0 meu• douto;colega ·seccladpardlceh.o pessoal do Prefeito . desta·
nador Hamilton Nogueira.· ·.
O·Sr.. Hamllton,Noguetra- V; Ex.•
·.o sr. ·vtctortno Freire ..:.. Na Cãdá. licença .pBJ'a um aparte ?
·
:mara· dos. Vereadores já se· aprovou
.· · O SR.· OLAVó OLIVEIRA - com · · véto. Idêntico.- o ano· passado.
·
O' ·sR. OLAVO OLIVEIRA ...,. Se··multo prazer. . ·· . . . · .
.. O Sr; Hamilton Nogueira - Em · nhor Presidente, parece-me que, ve;.
primeiro lugar, como demonstrei, aQ: tando o projeto, Inspirou-se o Senhor
defender a autonomia legislativa dCJ' Prefeito municipal .;_ a· quem nem
Distrito Federal, a renda do Distrito
slquer tenho a honra de conhecer pe-5Federal é asc!!_ndente.
sonlmcnte - em razOes de mont~'.
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Impressionou-me, a mim, como relator,
gente, hoje é um equ!zotím!co. A
professOra tem que estudar o proble- •
e mfluenc!ou a Comissão, em conjnn·
to, para aceitar as minhas conclusões· ma. Não fOra isto, lião ·haveria ne· ·
que o projeto trazia despeza· mensal cessldade -de número tão· grande de
superior a um mUhão de cruzelroB;
cadeiras ·nos-cursos de aperfelçoamen·
Entend!amos que êsse mUháo Herla
to. do Instituto de Educação. E' mui·
bem aplicado, escrupulosamente e to diferente entretanto, é muito di·
conscientemente, em beneficio da co•
ferente .. Somos professOres especial!·
letividade do ·nlstrlto Federal, · na
zàdos, · V. Ex.•, ·mestre de direito .. ,
abertura de novas escolas,franquenn- . o SR. OLAVO OLIVEIRA ...:. Prodo novos postos. onde a mfânc!a fosstl fessor de direito. pena1.
haurir, beber e· adquirir ·conhec!mcn. 0 Sr. HamiltotL .Nogueira ..,..; , . , . cu,
toité.agora.·e~llq~l a razão de.'lier simples professor de medicina. Lo·.
do parécer da. comissão de Consti·
clonamos a parte doutrmár!a, sem nos
tuição e Just!çà. E' azada, é chega• · .preocuparmos coin a formação do in·
da c·a oportunidade, talvêz temerân".
d!viduo.
'
.
.
'
em que terei de expender razões con•
· O Sr. Victorino Freire - Julga V.. ·
trár!as às considerações do· douto Se- Ex.• que, com 50 ·anos, a. professOra
nadar e distinto colega Hamilton No· . está esgotada para exercer o· magis·
·
guelra,' maxlmé tendo em vista a sua térlo?
qualidade particular de um dos rnab. · · o SR. OLAVO OLIVEmA
O
eminentes médicos do nosso pais.
'· nparte com que ·me honrou o nobre
' · O Sr. Hamilton Nogueira ~.Obrlgu- colega Hamilton ~ogueira, longe de
do. pela generosidade de V, Ex.•
mf!rmar a minha tése, vem corrobo·
o SR. OLAVO OLIVEIRA_ Não 11 ' rá~la. O· professor primário precisa
• h~bil
t
1
aperfeiçoar seus conhecimentos, atra·
. f avor... S ,. Ex. ,·· "' me~t e,. cre o que vês. da prática·,. qminto maior, o seu
em· ·inteira bôa · fé, subverteu a tese
do veto, para dar a Impressão de· qun exerciclo, maior serâ · sua capacidade
"
d d
1
1
de ens1no.
,.
n..o correspon e, e mane ra a 8UJJtll..
O Sr. Hamiiton NogiÚlira - V. Ex.•
à rea!ldade.
. . ·
·
• é
s, . Ex.• · afirmou que 0 profess1>r . não me quis ·entender. V. Ex. .
precisa descanso ao chegar a certa ótlmo advogado;
Idade. Considera, como limite sufi~
· O Sr. Vespasiano Martins - Está
ciente, 50 anos de ·Idade ou 25 anrl11 ladeando a ques~ão. ·
.
de serviço. Julga que o exerciclo da · o sr. Hamtzton Nogueira - Diz V.
·profissão do magistério exaure, cansa, Ex:• ·multo bem; está ladeando_ a
tira as 'fOrças, tomando-se necessa;. questão. ·.
·
·
ria e lnd!spensáve~ a substituição do
sé o professor tem necessidade de
material. humano·
'·
·
especializar a sua atuação, para deterSenhor Presidente, duas · ordens dll minado caso, por Isso m.esmo deve.
conslderaç6es tenho que opOr a ês· ter complexidade cultural maior. Dai
te sistema. Del11t5, :a primeira é de. o complicado estudo da psicologia pe·
ordem técnica; de. ordem ·profissional.
dagóg!ca.
•·.
Como professor; pd'sso assegurar a V.
· 0 SR. OLAVO OLivEIRA_ Con~.Ex.• que nunca. dei aula. sem estudar, prometo-me
a demonstr.ar, daqui a
Dia ·a dia, ·qua.ndo no exerciclo da
cátedra, os conhecimentos avançam pouco, o equivoco do . meu nobre co·
na proporção'· em que se aperfeiçoa, lega na apreciação do veto.
.
·o ·Sr. Hamilton ·Nogueira ;- Ouvi·
Quanto mats se especializa, mais ca•
pltaliza saber .em proveito . de 8ellll rei· V. Ex.• com multo prazer.
alunos e eficiência. do ensino em que
0 SR. OLAVO OLIVEIRA :.._. Há
·eles vêem haurir; beber cilnhec!men- outra consideração de ordem' -geral
tos·
.
·
. .
que , bebi em .conhecimentos adquiri··
O Sr. Hamtzton Noguejra
. E''
dos domingo próximo passado, com a
muito diferente ser professor de ada· leitura de. artigo de .um dos nossos
· :Iescentes, ·de homens já formados, O 'jornais. Subscrito por. celebridade
· · de que se .cuida é do ensmo prima- mundial, partia do segumte prmr.lplo:
rio, do professor- desta· categoria. V.
assim como não· há doenças e sim
Ex.• sabe que de acOrdo "com os ·CO· doentes, não exlstem moços nem ve_nheclmentos pedagógicos modernos o lhos; há organismos. Não há velhice,
ensmo é md!vldual. · Cada aluno rea- não há mocidade; há Idades, l1á re·
'ge de. modo diferente. Um, Q.ue, an~ slstência . mdiv!dual. O desgaste de
tlgamente, era tido como não Intel!- todos os cidadãos, em qualquer ·pro·

;;..
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.flssão, em qualquer ~amo de atlvlda-. . . O Sr. Hamilton· Nogueira - V. Ex.• .
· ·de humana, não é igual para todos os está enganado." ·para V.· Ex.• basta
individues que dele participa.: Dj!pen- a aposentadoria para .,a eternidade.
de do coeficiente Individual. Como há
Ex.• citou ·multo . bem o artigo 191' _
· velhos jovens, há jovens·· velhos.· Por- da Constituição; mas se esqueceu . de ·
tanto, a .tése' de que com vinb! e cln- acrescentar. o § 4.0 , onde se encontra
co ·anos de serviço, ou 50 anos ·de 'o seguinte: . · · , • . ··
·'
. ·
· "Atendendo à natureza 'especial
.Idade, .a .professõra está esgotada, anl-. q1tilada, não se ·enquadra no. terrend
.do · serviço, . poderá a lei redur.~lr .·
da medicina verdadeira·
os !Imites referidos em o .número
' o Sr. Hamiltan NÓgueira •.:... Permue'
II·c .no § 2.• dêste artigo".·
·v .. Ex.• um aparte?' (Assentimento do . !J!to é, 70 anos di!l dade.
orador>· Em bio!ogla, não. há geome-:·· • Veja. V. ·Ex.• que o· ·disposl.tlvo·· do
t'rla. ·Dois· e dois .em biologia, .sobre~
tudo•. humana,. raramente ,são tguals, . projeto está perfeltamente.dentro das
a quatro. ·E' claro ·que há:·excesslio, · normas constitucionais_., . ·
·mas; via de· regra; estatisticamente · · o sa; . ÓLAVO OLIVEIRA - 'Vou .
- e temos que. encarar o ·aspecto, es- 1·esponder a v. Ex.• . .
-· · ·
'.
.tatlsticlimente ·- dentro.•de.determf·
o
sr. Arthur santos_ (Dirigindo-.
nada profissão há maiores e .menores
·desgas.tes. Se. v. Ex. a_. passar para o se, ao Sr. Senador .01avo 011velral.
·
á
V. Ex.• poderia aduzir que o projeto
. · ramo· da ·Indústria, verif1car ·que em· não atende sbmente · a. professores,
algumas delas a vida média ·do opc~ mas· a técnicos e diretores. de ensino,
· · · rá.rio é de quarenta· anos; mas mesmo não atende sõmente ..a· lj)l'ofessõres,
nesta Indústria alguns atingem BO e f ....
90 anos de idade. :Falo ·estatlstica- pro essv••118 •.
mente,'e não·:sObre :casos·isollidos; ·· · . O:Sr••Ilamilton ..Noguetra....:. O pro-·
· · .. SR.. ,. OLAV. ·. ··O·L,IVEIRA. . -.. E'· jeto, repito, .está -perfeitamente dentro
0
0
das .regras con·stltucionals.. ·
· . onde está o grande equivoco de Vossa · · o sr:.·Arthur Santos .:... Nl\o ·entea;.. ··
Ex.•, certamente .-porque escapa ao' · d 0 0
rl ·d v Ex·• · Ni
é
âmbito. da a~lvldade que exerce. Mesapa e e · ·
· · , ;Dgu m
.tre ilustre que é, deixou naturalmen- · . alegou a inconstltucionalidaCJ.e, ape.• · te o assunto para nós que militamos . nas a inconveniência.· V.. Ex. defenno mundo'do direito·: ·
· · · · · · de a situação dos professores,- a maior, .
,
·
·
··
. parte beneficiada; mas a disposição
A, · ÚglslaÇão do Distrito Federal também atinge a dlretores de ensino.
• · · ampara magnifica, nobre e largamente e · a técnlcps . de educação, que nl\o
. a todos -os. professôres que com mte · têm o · calvário dos professõres prl-,
.' ·e cinco· anos de exerclclo .da !unção mários. ·
' 1. • • ' •
estejam,.gastos, Incapazes para a proo·sr: ·Hamilton NogÚelra- v. Ex.•.
fissão ... Fá~lo, porém, exigindo prova. ·membro. da.Comlssão.de Constituição
de Incapacidade; mediante .laudo, mé· ' e "Justiça:, endossou· .o· ponto;,,de -vlstll
. dlco. ·se .o Departamento· de Baude e · daque!e órgão. técnico. No .entanto,
a Leglslaçl\o verificarem que o profes- :está:. agora. em contradição, naturalso.r. com· vinte e··cinco anos de exer- · mente perturbad?.j)el"s debates. ,
., ciclo, está tpabllltado para a tu~ção,,
o sr. Arthur santõs -·Data venta; .
.. deter!plnar-.h~·á· o abandono .da .pro· ·' quem não compreendeu o parecer. foi ...
flssl\o. Fá-lo,. porém, mediante prova . · :v. •Ex.•:. o . parecer sustenta . que· 0 ·
médica de incapacidade,.~que o projeto_ projeto se afasta ·dós' limites traçados ·
.. . , , ·
dispensa.·.
. . ~ . . .· · . na··. Constituição; ' .•.. ·.•· ·
. A classe;-: portanto· .está. sufi_c.iente• .. 0 ·S ···H· '· 'lt..;·;_ '•.i' '.. .... · : ·.. Já ·d ·
mente amparada· · , . ·· . . . · ·
· . · r.. am. on, ~· ogu.,.ra -.. , e,·
· · ·
.·
. . monstrei que não ·se .afasta. o veto
O Sr. Hamilton Nogueira - E' p1·e- sim, encerra preêeltos que se afasta.m ·
.
··
. ciso, que a aposentadoria nl\o 11eja da· da ·Lei Básica.
·da apenas para ·.o professor morrer:
o sr. ·Arthur santos·- o 'parecer
mas para descanso junto daquêles que nll.o .. diz· qti,e é inconstitucional; . ape- .
nas que se. afasta do critério adotado ·
trabalh,ram · .
' .
· :: ·.
..OSR. OLAVO.ciLIVEIRA ~·A apo-. pela Constituição. Foi o que 'declarou
a Comissão, em cujo selo a matéria .
sentadorla deve• ser concedida sbmen·
te aos -lnêapazes. v. Ex.• é o pri·
foi amplamente debatida •.
melro a reconhecer que muitos o:los
.O Sr...Hamilton Nogueira ....: Pode
pro:!essOres airula estão em condições ficar dentro da' constituição quando
de exercer o magistério.
..dela se afasta?
,
.,

v.
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.-· 383direito; mas não deve fazer aGS seus
O Sr. Arthur Santos - Dentro 'do
colegas n ·Injustiça de declarar que a
·critério .traçado, meu Ilustre colega;
· quer '(i!zer - dos limites traçados na comissão de. Constituição e Justiça se
manifestou pela inconstltuclona.Udade
constituição.
•
do- projeto ... · .
·
· ,
.' O·Sr. Hamllton Noguelta :.... Dentro
' o Sr. Hamilton Noguelrá. - Agràdo lndlv!duallsmo, pode ·ser; dentro
deço o esclarecimento. Na minha !gnodas. normas constltuCionlllls, não.
de médico, de profeBl!or julgava,
l'âncla
O S~. Arthur Santôs - Não queira
até
agorn,
que os projetas fôssem à
V. Ex.• fa.zer . esplrlto. · A ma·
C·omiSl!!io
de
Constituição e Justiça ·a
térla, repito, foi largamente debatida
nm·
de
verlfl
~ar
se eram ou não cGnsno selo da Comissão,· manifestando-se
·
esta, não pela ln.constltuclonalldade, tltuclonals.
o Sr. Arthur Santos· - Lamento.
· mas · I!IPenas pela. inconven~la; do
projeto. . .
.· · ·
· que V. Ex.•, Senador da.· ReP,úbllca,
c~m largo tlrocin!o, não saiba que a ..
O Sr. Hamllton' Nogueira ,;.. Foi, no
Comissão'
Constituição' e Justiça se ·
entanto, suscitada.. a. tése da. incon&tl· manifesta,,dealém
.da constltuclonall~ade.
·
.
· tuclonalldade do projeto.
ou lnconstltuclonalldade, pela legal!·'
• O Sr. Arthur Santos - Sr. Senador
c!ade, procedência, convenl~ncla, . ou.
· Hamilton Noguelra: afirmo a V. Ex.• · niió, das. matérla,s que nprecla. E' do
que a Comissão de Constituição e Jus- Regimento.. Poderei ler a disposição.
tiça não se· pronunciou pela inconstl- · . O'.Sr. Hamilton Nogu.etra - Não é
tuclonalldade do projeto. Ap~lo ·para.· preciso; basta a palavra lúcida de Vosto:los os colegas componentes daquele sa Excelência.
·
,
órgão técnico.
.
,
· O Sr. Arthur Santos - V. Ex.• fêz
· ·o Sr. Hamilton Nogueira - EstoU: parte ea Comissão que redigiu o Reglsatisfeito· com a. de<:la.ração. ·;V. Ex.• "ment.o e ·n!iu !gnora-aqucl:J. :J.tribulção
considera o projeto constitucional.
de· Constltulça e Justiça.
o sr. Arthur Santos - Então, não daÕComissão
Sr. IIÍI.mtlton Nogueira:.... Com exdiga V. Ex.• que houve contradição de · }:Oslção tão clara, estou satlsfeltG; não
minha part_e.
.
tenho necessidade de re~orrer à fGnte.
O Sr; Hamilton Nogueira :.... Terá. Julgava. que os projetGs fõssem àquele
havido contradição no debàte .. Aceito órgão técnico para. Dplnar sôbre a sua
que não entendi bem. Fico satisfeito constltuclonall~ndc.
. ··
repito,. com a confissão de que. o pro->
O Sr. Arthur Santos - Lastimo que
jeto é ~constitucional.
V. Ex.• •. um dOS autores do Regimento
o: Sr: Arthur· santos -·Não há con- desconheça. o que nêle se contém. .
. !lesão alguma. Atente o nobre colega··
·o Sr. Hamilto~ Nogueira- Perdão;
para o final do parecer:
onão íuf eu sozinho o autor do Reg!· ·
: "A ·coml~ão d~· Constituição e menta. Além cUSl!G, não 6 guarde!. nas·
·
· · Justiçfl, .perfl!hlllndo as. razões .do suas· m~núclas. ·
. voto em aprêÇó,.•pela sua manlfes~
·o Sr. Arihur Santos -v. Ex~• fêz
ta procedência, é· de paree<er que parte. cia COmissão. elaboradora.; E' um
· o mesmo :seja aprovado" ..
dos autores. ,·
'
·
·
Não há qualquer referência à . in·
o Sr. Hamilton Nogueira - o auconstitucionalidade· do projeto.
tor' foi o plenário. Fui o presidente da .
ComJEsiiD; mas 'quem o votou foram
O Sr. Hamilton Nogueira- Há, no
V. Ex:.Os.
enbmto, contradição: •
cf sr. ·Arlhu.r santos - Também .O Sr. ArLhursimto.~ -A disposição
não há contradição. o parecer diz que
está. contida no art. 68 e suas letras.
o projeto encerra regras de 'iposenta.o Sr.· Hamilton· Nogueira - Admidcrla. . c jubilação que se afastam do . tamos
outros nns; mas não se comcritério estabelecido pelo art. 191 da · preendeos que·
Comissão de Constl_tulCOnstituição. V,' Ex.•, versa~o em as- ção e Justiçaa não
opinado em
sunto constitucional sabe que a. dis.J?O· sua função especial, tenha
nú)Ilero
um, sõbre ..
slção fixa· o critério para a jubllaçiiiD.
a
constitucionalidade,.
ou
não,
do pro. o ·sr. Hamilton Noguei.ra - Aceito jeto.
·
111 Ironia.
OLAVO OLIVEJ:RA'- Desde
o sr.. Arthur santos -Não há Iro· ·queO'SR,
entrou
.no mérito, aceitou a consn!a a;Jguma. v. Ex.•, homem culto,
titJ:clonalldade.
profeBl!or, não precisa. ser .bacharel em
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O Sr. Arthur Santos - E' claro.

1

'

.aprovar o· veto do Sr. General Prefel-

o Sr. Hamilton Nogueira- Não se· to da cidade. <Muito ·bem; muito

pronunciou,· entretanto, expressamen· ··
O Sr. Arthur Santds- Já. ·que Vos-.
sa Excelência declara que a Comissão
il'e Constituição e Justiça devia. pro· nunclar-se sObre- a constitucionalidade
não m~ls é passivei argumentar. ·
o .Sr. ·Hamilton Nogueira - Nega
V. Exl seja êste o fim principal da·
C()missão de Constituição .e Justiça?·
. O Sr. Arthur .Santos -.,.Nego; · .
O Sr •. Hamilton Ncguetra ·- Pode
ela oml~lr sua opinião a êsse respeito?.
, . O Sr. ' Arthur Santos ...:...; o Regi-·
rnento dispõe expressamente. EstabeIeee que a· Comissão se manifesta além ·
da éonstltuclonalldade, sObre a lega.· !Idade: e ccnvenlêncla.
. .
····o 'Sr. Hamilton Nogueira _ Portanto,. ·sobre os três pontos de vista.
.
.
.
. · O· Sr. A_rthur _Santos ·-:·: Se se· pro~
nunclou sobre. o mérito,: é 'óbvio que
aceitou· .a cons:·ltuclonalldade.
. :

te, ·como o devia fazer. ·

bem.·) .

· · · ..

: • ·

.·

~~SR. IVO D'AQUINO _;.. Peço a

·palavra. · ·
.
O SR. PRESIDENTE ;..::.. Tem a palavra o nobre senador.
· .
.. 0 SR. IVO :Ó;AQUINp <*> _ se_._.
nhor Presidente, tenho algumas ob~
. servaç6es a fazer quanto ao projeto
vetado pelo sr. Prefeito· Municipal>
Sem dúvida· alguma, 0 art. 1.o do
projeto· est.á deritro da técn!ca~leg!s~
latlva. aplicável· a. todés .os funclonll.rios públicos, exceto; na última parte,
que estabelece a Idade de . 55 anos •
pa.ra jubilação dos rprofessôres ·quan-:
do; com qualquer · tempo de serviço,
· hajam . atingido essa 'Idade.
. .
· 'E'. bém ·verdade; Sr. Presidente, que
·tal 'limite constituiria· um:a exceção.
em face. da Idade• ccmpulsórla estabe- •
lecida, . em regra, para os funcionários públicos ou seja a de 70 anos.
..
•-- -· . ' . ·
Já o ,.Parágrafo: primeiro faz uma ·
· ·o sr · .H amllton·· Nogue1ra - O . pa-. ·· dlstlnçãó
entre os· professOres. em geral, dos· estabel~'Clmentos · de ensino .
. recer, neste ponto é Insuficiente, . é _C:·a Prefeitura do .Distrito ·Federal, e ·
rnesmo deficiente.
. ..
..
os prof.sssôres elo curso prlm{lr!o e. do
. O Sr. João Vfllasb(Jas - O projeto · primário supletivo. Com .referência a
· vetado não se afasta dó critério do êstes d{l o direito ·de 'jubilação . ao
. art •. 191 da Constituição Federal, pór-· ·atingirem 25 anos de serviço cu 50
que se funda precisamente no par{l- anos de Idade. .
·
..
gl'afo 4 dêsse. artigo ... · .
. ··
Quanto à prÚneira parte, si-. Preo. SR; OLAVO. OLIVEIRA _ vou sldente·, estar!a inteiramente de B;COrr.esponder. ao douto colega. .
do; . . .
. .
. . · > •· .
· · A. óbjeção mãxlma· ..é que 0 crltérlõ
A Constituição Federal, quando fi- .
adotado.~permltlr{l se _baixe· 0 limite ~xa o prazo de 30 anos d~ serviço par~
para a ·.aposentadcrl nos' casos. es~ · . aposentadoria com_todcs .os venclmen .
pec.lals
·
·a
·
tos, mediante prov~ de Invalidez, es.
· :~ .
.
tabelece; .. entretanto, . uma. · regra de .
. ·O Sr. Hamilton. · Nogueira ;....-, I!_e .. elcceçãó~ E' que·. a.lel . especial, em
· . acOrdo com a na~ureza do serv_lço,.· · · · certas profissões, ·pode diminui!', o 1!0 SR. OLAVO. OLIVEIRA·- A lei . mi te dessa Idade.. ....... . . . · .
,
· do Distrito. ·Federal Jã. regula o. caso · Peço, porém, · a: J.Wnção do. Sena,,:>
facultando aposentadoria ao. professcr'. para o. fato de. j{l diminuir o 'parãgra.. ·que ,tiver 25 anos; de ma,glstérló, pro- .fo prlmelro' para 50 ~nos d'J l:bde o
.v ada sua lnvalldez. Essa mesma lei · limite para: a jubilaçao,: com ·-todos' os
· baixou o .limite de aposentadoria co- · vencimentos; ·lndeJXndente .de prova. ·
mum de 70 para 60 anos, llmtte.. êssc de 'invalidez.
.·
. · .
.
que
.projeto ainda quer diminuir,
. Como acabei de explicar. ·"' .lda..de,
· O Sr .. Hamilton Nogueira - se. a,·. via de !"'lgra,·para a apose·ntariorlr. lnaposentadoria é. a morte •então nl5.o .·· dependentemente ,dc•.lnva'H,~z •. é d·e· ~
interessa.
'
70 anos. . · . ·
··
·
·
Ora, há uma diferença de 2•1 a11os
O SR; OLAVO 'OLIVEIRA- São -entre a Idade estitb~leclda f.'lll'll os
estas, Sr. Presidente, a; considerações · ~professores do cmso prlm{lrlo e . d~ .
. por. que a . Comissão de Constituição primário supletivo c a lda·h d~te:
e Justiça de 'Senado, julgando propug- mlnada .na regra nera;:. E.nbl'lr:t eu
nar pelos altos interêsses do Distrito ·
Federal, - opinou no sentido de se
, (*) Não foi revisto pelo orador.
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reconheça que a c~rrt:lra de pl'o!e:sor
cas, a lda:de 11m!~.~ llxa.<la n~ Constltulção é injusta. Concordo cvlri Vos- ..
pr!márlo é das inrns exau.sul\"as, das
que reQuerem maior esfôrr,;ol maior . sa 'EXcelência. em que todos os tundedicação, maior zelo e, vamos d:zer
cionárlos do Dlstrlto Federal i!Stão sob
mesmo, malt>r pat.1t>tlsmt>, em todo
as mesmas. condlçõt>~ c!imat~n•;a.s, mas
caso, Sr. Preslde'1!e, na idade de 50· 'a natu!'eza dos serviços é Que é dlfe-.
amos, que · é a da maturidade, ainda rente. · Muitos ·estão sujeitv~ a um
se possue capacldude flslca, m~ntal e. . trabalho puramente intelectuel, em
Intelectual para. o exerclcit> d·e QUalque a. estas e,· t> esgotamento P. muito
quer profissão. Os QUe nlic :P.m tal
maior: As professôras· .nlio têm fécapacidade nessa l.i~de cJastltu~m rias; enquanto uma. parte· fica corriexemplos Isolados ~ para os qua1s a
glndo provas, a outra. vai .:~~~r curIe!' prevê então a n.posentad"ltla.
so. especializado, em pleno veriol .
.
o.. Sr; Hamilton Nogueira. - 'vossa
o SR. IVO O' AQUINO --Vou rcsExcelência · me permite um :tpar.te? pondera V, Ex."' Justamente pnlas ra. (Assentimento ão orador) .
Estou zões expostas por., V. Ex:.• é . QU·~ eu .
acompanhando, com o máxim~ into.- · ·concordo em que oe baixe o ll1.~ite es"
rêsse, a clara ex,!ll)siÇiio de V. Exce· · tabelecido. na ConsW.ulção. o quq velência,'<·do ponto de Ylsta justo. Há,. rlflct>, entretanto, é que .êle lt>i bai·' · ·
entretanto, uma -re~trlçií.o q,\e · i~sejo
xa.<lo exagera.<lamente nesta lei. Agefazer. Quanto a3- iimlte dos ·5o anos, ra ,quero lembrar a V. Ex.• quofr, enseria. até contra. nós o argumento.
quanto os funcionários púb!l.c :S têm
Mas é preciso levar -em conta a quesférias de villlte dias, os pro):ess6res, em·
tão do clima .. V.. Ex.• não des-1onhe- :geral, gDZam.de longo period1 .d" fé. ce os efeitos do clima no Rio de Ja- . rias, de mais de dois meses no nm do .
neiro. V. EX."' sabP que em, Santa
ano... :
,,·.·,
·
•
1
Catarina, no Paraná no. Ri.J Orande
o sr. Áloysio
de carval11•J · - Mas
"dt> ·Sul; .em São Paulo e ~>n• Minas
os· funcionários p1\bl1cos niW têm proGerais, - .regiões de clima arneno e vas para cor~lglr. E~tas tomam grantemP1!rado, - ·o esfôrçi> é. menor e, · de parte das' '.férias dos pra!ess6res,
portanto, o gasto nc energia.s e· tam- mesmo nos c\!rsós ~ecundá·rio e pribém · m-anor .. Entre· nós, porém, Vossa mã;rio. "' · ·
Exoelêricia há de cor.vir que !IS con·
dlç&es climatéricas não permlt.em funO SR. · IVO O' AQUINO - ·. . . e
ções. exaoustiva..~. como as do ensino.
ainda as férias de Inverno.· Vo·• rcs- ·
Uma professllra, depois iie 55 anos de ponder agora ao r.•,•bre apat+.1ante.
idad.e, não pode ter a mesma. eficienQuanto às provas a ccmigir, V. E&cecla de quando tinha 30.
.
lência vai desculP'l)·ine, ma~. ru curO l
SO primário -não ha tais prOITll.S depQiS
o S R ·· ·IVO· D"QUINO
" ·
uv • de encerradas as aulas. O trwbalho
co~ tôda. atenção ·r.:· a.paJI'i)e de Vos~a
que aS professõras têm é antes. dêsse.
Ex. e vou :espon~e-io. Na ~adaçao
encerramento. o· ~l·t.balllo deotas é
que V .. Ex.. esta.T,a estabelE~:endo a antes do encernmer.to das ·férias,
respeito das regi~es terlamos de che-· consistindo em oomar coniw•imento .
gar à.conclu.são· .. e qce no Eaca!.lo do•, do inlclt> .do curso. E esta. preoelupa-·
. Amazonas,· ·Pt>r · exn:nplo, o Um!te de 1 ção, ou melht>r, êste deVer cabe •PrinJdade deveria baixar ·a· 40 'l!!.os.
. cipalmente .a()S· diretores d()S esta.be0 Sr. Hamilton Nogueira. - E>tou leclmentos de· en>'iw.
de plenq acOrdo. . . .
·· .
0 Sr. Aloysio de c:~rva.lh.o - EntreO SR. IVO D'AQUINO - . Mas
tanto, é tarefa. que não pode ser exequero ainda opor-lho!o um arg:i.'llP.nto:
cuta.da. sem o· auldllo das ~~ess6ras·.
é que todos ll5 funcionários d,, DlstriD' o\QUINO -· Pes~j o
0 SR · IVO
.· to Federal, .apesar · do Que V: . Excev EX,.
• bP d
11
lêncla. expõe estão sujeitos à .l'e""'a exp car !I •
· porque "-'11 tJ), f:
' 1 ld
_, ná· _ perto o prt>btema, r••,rquant~ tu!.. Segeral est a. be ec ~ na· Cor....tuiç o,
cretário de Educaç'!.o no me•1 Esc:~. do
· como. a da npose'ltanorla compulsória.
·
·
·
IIJOS 70 ·anos. Ora, o clima. do· Dlstrl•
O Sr. Aloysio de Carval1to - Vossa ·
to Federal at~e tanto os professôExcelência. conhece multo bem. s-.m
· re3 como QUalQuer outro funclonâl'lo , as professOras, a. dlretora não executa.
público. .
·•
a .tarefa..
O S~. Ha.111ilton. Nogueira ·- V. E.'C·
O SR. IVO O' AQUINO·- Antes de
· celêncla. estava pre:~M~te quanJo · coIniciar o curst> letivo, realmente as .
· mecei minha oraçfto. Eu di:>.;F. pl'ecidlrett>ras de . grupos escolares ou de
. samente que, de acõrdo com as nosestabeleclmento.s de ensino agrupa.sas condições cli:natérlcas t. billlógi- dos. . •
·

;.
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O Sr, Hamilton Nogueira - Mas,
o projéto constasse' dêles apenas, ape•
.'quando chegam a essa Idade, são qua· . sar da cr(tlca que.ll}es faço, eu rese tOdas dlretora.s de estabelecimento~
jeltarla · o ,veto, .não obstante .minha
·
· discordância a respeito da idade Ilml·
. de . ensino, · .
·. o SR. IVÔ D'AQUINO- .,;, co-. te ... Serla grande concéSsã.o: mas não
m~çam a. fazer as matriculas dos alu·
desarra~oada. ou absurda. Poderia com
nos ··.::... · ·.IsSo, · v. Ex."s .... podem alegar. ela concordar, sem . Infringir o pre..
.·.:..;. mas;· de .acOrdo com a·técnlca do . celto de ,ord·em 'legal.
.
· ensino, não há correç~o de . provas · ·. o Sr, · Aloysio de Carvalho· - Até
depois de :encerrado o ·curso, porque
porque a· redução de .Idade não deve
no· curso prim,árlo tOdas essas provas
ser encarada .sàmenk ·em relação ·aos
são reallzadlls antes do. encerramento.
lnt~rêsse~ dos professOres, mas tam·
· ·o Sr. Aloysio cze Carvalho-" V. Ex.• , bém,relativamente à Infância.' Na es~
dá licença para uin aparte?' <Assencola pr!márla, ·quando· as profeilsOras
- · timento ao oraCZôr> •·':"":A observação de
atlng~m .. a Ull!.. certo limite... de ida·
V Ex.a .foi lnfel!z.'em comparar .os. de .nao· p:ldem,· fisicamente, suportar
20: dias·de. férias dos funcionários pú~
o~. encargos; .porque, s~r· professOra ,,
bllcos com os dois· meses de· férias das. nao é só transmitir as llçoes,.mas.tam·
professOras,. em. geral.· Não ,há .têrmo bém toma.r conta da classe; . .'•'·
·
de comparação, até mesmo por~ue se. · ~9 :SR. IVO D'AQUINO _ .Nestê
o funcionário · quiser · demorar ·: dois,
ponto, ·estou de MOrdo com V. Ex.•.
três ·. ~.u. quat_ro ·.meses com um. pro: · . ·Realmente,. como já 'disse, a pr~fis·
cesso· e!ll mao, isso · dependerá .ape . são . das professOras primárias .é das ·
. n!ls ela boa.· vontade do chef~ .da se~. mais.·exaustivas. Por'lsso mesmo,'éon· _. ·
· ..,..Qao. A professOra, entretanto, não pocardaria em que· o· limite fOsse de 25 •. • • ·
. · :derá demorar a. correção,de um~ proanos, no 'caso de Invalidez; e a,.jubl·. · ·
va- além daquele· têrmo, que é· fatal.
lação compulsól'la de . 50 anos; ..
:ll:sses dois meses de férias do professo- ' ·
· ,·
·. ' . · · .
·
.· rado ·é quase uma pilhéria;·:'; ·
.· : .
Estou apenas acompanhando o pro.·.
· o SR IVO O'AQuiNo·'::,;. Não sãô · jeto. artigo_ por artigo ... Minha-oposl·
··
·
.
. ,
ção principal . é: especialmente quan·
dois .meses; é um pouco m~s, porque ... to. aos demais artigos ·
há as férias de Inverno.... .
.. ·
·· · ·
·
· ,•
·· ·Ó Sr. A.loyslo. de. Carvalho - As
o § 2.0 :
·· •fét·ias de Inverno. existem apenas há · •. . Os. clirelio{ pre~tós no artigo e
dois anos.·. ·
··
·
.. parágrafos · anteriores sAo · asse•
: · gurados .ao ·professor, . que,- com·
· : ·o SR. :IVo D'AQÜINO -. Neste
·· q\lalquer\tempo de··serylço:ou. de ·
· ponto v. Ex.a vai·me· descUlpar con~
tradlzê·lo, porque as .férias de .Inverno · · Idade, esteja,. a· critério médico, ln~
são.· de .há· mais· de. cinco anos;· pelo .
_ compatibll!zado: com . o . exercício
menos no Estado de..santa. Catarina, ·
· efet!vo da· função em virtude· de
já, existem há ·mais de 8 .anos...
.· . · InValide~. moléstia•,ou doença .. ln. · o.··sr. AZoysio ·de carvalho - Nll.o, . curável .. · . : ·, · · · : • · · · ·
V.·, Ex.a está confundindo· 08 15 dias, . <:i!:Bte' "dlsÍ)ositivo aberra ~~~· tôdas as ·
. . de férias do· mês ·de 'junho,· as .. cha~ ,·regras a respeito dos .tunclond.rios em .
·madas'.férlas . de SAo JoAó, com•.aque-· ·.gerai: .' <·,- .. ·; .- · : - - · .
~:e de inverno;.a qu~
Ex.• ~e·re-· . A,leglslação . . do pais; quer a Federal,
·. · ·
· ·
· . ·
• · a Estac:lual ou a ,Munlc~al;:•permlte ao · ·
·
'O SR. IVO il'AQUINO ' - O que . funcloná4'io, tendo· menos 'de trl·nt.l.
se ·chama, no sul,, férias de Inverno . anos· de serviço, .aposentar-se; ·depois
não ·são·. as de. São João .. No norte, . ·da lnspeçAo. de;S811de, com,: tantps .trl..;
porque não há Inverno, talvez tenham
gésimos, quantos· ·.:.forem. os .anos. de.
outra denominação;
·· ·. · . - · · trabalho, Se tiver .·.trtnta ~e cinco anos
o Sr. ·Aloilslo:de·.carvalho.....:... Âs fé- ':de servtço,~aposenta:r-se-aU:om venci. ria de São Joll.o·começam a 20 ·deOju·
mmtos ln.tegmis, desde. que o requeira,
·nho e vão a. 5· de. julho. . . . - :_ · · .Independentemente de exame ou !ns·.. o·sR. .. IVO D'AQUINO- Além cias 'peção de. sa.llde.
.·· . · ·.. ·· ·
férias de. Inverno,. no . melo.· do ano, · ··Há todavia; exceçlies e estas dizem
há o.. grande perlodo ·de descansO no
respêito a certas moléstias contagiosas
fim 'no ano letlvo, Isto é, .. de. dezem·
9.u Incuráveis como a lepra, a cegueira,
bro a março, · · .
a tuberculose, a pll1'a11sia ·e ó câncer,
. . oes'ejo, entretanto, chamar a aten- . que perml·tem . o 'funcionário a.posen' ção ·do Senadc para ·&ses dois .ar•. ·-tar-se com vencimentos Integrais, com
. tlgos aoi; quais não faço· objeçã~. se
qualquer tempo de· serviço,
·
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·. o Sr. Franclcco Ga!lotti - V. Exa.
onútlu a 1oucura.
O SR. IVO D'AQUlNO -Agradeço
o... adendo trazido por V. 'Exa.: e as
doenças mentais,' em geral. Desde .que
o.. funcionário tenha . contraído qualquer das· seis moléstias enumeradas,
poderá aposentar-se com ti>dos os ven.cimentos, independentemente do tem- '
po de ·serviço. ·
, ·
. · .Há, ainda, outra hipótese: 0 . cáso
de acidente ou agressão sofridas sem
culpa_ do funcionário,
·
·
Estas regras qlle regem. ós .direitos
dos 'funcionários, em matéria de ~posentadoria,
-·
veriflcarnos todaVia, -que 0 §- 2,., do
.
art.' ·1.• do projeto 'não faz qualquex
dlsUnç4o relativamente . aos professôres primários, no sentido .de lhes·conceder aposentadoria com todos os 1•-encimentos, quer .se trate de .mf>lést!a
comuni, · .quer · especll!!cas. •o dlspos!tlvo, portanto aberra de tôdas ·as normas estabelecidas em- relação aos fun.:
cionários públicos.
· . E'. perfelta~ente compreensível ·se
· discUta: e · admita· - como eu o ·faço
· . ....: que um professor primário se aposente com . vinte c cinco anos. d~> serviço, 'aúferindo proventos . Integrais,
uma vez julgado inválido. Admito, até,
,que ·com cinqUenta anos de idade êle
a obtenha; como um direito, Não
posso;. aceitar, porém, que .os profes. .s6res . primários.·· fiquem , excluklos . de
um . principio aplicável aos · demais
funclonárloo, · porquanto . todos se
acl)am sujeitos aos mesmos · males e
percalços·.
··
·_
. O'Sr. BciJsio.d'e Carvalho- O no·
.bre eolega nãO tem· razão nêste ponto.
Então V. Exa. não defenderia a aposentadoria:· do guarda-civil com t~mpo
• · inferior ao ,de _qualquer outro funcio.
·
. nltrio. · • · . O SR. IVO .D'AQUJ!NO - Não ·es-.
tou distinguindo. Neste caso defelldQ.
·o Sr•.Altiysto de carvalho - Se hoje·. V. Ex.• defende a aposentadoria. ·do
guarda-civil, amanhã defenderâ a• doo
professôres,
O SR.' IVO D'AQUINO ..:.. O gu'arda-civll poderá ser· aposentado com
vinte e cinco anos de serviço;
O Sr. Alotlsio de Carvalho ...., E por
· que não' os P!'ofessôres?
·
O· SR. IVO •D'AQUINO - Não se
compreende que, em relação às moléstias, haja. dlstilição entre Os profes·-·

'
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sõres . primários e demais' funclnoá·
·rios.
··
:Exl~te,. ainda, iun caso que deve ser
Incluído dentre as aposentadorias e
que esqueci de citar: o das moléstias
profissionais, Isto é, as oriundas do
exercício da profissão,
· · ·
· Como todos· sabem, e o meu .nobre
colega Senador. Hanilltoli Nogueira,'
· que. é médico,. deve saber nielllOr do
que eu,. há certas profissões que dão
causa a moléstias especft~cas. .
._ O Sr. Hamilton Nogueira. -' A slli·
cosei por exemplo·
O SR •. IVO D'AQUINO - Em relação. aos· .escrlvã.es e . t111beliães, ·há .a
chamada calmbra dos escrlvães ·e dos
ta:beliães. São. mo!éstias que não ntin· gem,. em geral, outras .profissõeS. . ·
O Sr; Hamilton Nogueira - V. _Exa.'
aca.ba justificando as doenças cardia·
cas, as P!'ofessõras, os: estasamentos,
__as .lnsuflcl~cias da · supracrenai, _
:. · O: Sr. Bernardes Filho - Nesses ca· sos, a inspeção ·de saúde resoh·eJ·á .o
caso..
'
·
O SR. IVO D'AQUINO. ~ Não. As
moléstla.s cardíacas atacavam não só
os professõres, . como os funcionários,. ·
os opexários que trabalham em servi· ·
ços pesados . .Ora, se .não estabelecer•
.mos :dlstlnição .!Para êsses operários,
- não_ podemos fazê-lo em·. -relação . às.
professOra~. .• . .
·. . .
·o Sr; Hamlton Nogueira - A cons.tltuição estabelece que o tempo de
aposentadoria pode ser reduzido de .
· acõrdo com a ·natureza da moléstia. ,
o ·sa. rvo D'AQUINo- vêJà
ElC!I •. -como estou· fazendo · distinção
dia.n te da lei.
o Sr, ·Hamilton· Nogueira· - Estou ·
satisfeito, porque v.: Exa .. vem justi- . ·
ficando ac!J!Uràvelmente _n0680 ponto.
de viata. Tódos aqueles contrários: a()
nosso ponto de vista; o estão defen·
dendo maravilhosamente. o préceito
já é constitúclona-1; ·já se ·acel~ a
idade;· e 'bem assim certai; doenças.
Acabaremos- aprovando
·
. . .o projeto.
O SR. IVO D'AQUlNO - Além
dos artigos 2.0 3.0 e 4.0 que são passiveis de · reparos, peço atenção para
o art. 6.• que diz:..
_
_ .
· "Ao serem jubilados c:ompulsõ•
rlamente, os professOres_ .primários
que· se matricularem na antiga
Escola Normal; sob o regime do
Decreto n.• 2 .•100, de 14 de janel·
ro de 1939 ... ". ·

v.

'

..

.-388'
Deve háyer êrro aqui.
Mais ;nenhum;
Sr .. Senador '•qu(lren-' '
do usa11 da palavra, declal·o-a encer. . " .. : set;ão. oonslderadOIÍ, !Para to- rada,
·
·
dos os . efeitos, como ·se houve5sem
·Antes de se . Proceder à· '\'lOtação,
· completado cinco qulnqUê1llos de
vai
ser !Ido. o pro_jeto vetado.. -1.
. efetivo .exercício"." .
.• . .
:- ·E'. !Ido o seguinte
Vejam V. Ex.•s .. que não se exige,
''··
. para contaçem de. cinco qulnqüên!o.s de
· PROJETO N.0 1, DE 1~48
..•
serviço;. tenhàm êsses _professores feito . ' . Da Cd~ara dos Vere~dores ·a'0 Dts0. curso, mas; apenas;, _que se t.enham.
..... ; ... matriculado. num curso.
.
. · -·
.~~to Federal . ·..
. . .
_
.ora, Srs .. Senadores, então pelo .fato • · Art. )·. •. Ao PX:Ofessor do~ eatabcle,de alguém-· se ma.triculaJ; num curso
clmeniós de ensino' da Prefelt1Ara do
•· · · que· ·nunca seguiu; e que pode. ter · D•lstrlto. Federal serâ concedida jubl. wbandonado,. devem ser· contadiJf cln- 'Jação;. a pedido, com· os. vencimentos
que perceber na ocasião, quando posco · qUinqüêniO& ·de ser:viço? .. · ~ · ·
·~
oompreenderla'tal manelrà 'cie'<pro- · ·sua 30· (•trmta)•IIJilos· de serviços. presceder se reconhec.esse um dàsses. 'fa- tados ao maglstétlil, ou quando, como ·
'
. tos,. mas· como· estâ · redigida, . evlden- · qualquer tempo· de serviço, haja ·atin-. ·
· temente o artigo· envolve ·lnterêsses gldo 55 anos de Idade... ·
·
pef1SOa.ls .de algum grupo.
. .
. §
Ficam assegurados aos pro. O defeito. do projeto ·não- estâ ná
fessOres de Curso Primârlo ·c Primá·
-~·- ··• · sua. substância, que se encontra ..nos
rio Supletivo; que possuam 25 anos
artigos. 1; 0 e. 2.• •. dos quais podc;rlade. serviço ou 50 de _idade,. os direimos discordar, ·o que se acelta, po- _tos previstos neste artigo,
.
·
rém, é que houve lnterêsses pessoais
§,2. o o~ di~eltós previstos no ártlgo
.;trabalhando. no projeto, fazendo sure ,p,arágrafo anteriores· são assegura:
1
gir artigos que, verdadeiramente, não
dos -ao professor, que ·com' qualquer
se .coadunam com as .bOas normas do
tempo de serviço ou ..deidade, .. esteja;.
· 'serviço público, ·constituindo até ·ex- • a . critério médico, incompatibilizado
· ceções e odiosos ·;p,recedentes • .
·com o exercício .efetivo da· !un~lio em
. E; · verdadçiramente cons~i:angido .virtude de invalidez, moléstia ou ·do. que sou obrigado a combater o pro- ença incUl'âvel. c·
·
jeto e_ defender .o veto. .
.
.
Art .. 2.o Para .os efeitos .de o.posim- •
. · srs; Sena;dores, . se purtes:;e fazer . tadorlo. ou jubilação, os diretores de ..
apreciação parcial do veto · do Se- ·
d
1
1
. nhllr .Prefeito ·Munlclpat.e se me: fôsestabelecimentos. . e ens no, -;efet vos
· · ·se: .!licito·.. assim .votâ-lo,. faria distln- · ou em comissão,: os técnicos qe edu~
. ·e os: superjntl\lldentes. de. enÇllo dos artigos .:J.a e 2.o. e. os. - apro- · .cação
sino :são equiparados aos professO... ~l'llria.' ·sem. hes~tações, assim · evitando res . de estabelecimentos de ensino. da .
deixar. em nossas .m.ãos fazer ~istlnçãn Prefeitura do Distrito· Federal, ·.quán-.
nos
· " · d o· · ao ·tempo d e servIço .e ··•'d ad e,- Ie. . vetos·
. ·. · . ·. ·. · .... ·.: •, · ·...
O Sr; Arthur Santos - Muito beu'l; . ·vando Integrada ·a seu vencimentos. a
.~llo!aM.
. _ ,.
•. :·
:.
:pg~~~~~~çdão:·n:e f_a.~~~~,.qu..e ·_estejam
. O· SR .. IVO D'AQUINO - .De·vez.
que· não podemos .fazer essa distinÇão
. Allt. 3.• P;u,a . os efeitos da jubila· , .
· parcial, .. sou· obrigado,·· constrangida-. · çlío serâ contado :como tempo de ser·
mente, ."embora. concordando com a . vlçe até _3 anos no máximo, o·da prosubstAncia dos. dois 'prim~:~lros artlfes.!~Ora. casada que acompanhar o
gos, a defender',o veto. do ·sr... P1·e-'. ·marido quando. êste fOr mandado sJlr- .
Jeito. Municipal .por questã.o . de. ; or- .. 'l'llr, i·ndependentemente ·de solilcltadem pú~IIca, de coerência. e; vamos -. ção, .. em· outros pontos do· território · · ·
dizer mesmo; de _defesa. do e~âri~·:mu- ·nacional· ou. ·estrangeiro:
. .
nicipa! . .
... ··
·
· .. ·
· ;- · · .
. :·
· ··
·
·
O
Art~ur
Santos·
0
'al'tl~
.
Art,
.·
!f,,•
a,p,osentadorlas
prevls'
•
'e1·
é d f ~ '1· · d.
.tas-.na.-:_presente ·lei serão. concedidas
go ,p,r1m ro . !:! e~s..v~ • ' 05 1. _ema15 . atendendoi de :preferência, ai)S funnão 0 são·
•
.·
.
·.
clonârios mais idosos e até o · limite
· O SR. IVO O'AQUINO:· -- Era o
máximo. de cinco· por cento sObre·· o
que desejava. dize~ <Multo oe1n; .1nu1atual quadro de magistério munlci-·
to ·bem) · . ;
.~ .
pai. · . ·
· . . . .. .
···o 'sR. PRESIDENTE ~ ... continua
Art .. 5.•· Os professOres 'jubiÚidos
a. 'discussão. '(Pausa). .
que, a partir de 1933, .tenha1n tido ln-
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. terrompido, pcir mais ·de cinco anos, · Art, 3.• ·Revogam-se. as disposiçõas
o pagamento dos proventos de sua · em contrário.
jubilação, sendo rein:tegrados, ·quer
por sentença judicial, quer por 'dispoPROJETo DE LEI DA- CÂMARA
sitivo legal, na ~osse dêsses proven, _ N.•_. 22_ a' -:' 1948:
to~, sem . psrcepção de vencimentos ·
atrazados, terão sua jubilação no pa-. - O Congresso Nacional· decreta:
Art. 1.0 E' o :Poder Executivo audrão de vencimentos em vigor,_ para
. o respectivo cargo, ,na data da rein- tor!zado a abrir, pelo Ministéri_o das
. tegraço, como se o ato da jubllação Relações . Exteriores, o crédito éspe·cial :de Cr$ 9. 480,00. (noye · mil, · quahouvesse ocorrido nessa data.. · ,
. Art. '6.0 Ao serem :jubilados. comtrocentos e oitenta cruzeiros), para
pulsàriamente, os professOres . primá- atender à despesa (:Pessoal) realizada
·rios que .se _matriculàram na antiga. em 1947, com o pagamento'·de dife- ·
Escola Normal .sob o· regime do Derença de vencimentos a que têm dicreto· n.• 2 ..100, de •14 · de · jaM!ro reito um Ul Embaixador ·claese "N'~,
. de 1919, serão considerados, _para to- · · quatorze (14) auxiliares· de consula·
dos os efeitos· ·como se houvessem do e um (1) motorista, .classe "G" •.
completado cinco qUinqüênios de efe;
Art. 2.o'··Esta lei' entrará em vigor
tivo exerclclo. ·
, .
na data de sua publlcaçlif!: . ·
Art. 7;,• Revogam-se as disposições
: Art. 3.0 Revogam-se• as· disposições ·
em contrário. ·
· .
em· contr.ário.
..
,
.·
· · :O SR. · :PRESIDENTÉ ;..:.;. Val-se
.. O SR. PRESIDENTE·..:. Vão à' Co- .
proceder à votação do veto oposto ml••ão de _:Redação de. Leis os :Projepelo Sr, Prefeito do Distrito Federal tos de. _Lei&: da. Câmara ns. 177 e 226,
. ao Projeto n. • 1, da Câmara do ve- · ·de 194&, que acabam .de ser votados·..
1
readores;
·
·
·. ~ E' sem deb~t~ rejeÍtada, ~m disOs:. Senhores que o ~o,;a.m, que!~cussão .única, ·a _segUinte
·
ram conservar:.Se. sentados. (Pausa> •
Esté:. apróvado o veto. ·. .
.. .
. PROPOSIÇXO ·
. ;-:Peço. aos ·srs. Senadores se· con- ·
N.• 250 - 1947 ,..
servem no recinto, após· a Orctem do·
0 cOngresso Nacional decreta:
Dia;.a. fim .de tomarem ·conhecimen- · Art. 1.• Em ·comemoraç!io ao prl. to,. em sessão secireta, .de assunto . melro aniversário _da constitUiç!io Fe. ·. que desejo submeter ao Senado.
dera!, são concedidas aos deUqüentes
São sem deb~te aprovados;· em · primários por crime ou colitravenç6es
discussão .única, os segUintes pro- perpetrados até ·a, data de 15 . de .no. jetos:
vembro ·do corrente ano,:- as segUintes reduç6es .de pena. .
..
, .
~
· . I ...,... de dois têr'ços; ·nos casos de se
. PROJETO DE LEI DA chiARA • ·
acharem condenados ou sujeitos ' a
0
N. 177 - 1948
. condenaç!io em pena restritiva·.da·IJ, ·
berdade' não excedente de_ três anos; · ·
o Congresso Nacional· deereta:
·--- .. Art .. 1.• E'. o-- :Poder Executivo au- - II - d~ metade, nos casos de conde- ·
·_· .~tor!zadô ai. abrir, pelo Mlnist;ério da naçlio oú incursão em ·pena restritiva
· · Educa.çlo e. Ballde, .o, crédllto_ especial da liberdade por mais de. tr~ e atê
·· de cr$ 14.40G;oo .(quatorze mil e qua- seis anos, ;inclusive; ... ·. · .
• .
trocentos cruzeiros) para atender ao .
m..;..
de Um têrço, nos casos·.de pepagamento· de ·gratificação .de mlliis• . na excedente de seis anos.
tério relativa ao perlodo de 1 de ja- .
Art. 2.• São requisitos pata a .conneiro a 31 de. dezembro. de 1948, concessão . das ··deduções de . pena, .a que _
. ' . forme disp6e o.· Decreto-lei .ndmero se refer~o artigo anterior.
. ..
~.005, de .21 de dezembro de 1940,_ m<>'·· I ...:. não haver o· deUqüente agido,·
dlificado pelo de n.• 8.315, de 7 de de· na prática do crime com· crueldade ou
.zembro de 1945, concedida a Teodo- perversidade; · : · . . .
· ·
rino Rodrigues :Pereira, Professor <Che·
·
II
...:.
ter
demonstrado
na
prisio
bom
fe do Curso .de Mecânica de MáqUinas
. .;;,. E:--...T. N, - D. E. I.) padrão K, comportamento, indicativo de rege:do Quadro Permanente do .Ministério neração ou rea,daptação; · · · · · .
Art. 3.• A efetlvaçãO dos benefícios
da Educação' e Saúde.
previstos
no art. 1.• dar-se-á por des0
Art. 2. Esta. lei entrará em vigor
pacho
fundamentadodo juiz da· exena data. de sua publicação.
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cução (art. 680 do Código do ProComissão Mista de Leis complemen-.
cesso Penal). precedido de parecer do . tares logo após o texto do projeto, se- .~
Conselho Penitenciário, .no prazo de· gUindo-se,- então, a justlflcaçllo do De,
15 dias, a requerimento do Interessaputado. Lameira B!ttencourt.
·
do.
O SR •. PRESIDENTE -·V. Ex:.•
Parágrafo único. Da decisão •de que será atendido. - . . .
.
trata êste artigo· caberá recurso, em
A sessão vai ser transformada e.m
. sentido estrito, para a lnstê.ncla· su- secreta para 0 fim já anunciado.
perlor ·
· ·
·
Convido as pessoas estranhas · a se
Art. 4.• São exciUidos cios beneff-· . retirarem do réclnto, tribunas e gaclos desta .lei o9 condenados ou sujei- . lerias;
.·
t os a condenaç..o por crimes contra a
segurança externa do pafs ou contra
Â sessão passá a ser' secreta (~6
a economia· popular, como tais defini- ·
16,45 horas, voltando
ser púdos em lei.
·
b!lca às 17 horas. .
.
0
Art. 5. Esta lei entrará em vigor
O SR .. PRESIDENTE ..:. Reaberta
na data. de sua publlcaç~o. revogadas
a sessão pública, e nada mais ha.ven· do-: que tratar,-. !VOU encerrá-la, · deslgas disposições em contrário.·· . .
0 SR. :!'RESIDENTE _ Está esnando para a de amanhã. a segUinte
/
gota.da a matéria da Ordem do Dia ...
ORDEM DO DIA- .
o SR. I'VO D'AQUINO <Pela or-· · dem> :- Sr. Presidente, pedi a pala-- · Discussão única do Projeto 1e .Devra para comunicar à Casa que a Co- · creto Legislativo "n. 0 10, de 1948, .que
· · missão designada para, em nome ·da.·· aprova o ato do Tribunal .. de -Contas
·v. Ex.• e ·do Senado; visitar o -nosso favorável à concessão .de· aposentado.;;
.colega Senador . Oóes. Monteiro se de· ria,· com vencimentos ·integrais, ao. ·
guarda-civil Alfredo da Silva Onartc. sempenhou dessa. incumbênc.la...
. o $R. PRESIDENTE _ A decla- Com pareceres favoráveis, sob'ns. 475
ração. de v.. Ex.• coll!ltará de·ata.
e'.634, respectivamente, das Comissões
·· .
de · Constituição e Justiça e de FInanças) . ·
..
O SR" ALOYSIO DE CARVALHO
·(Pela ordem) - Sr. Presidente, no
· Dlscussãõ única . do Projeto de Lei ·
Diário do Congresso de hoje, fól pu- · da Câmara n.• 87, de 1948,. que auto·bllca.do o texto do projeto que define' rlza. o Poder Executivo ·a abrir, pelo
os crimes contra o. Estado e a ordem Ministério da · Educação e· Baúde, o.
politica e social, remetido pela · Co· crédito especial iie Or$ 100.000,00 como
.·missão Mista de Leis· Complementasubvenção à Irmandade do Hosp!t!ll
São José;· de· São VIcente, no .Est11clo
' res ao Senado .da República. ._
·.• Acontece, porém, ·que, na publicade Slio Paulo.· (Com pareceres· núçlio, por simples transposlçlio'de "pameros·446. e 635, respectivamente, das.'
quets", os nomes dos componentes da
Comlss6es de. Constituição e Justlçll e
· comissão Mista de Leis : Complemen- - de Finanças,. o primeiro fàvorá.vel e
tares. foram públlcados depois dà jus· . o seguindo contrá.rlo) .
.·
tlflcação do Deputado Lameira Bit~ :. Discussão. única. do Projeto de.. Lel
tencourt, ao encaminhar . à s.a Sub~ ' da Câmara n.• 215; de '1948, que . Isenta
comissão o ProJeto .primitivo. A. J'lll!- · de Impostos um órgão Italiano, destlflcao.ILo vem ao conllec_lmento do se- . tlnado ao Colégio Santa: Marcellna;
nado bonio elemento de Instrução. mas .em SILo Paulo. (Com pareceres canas assinaturas -dos componentes da co- trârlos; sob nsi 632 e 633, respectiva~
missão devem seguir-se lmedlatamen- mente, das. Oomlsslles de Constltutçlio
te ao texto do projeto .que é remetido e. Justiça e de. P'lnanças>..
. · ,
ao Senado. Mesmo porque, _sr. -PreDlllcussão ún!cá do Parecer da cosldente, muitos .dos· que têm o nome 'missão .de Rellições Exteriores sõbre
figurando na justificativa divergem da a Mensàgem· n.•.139, de 1948. do Sr.
funda.mentaç!Lo do. Deputado Lameira · Presidente da· República, submetendo
· Blttencourt e aceitaram o. projeto CO!Il . - à aprovaç!Lo do Senado a escolha do
· restrições, asslnando.-o .apenas como o diplomata Osvaldo de Morais COrrete ·
· resUltado do vencld() na Comlssli.o Mia- pça.ra 0 : cargo de Emba.fl!ador Extrata de Leis Complementares.
.
ordinário e Plenipotenciário · junto ao
.· Pediria a V. Ex.•, levantando eSila . Oovêmo da· República Dominlca e o
questão de ordem, que se · àlgnasse
de .Enviado Extraordlnârlo e .Ministro
autorizar. a republlcaç!Lo da matéria Plenlpotenclârlo junto .ao Oovêrno do
com a assinatura dos componentes da Haiti.

a

r,,

t
\

.~
I
r,

'
l

•
r'

-391-

· Discussão única do Parecer da comissão de Relações ·Exteriores sObre
a Mensagem n.• 140, de 1948, ·:lo Sr.
Presidente· da Repúbllca, submetendo
à aprovação do senado a escOlha do ·
dioplomata Gastão Paranhos do Rio
Branco, para as funções de Embalxa~
dor Extraordinário e Plenipotenciário ·
junto ao Govêrno da China. .
Discussão única do Parecer da Co·
, missão de Relações Exteriores sObre a
Mensagem· n.• 141, de 1948, do Sr.
Presidente da Repúbllca, submetendo
à aprovação do. senado a escolila do
diplomata Amér!(lo Gaivão Bueno, pa·
ra. as funções d·e Enviado Extraorcl!·
nár!o e Ministro Plenipotenciário jun·
. to ao. Govêrno da Austrálla.
Levanta-s·e a sessão às 17 horas
e 5 minuteis.

Projeto de Lei da Càmara. n.• 265,
de 1948, que !senta de direitos de im- -.
portaç!ío e demais taxas aduaneiras o
produto denominado "Fenot!az!na";
· _Projeto. de Lei da Câmara.· n,0 266,
de 1948, que releva a prescrição da
d'fvida de Cr$ 15.590,00, que têm a
União com ·o sargento músico, reformado do Exército, Verldlano Freire do
Rêgo Barros; .
· Projeto de Lei da Câmara n.• 267,
de 1940, que extingue a Comissão Na·
clonai do Gasogênio;
- Projeto· de Lei da Cã.IÍlara n.• 268, .
de 1948, que autoriza. o Poder· Executi·
vo a abrir, pelo Ministério· da Viação
e Obres- Públicas, o crédito especial
de Cr$ 15. ooo. 000,00 para construção.
de "Um na.vlo "Destocador" ou "De&·
tocador-Serraria/', destinlldo· à' de•
sobstrução dos rios da Amazônia;
Projeto' .de Lei da Câmara n.• 269,
··Recebem emendas perante
de 1948;! que fa.clllta o registro clvll
de nascimento, .dispensa de multa e
aMes~
dá outras providências;
.
Na sessão. de hoje:
Projeto de Lei da Câmara n.•. 270,
P.rojeto de Lei da Câmara n.• 261, de0 1948, que modifica os artigos 4.• e
5. do .Decreto-lei. n.• 5.476, de 14. de
de 1948, que concede ·Isenção de direi·
junho de 1943, e dá outras providêntos de Importação e · demais · taxas
cias;
aduaneiras para 100 toneladas de
Projeto de· Lei da Câma.ra n.• :in,
mármore Importação . da Itália pelo
de 1948, que concede Isenção de di·
Superior dos Padres Capuchinhos do
reitos de importação e demais ta.Rio de J1melro; .
· Projeto de. Lei da Câmara n.• 262, · xas aduaneiras, para a maquinAria
de. 1948, que autori1.a.o Poder Executl· · destinada. ·à instalação de moinhos .da
indústria Mineira de Moa.gem Limivo a abrir pelo Ministério do Traba·
tada;
..
...
lho, o crédito especl!l.l de Cr$ .•.•.
Projeto de Lei da. Câmara n.o 272, ·
3.000,000,00, para atender às despesas
de manutenção· de hospedarias, a car• · de 1948, que.· autor!ia o Poder Exe·
cutlvo .a doar à Congregação dos Sa.go do Departamento. Nacional de Im1·
. gração·t · ·
·: ;·
··
leslanos uma. área de terreno perten· ·
Projeto de Lei da; Câmara n·.• 263, cente .à Escola Agro-'l'écnlca de Bar·
de 1948, ,que declara Incorporada . na bacena;.no Estado de.Mlnas Gerais;.
Projeto de Lei da Câmara. n.• 273,
"Campanha Nacional contra o Cân•
cer" o ''núcleo de combate ao ·câncer 'de 1948, que concede pensão especla.l
da santa. · Casa · de Misericórdia cfe à viúva e fllhos menores do agrOno·
· mo fruticultor, cla.sse "L", do Mlnle•
Mace!ó".
·
·
.
térlo da Agricúltura, ·Joaquim Ferreira
Projeto de Lei da Câmara n.• 264, di'!
Carvalho;
.
·
de 1948, ·que autoriza. a abertura, pelo
,Ministério das Relações Exteriores, do
Projeto de Lei· da Câmara. n.• 274,
crédito especial: de Cr$ 1.933.913,00, de 1948, que concede a pensão espe·
para atender às despesas ·com a De• ela! de Cr$ 500,00 mensais, a. Belm1legação Brasileira à Conferência de ra. Botelho. de Arruda Medeiros, vldva
Comércio e Emprêgo, reunida em Ha.·
de AntOnio Medeiros;
·
vana.
·
·
Projeto de Lei da. Câma.ra. n.• 27fl,
Nas sessões de ·hoje e. de ama.· de 1948, que autoriza. a abertura pelo
·nhã: ·
Ministério do Trabalho, Indústria. e
Projeto de Lei do senado n.• 30, Comércio, do crédito especial de Cr$ ..
de 1948, que define os. crimes contra 1.365,734,70, para atendel a despesas
o Estado e a ·ordem politica e socla.l decorrentes de .desapropriação por
utilidade pdbllca;
e dá. outras providências;
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Projeto .de Lei da Câmara: n.0 277,
. Pena: ··-no caso dos itens I a m,
de · 1948, ·que autoriza o Poder Exereclusão, .de 15 a 30 anos, aos cabeças,
cutivo a abrir, pelo Ministério das e de 10 a 2() anos, aos demais agentes;
. RelaçiSes Exteriores, o crédito · espe-. no caso do item IV, reclusão, de 5. a
cial de Cr$ 1.500.000,00. para; o fln! 12 anos, aos cabeças, e de 3 a 9 anos,.
que esp'eclfica;
··
aos demais agentes.
· · .Projeto de · Lét da Câmara n.• .278,
Ai:t. 3.• Promover insurreição' arma~
de 1948, que. autoriza a abertlira, pelo dli contia os· póderes do Estado.
•
Ministério da Educação e Saúde, :'dO
. ~ena: reclusão de S a 9 anos,. aos
crédito de Cr$ 33. 000,0(), para. atender . ·cabeças; e de. 2 · a· 6 anos, ·aos dem:aís
. a pagamento de· gratificação de ma-· . agentes. · . · · · · .
·. · ·
g!stério · à professOra Haydéa. Hor~ '. Art . 4.o .Praticar:
·
.· . Meyll;
·
.. .
. . . .
.
. Proje_to de. Lei da, Câmara n.• _279; . I - a tos destinados a ·provocar a
de.·-1948, que. autoriza á;. abertura:·pelo
guerra·. civil se esta 'Sobrevem em virMinistério ·da .Educação. e· Saúde, do
tude dêles;_
·
crédito . especial .de Cr$ 5. 322,60 para · n - ·devastação, · saque, !néêndlo, ·
depredação; desordem, de modo a cau- _
·atender · a ·pagamento de gratifica•
~ão de· magistério· ao professor .Pransar danas materiais ou a suscitar ter~
cisco· ;Luis da Silva ·campos; · . ,-., ror, com o fim de atentar contra a
· P~jeto de Lei da Câmara · n.• 280, . seguranÇa do Estado... ·
de 1948, que autoriza a ·abertura,. pelo
Pena: reclusão de 3. a 8 anos, aos
Ministério da EdUcação e Saúde, do · .cabeças· e 'de 2 a 6 anos, aos demais ..
crédito especial de Cr$ 26. 000,()0 para . agentes.·, .
atender ao pagamento de gratlficaçli.o
.Art. 5.0 Teritar diretamente e •por
. de' ..magistério . ·=devida ao professor a tos,. mudar, por ·melas violentos a
Cláudio· Ferreira Melo..
. .·
Constituição, no todo ou ·em .parte,ou
·'
a forma de govêmo· por ela estabele~
TRÉCHO ·DA: ATA ·DA lOl,B SESSAO, • cldaõ"' ·
EM 16 DE AGOSTO DE 1948, QUE · · .Pena: ·reclusão de 3 a 10 anos, aos
. SE. REPRODUZ POR . TER· ·SIDO
cabeças,- e de 2 a 6 anos,. aos demais ·
agentes; quando não .couber pena mais
·.. PUBLICADO' ·COM INCORRE·
,ÇOES .. ·
·
...
·.grave.
· · ..
·
'
. . ··
. Parwato.úí:llco. A pena serâ agra-·.
Pao.mro DE LEI DO sENADO.·
vada· de.· um' têrço -quando· o agente
·· . N•. so: ....: l94a.
do crime· for Presidente da·Repúbllca, .
·
··
Presidente· de qualquer uma das Casas
·...
Define ÓS crimes contra. o Esta- . do congresso,· Presidente· do ·Supremo
do· e :.a ordem politica e -BOcial e Tribunal Federal;. Ministro de ·Estado,
dá outras provtdéncias. . . · ·
Governador 011 Secretário de . E.sta.do.
1.~ São crlm~s oontra o ES~o . :. Árt. 6.0 Atentar contra a vida, ·à
e a ·sua ordem politica e social. os.·de- , l:ncolumidli.de e a. liberdade: ·. , ·
flnidos é· punidos nesta Lei, pela for.-". ·:a) do Prêsldente .da 'República, de.
ma seguinte:<: ·.. · ·
.. ,
quem' eveDJtualmente ·o substit!Dr, ·ou,

.

art.

-.

· .Art. 2.o Tentar:··'.·

· ·· ·

.. I - SUbmeter ··a território. da.- Na~
ção, ou parte dêle,' à soberanis. -de··Es-·.
tado estrangeiro; . . ·
· ·
. ·. II .;..... desmembrar, por melo de nio-·
vimento armado ou tumulto.·planejados, o território nacional, desde que
·.para impedi-lo ·seja necessário· proceder a· operações de ·guerra· .· ·•.
.. .. .
.
'
.
. · m -. mudar a. ordem politica ou
social estabelecida na Constituição,
mediante ajuda ou subsidio de Esta~o
estrangeiro, ou de organização estran.. gelra o~ de caráter internacional;
' . · IV ~ subverter, por melas violentos,a ordem :politica ·e social, -com o fim
de: estabelecer ditadura da classe ~oela!, de grupo ou de Individuo.

no· .. temtórfo· iiaclonal, ·de· ·obefe de

Estado estrangeiro. · · . .
· ..
.. Pena!· recluSão,' 'lki 10 a 20. anos;
aos. cabeç9.!1;· e de 8 ·a .ló anos aos
demais agentes. · . .. : · :·
..
,b) do vice-presldente da República,
Mltilstro de Estado, Chefes do Est~do
Maior' Geral_· e :do·· Estado-:,Maior· do . ·
. Exército, da Marinha e da Aeronáutlca, presidente do Supremo Tribunal
Federal e da· Câmara -dos ·Deputados,
Chefe . do Departamento Federal· de
SeguranÇa. Pública, Governador de
Estado ou ·de Territórios· comandantes de unidades Inilltares:- federais ou
·estaduais, ou da Policia . Militar . do
Distrito Federal, bem como. no tem. tório nacional, de. representante diplomátlco, ou espec!al, de ·.Estado es-

'l
l

l
i

'

.
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trangelro com o tlm de tacllltar ln- associação, os seus membros. não posurrclção armada:
derão ser sujeitos a processo pelos
: - · Pena · - Teclusão de a a 15 anos, motivos definidos nêste artigo. ·
aos cabeças, e de 6 a i!O anos, aos
Ãrt. · 10. Filiar-se ou ajudar, .com
demais agentes, se o fato não cons, serviços ou ·donaivos, . ostentlva ou
tituir ·crime· mais grave; reclusão de clandestinamente, mas sempre de ma- ·
12 a 30 anos, aos cabeças, e de 8 a 15 neira, Inequívoca, a qualquer das en,·
anos, aos demais agerites, se do aten- , tldades Teferidas · no artigo anterior.
tado resultar a morte. ·
· · Pena: reclusão, de , 6 meses a .2
·c) dé magistrado, senador ou depu- anos. ·
·
Parágrafo único; Não . Incidem nas
·tado, para impedir ato . de oficio . ou'
função ou em represália. do que hou~ sanções d&ste artigo as atividades
, . ,
.· .
provadamente profdisslonais de .méver praticado. .
. ·.pena: recltisãó de 6 a 12 anos, aos dico. ou de advoga o,· sll,1vo se .conscabeças, ·e de a a 8 anos. aos demais tltutlvas de organização ou serviço
, agentes, .se o; fato não constituir cri- flr~fra~ente com ~inlllidade, política
. ·me mais grave.·.·
·
..
.
"-tI, 1·'"'·· ·.....
,~
'
·
......
vrgan1zar,. ou t ent ar
parágTafo· único - Quando se tra- reorganizar, de fato ou .de direito,
tar de atentado contra a lncolumida- · · pondo !togo em funcionamento efetlvo,
de ou a liberdade, a pena, em qual- ' ainda que sob falso nome ou .forma
quer dos casos, será. reduzida de um simulada~ partido político ou assotêrço.
·
clação dissolvidos por fõrça de dis~
.Art.
concertarem-se ou 'associa'·
posição. legal, ou fazê-lo funcionar
rem-se .mais .de três pessõas· para a.. · nas mesmas condfções, quando legal~
tl d
1
d
i
d fi
·mente suspenso. ·
prá ca e qua quer os cr mes . e • . .Pena: . reclusão de 2 a 5 anos; renldos nos · artigos anteriores. ·~ · · ·
duzida da metade, quando se tratar da .
Peoo: reclUsão de. 1- a ·4 anos.
segunda parte do. artigo.
·
Parágràfo único , _ A pena será.·
Parágrafo . único: ·A concessão · do
,aplícada em dôbro se a associação registro do novo partido,, uma vez
revestir a forma de bando armado e passada em julgado, porá, imediata·.
agravada da •metade .em relação aos • ·mente, .têrmo . a qualquer processo ou
que a. promoverem. ou organizarem. · . pena., com fundamento neste artigo.
.
·
·
. •
· · . • ·
,
,
Art•.•112. ·Filiar-se, ou· ajudar, com
. Art. 8.0 Opor-se; ·dlretamente e por senrtços ~ ou , donativos, ostensiva ou . ·
fato •. à. reunião ou livre funcionamen· , clandestinamente, mas, sempre de·
. to de qualqueT dos poderes politicos · ma~•!lira. inequivoca.,. a ·qualquer· das ,
da. União.
entidades . reconstituídas ou em fun·
. Pena: l'eclusão ·de 2 a. 8 anos; quan.: ·cionainento 111à ·forma do artigo an·
do. o crime for cometido contra.·poder· térlor.
·
'
da. UniG.o ou dos Estados; reduzida. da · · Pena.: reclusão de l a 4 anos.·
.·meta.de,.-,quando ·se . tratar·.do. poder
·.Art·.. ,13 .p e. •publlcamentc pro·
municipal-.:: .. · .
. · .
·.
. . • az r,
.•
· · · _. , ..
·
paganda.··
.,
PàráirBfo ,único: A
será agra.· · a> . d · pro~essos violentOs para a
·.·
vada de um têrço, quando o agente subversfo da ordem politica ou so· , ,
· do crime fôr chefe de um dos pode· cial· .
.
··
·· ·
•·
.
.
_
.·
·. res da União ou dos. Estados, ou co·
· 1ilandà.nte de unidade militar federal
b) .de .ódio de raça, de ll'ellglao ou ·
ou estadual. ..
,
. · · '·
. de classe;
·
, '':
·
c) de guerra..
.
Art. 9.0 •. ·Organizar, constitÍlir, ou
dirigir de fato ou de direito, osten·
Pena: reclusão, de 1 a.. 3 anos.
· siva. .. ou clandestinamente, q'!alquer·
· § '1.o A pena serti: agravada. .de um
. partido . polit~co ou associa.ça.o de
têrço quando ·a. propaganda · for feita.
qualquer espécie, CUja. S.~vidade ln:. em quarteli, repartição, fábrica .OU
cida., dlretainente, no § 5. , parte fi
oficina. .
.
·na!, ou no § :t.~ do art. 141 dEli cons- · , o' _ ,
·
,.
tituição Federal ou se exerça prova· , · § 2. Nao constitui propaganda,
dainente, no sentido de subverter ou
a) a., defesa: judicial; desde que
~edificar, por meios violentos, a. ar·
não se tran;;torme em apelo. à. violên·
. dem '!)olitica on social.
.
• ela ou· ao crime. ,
·
·
b) a. exaltação dos fatos guerreiros
Pena.: . reclusão de 1 a. ,4 anos.
da história pátria ou do sentimento
Parágrafo único.· Enquanto não cMco de defesa armada.. do País,
. cancelado o registro do partido ou ainda que em tempo de paz.
·

7.•

pena

!

I

'1

i
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· c> a exposição, a critica ou o de-.
Art. 19. Instigar, publicamente, debate de quaisquer doutrinas.
. . sobedlêncla coletlva ao cumprimento
.
. § a.o Pune-se, Igualmente, nos têr- ·de 1~1-de ordem 'pública.
·· mos dêste artigo, a distribuição, osPéna: deténção, de seis meses a·
. tensiva ou clandestina, mas, · sem- 2 anos.
·
pre, Inequivocamente· dolosa, de boleATt. 20. cessarem, 'coletlvamente, os
tlns ou . .panfletos de teor. subversivo, funcionários públicos os serviços a seu .
bem como· a sua posse, guarda ou cargo, .por- motivos doutrinários, quer
depósito, fora do comércio, em. quan- politico quer sociais. ·
·
:. ·
tldade, por espécie, · e mais condições ·· · Pena: detenção de seis meses a 2
Indicativas. de -propaganda criminosa. ·anos, agravada a pena de. um têrço,.
ATt. · 14. · Incitar, · dlreta ou ihdlre- quando se tratar de dlretor de repartltamente, mas de ânimo deliberado, as ·· ção ou ·chefe de -serviço.
.
classes sociais à luta pela violência.
Art. 2J.. ·Omitir · alguém :as provi· dências que por dever de oficio lhe
Pena: reélusão de 1 a 3 -anos.
· ATt. 15. ··Instigar, preparar, · diri~ competem .para prevenir ou reprimir
·gi~ ou ajudar a · paralização · de ·servios .•:rimes _previstos nesta lei.
· ços públicos ou de abastedmento da
Pena:.' A .do ·crime cometido, se ti.. cidade; · .
:
Vfr havido dolo, a de um quarto da
Pena: reclusão de 2 a 5 anos.
pena, nos casos de culpa; . .
. Art. lis .. Provocar, distriiÍuir ou· ajuArt. 22. Convocar ou realizar ccdar animosidade entre as classes. ·ar- miclo ou reunião pública .em lugar não·.
madas, ou contra elas ou delas con- . autorizado pela .policia, ou desobedetra, as. classes ou :Instituições. civis.. · cer · à ·determinação da · autoridade
Pena: .. reclusão de I·a·s_a.nos...
competente. sôbre a sua dissolução,
. quando tumultuosa ou ·armada, obserArt .. ilrT. Incitar, pulblicamente, ou vado sempre o disposto no artigo 141
preparàr atentado contra . pessoa ou § 11 da constituição .. · . ·· ,
be'ns, por motivos llgdoutrlnários, poli~
. Pf'na: . detenção de seis . meses a 2
t 1cos, soe1ais ou re 1os os..
anos .
. -Pena reclusão de 1. a 5. anos,, ou a·· · § :1:" Para os efeitos dêste. artigo
pena comlnada . ao crime Incitado ou a . autoridade policial discriminará,
-preparado, ... se êste· se consumar. ·
anualmente, os lugares para. as. reu.. -. Art. 18 .. · Fabricar,· ter sob· ·a :sua · -niões públicas, a· céu aberto, não pcguarda ou à sua disposição, possuir, · · dendo. · alterar essa Indicação senão·
,Importar,. explorar, comprar ou ven-. . por motivo grave, .superveniente.
· § 2.0 Ficarão Isentos ,das sanções der, ·trocar.-.ceder ou emprestar, trans.,portar, .por conta própria ·ou de ou- _dêste artigo. os. ,que .antes da ordem·trem, substâncias ou enlgiellhos ·ex- . da dissolução ou para .obedecê-la, se
pl~ivos, ou armas de _guerra ou utm- . retirarem. da reunião •. ·,..
. . . .
Zá~els como _Instrumento .de .. destrui.. Art.. 23. Perturbar.. ou Interromper,
ção ou terror, tudo em quantidade e. com violêllocia, ameaças· ou. assuadas,
mais condições Indicativas de lnten- conferências . lntemaclonal ·realizada
. em· nosso território, e 'de que· parti•
ção criminosa. : ·
Pena: reclusão de 1 à. 4 anos. .
ctpem exclusivamente delegados de goParágrafo único. A p'ena se~á cie
vemos ~e out~~~ pals~s; .. . ·
. .três meses /a ·um ano .de. detenção,
Pena: detençao; de, 1 a 3 anos. •
quando os explosivos, embora sem 11A pena será aumentada de um têrço
· cença da autoridade competente, se se a ·conferência. tiver de ser suspen~
destinarem a fins Industriais· licitas, _.sa, Jle)os·_ fatos .definidos neste artigo,
fazendo-se a gradação pelo w~to do : ·por·inàis de 24 horas. . . · ·.
negócio e· pela quantidade _encontra- ).Art:·.24. Perturbar .ou interromper,
, . . da~ Se as ·armas -de. guerra .estiverem com violência, ameaças ou assuadas,
já fora de ~so, ou em qualquer\ hlpóreunidas de , assembléia . legislativas,
_tese, cm numero •. _qualidad.é e. · ~ais .. câmaras çle vereadores, tribunais de ·
cl11cunstànclas que justifiquem a sua. justiça ou audiência de· juízes
posse .para a defesa· pessoal ou do
. .•
·
·domicilio do···morador rural, a. pena · · Pfrna: detençao, de seis meses a 3
limitar-se-á ii sua .·apreensão,· para anos, agravada de um têrço quando se
· • Imediato registro que não poderá ser
tratar de órgão da União .
. negado, &em motivo justificado 'sob
.Parágrafo único. Nenhuin procedi·
pena de responsabllldade · da automento, policial ou judicial; caberá sem
ridade e imediata relevação da. apreprévia provocação da Mesa das re!e·
ensão.
·
'·
ridas assembléias, :na forma dos res-
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pectivos regimentos ou da autoridade comprar ou vender, Cl'dP.r ou empresjudt.ciá.ria compe~te, conforme fõr o · · tar, ou permutar. por conta própria
caso.
.
ou de.. outrem, câmara aerototogràArt. 25. · Praticar ·ato público; que fica, sem licença da autot•ldade comexprima menosprêzo, vilipêndio ou petente.
·
ultrage ao nome do Brasil, ou ·a qual·
Pena: reclusão, de seis mesas· a 2
quer dos símbolos nacionais, ,dos Es· . · ano~;
..tados ou dos liJ!uniclpios.. .
· .
. Art.. 33. Conseguir, transmiti!· ou
· Pena: detençao de 1 a .2 anos.
revelar, para o fim de espionagem
· Art. ·26. Permitir utiliz11r, no todo ou politica ou militar,· documento, · notl·
·em parte, moradia própria, para sede, . ela, ou informação que em· defesa· da
· ·de fato ·ou .de dire-ito, de qualquer ôas segurança do Estado, ou no . seu ln- .
entidades referidas nos artigos· 9.0 e terêsse politico, Interno 011 intema·
11 desta lei, sabendo· o fim da ut!li·
clona!, deva permanecer secreto. ·
zação.
·
·
Pena: reclusão, de 6 a 15 anos.
· Peiía: 1· a 2 a.ilos de detenção.
Parágrafo único.. Se se tratar de
Art. 27. Ofender. fisicamente, lnju- . noticia, documento ou . Informação
riar ou coagir, por motivos doutriná·. ·cuja divulgação tenha sido proibida
rios,. _polltlcos ou sociais, _pessoa que pela autoridade· competente, a pena
€·stlver sob ·a ação policial.
será aumentada da metade.
.
Pena: reclusão, de 1 a 2 anos.. ;,
Art., 34·..- Exercer o magistrado ati. . Parágrafo ·único. Qualquer pessoa vidade · polftlco-partidlirm. como ·tal
do povo que tiver. conhecimento da ·considerado qualquet·· ato lnequlvoco
prática do .delito. definido neste ar- .de filiação a partido ou de propa·
tigo. fará comunicação à autoridade . ganda: de candlda~tll'a.
policial. ou judiciária, para efeito de . PP.n'a: além de . outras srmções ca-·
abertura de inquérito. ·
blveis na espécie, a ele suspensão ató
Art. 28. Constitulrem ou mante- um ano, e de perda do cargo na t·erem, · os partidos, associações em ge· incidência· . _;.
ral ou, mesmo, o particular, milicla.s
Parágrafo · único. As ·penas preou . organizações · de tipo militar, de vistas neste artigo serão ·aplicadas
qualquer natureza ou . forma, ar~ pelo órgão judiclâr.l:> competente para
.ma.das ou não, com ou sem farda· o processo .'e. julg!>mento dO& magismento, caracterizadas · pela flnalida· trados, observado o processo do Có·
de .·combativa· e pela subordinação digo de Processo· .Penal.
hierárquica.·
· Art. 35. A pena restritiva de 11·
Pena: · reclusão de 1 a 3 anos berdade, estabelecida no art. 202 do
· para os cabeças e da metâde ·para os Decreto-lei n.• 2.848, .de 7 de dczem· ·
. demais agentes, .. além. da .perda, -em · bro de 1940, serão aplicada, sempre- ·
juizo · de sanções outras que coube·
. ravor da Uniã.o, do material usado.
· Art..29; Promover ou n:anter, no rem, com aumento de .1m têrço. se .a
• território , nacional,·. serviço· secréto · ".sabotagem: fõr :prat~a;" ·
destinado a espionagem..
,
al em atlvidades fundamentais à
];>ena: ' reclusão, ·de 8 a '20 anos.
vida colettva;
agravada de 1Uil têrço na relncldiin·
bl · em indústria básica ou essencial
ela.
.
à defesa nacional;
Art..•30. Fornecer, mesmo sem l'e·
muneração, a auto.rldade' estrangeira.·
c) no curso de grave crise econõcivil, ou militar, ou a estrangeiros, mica.
. .
.'
cópia, planta ou projeto, .ou Informa·
.. A pena sjlrá ·aplicada .com ·agravação\ ·
ções ·de Invento, que possam" ser utl· da metndlf. .
.
.
·
llzados para a .defesa nacional. ·
c!l em tempo de guPrl"a; •
·
e) por ocasião de comoção· iritcstlna
· .· Pena: reclusão; de 3 a 8 · anos, se ·
o fato não constituir crime mais grave, com carátér de guerra c!vll.. ·
grave.
/l com emprego· de explos.lvos;
· Art. 31. utilizar-se, de qualquer
gl resultando morte, ou lesão cormelo de comunicação, para dar llldl·
cações que possam pôr cm perigo 11 poral de natureza grave. .
.
.
Pat•flgrafo único. Constituem tamdefesa nacional.
Pena: reclusão,. de 2 a 6 anos, st- bém, sabotagem os atos, lrt•egulares c
o fa.to não constituir crime mais reiterados, comprovadamente destina·
.
.
dos a prejudicar o cut·so normal do
grave.
Art. 32. Possuir ou· ter ::;oll a sua trabalho ou a dlmlnult· a sua p1·odu·
guardo. ou à sua dlspo~tçíi•J, importar, çlio.

.

'
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Art. 36 .. Os crimes .contra a organl•
§ 2.0 Na hipótcsé ~e condenação ju·
zação dá trabalho,. definidos no titulo
dlc.lal, a ·sentença. decla~ará a lncapaIV da Parte Especial do Cócligo Penal, t.:!dade do condenado, por três a. dc:a
quando·: cometidos em ameaça llU sub•
anos, conforme ·a· natureza. do · delito,
versão da ordem politica ou social, se• · 'paru exercer qualquer cargo ou !unrão prorps~ados de acOrdo com a pre•. ção em se-rviço· público· ou. entlda;Je
sente lei, e pundos com as penas prl· paraestata!s.
-,
. .
vativas da Jiberdade ali estabelecidas,
'1 a.• Tratando-se de funcionário pú· .
. ·com aumentv de um tll~ço. ·
'blléo vitallcio, a perda do cargo só se
· · § 1.0 A pena· será aplicada em dO·
verificará em virtude de s:mtença ju·
bro, quando se tr!\tar de: ·
diciária.
.a) serviço' ofit;lal; · '· § 4.0 ·Considera-se fÚncionârio. pú·
b) . emprllsa ou serviço 1}ue implique · bllco para os efeitos· desta lei, quem
atividàde fundamental,· à vida coletí-·· embora transitoriamente ou.-sem reva; como t·al consiclerada, para os efei·
lllUIOOI'ação, exerça cargo, emprêgo ou
tos desta lei, entre outra.~;. às relati·
função pública, inclusive em ·.entlda·
· va.S- à energia, .tmnsporte, alimenta·
de paraestatal ou autarquia, . . •
ção:e sa.úde; .. . . . '
.
• ·
§ ii.• A. providêncl:i prevista. nesta
c) indústria básica. ou essencial à artigo 11erá aplicada, quando couber
·defesa nacional, assim declarada: .em· observadas as mesmns condições e
normas, aos funcionários, empregados,
· lei.
operários ·de. autarquias, institutos ou
Art. 37. O sincii~ato;: asso'clação ·de . serviços mantido pPla União, Estados,
grau superior ou ussoclação profi~slo.. M 1' 1 i
T tó i
na! cujos dirigentes, com apoio,. aqui· · un c P os ou em r o&.
escência. ou ·sem. objeçãa da maioria
Art.. 39. o_ estrangeiro incurso em
.·dos seus assocl:ldo~. incorrerem ~em disposição desta 'l~i será expulso do
dispositivo desta . lei- por ·qualquer. território nacional, sem pre·julzo das
forma, exercerem, ou deixarem excr· penas: a. que· estiver. sujeito, ressalva·
cer, dentro do âmbito. sindical, atlvl~ · . do; sempre; o ··disposto. no art; 143 ·da
dade subversiva, terão cassadas suas Constituição.- ' · ·
·.
Parágrafo único, Quando. se 'tratar
cartas de reconhecimentll ou .cancela•
do .o respectivo registro, observando de naturalizado, será. , cassada., . por
sempre. o· disposto no urtigo· 141 ·pa· · sentença, a · natUI'àllzação,- em ação .
rágralo 1!! da Constituição: · . .
ordinária promovida pela União, se•
. § 1.0 Para cumprimento dllste artl•
guindo-se . a expulsão. (Constituiçãogo, intaurar-se·á, no· Ministério. de· Federal, artigo 130, :III) . ·
Traba.lho, Indústria e Comércio, -ex· .. ·
·
·
ofltcto, ou por provocação documenta•·
Art. 40. E'· circunstância. agra.vante,
· da do Ministro da Justiça,, 0 ·processo para os ·efeitos desta .lei, quando nli.o
competente, em que será sempre ásse· ·fOr elementar do crime:
. ·
gurada, em prazo razoável, ampla de-· . 'a) a condiçft.o de funcionário pll~
tesa das entidades on pessoas acUSEI• . b1ico ou. de militar;
·
das. 0
· . .
··
· b) a prática do delito com ajuda,
· · § · 2. Nilo terã 'l.p!icaçllo a medida
ou subsidio de Estado estrangeiro, ou
prevista neste _artigo 'se os dirigentes organizaç!Lo estrangeira. ·OU de cará•
·e ·associados. culpados., de práticas bUb· ter Internacional; .
· ·
verslva.s forem ctestltuldos das ·cargos · - ·Parágrafo único - Constitui agra· '
ou eliminados .do slndlcato·:c·U associa· vante, ou .atenuan.te, respectivamente,
· c;l!.o, na forma dos· respectivos estatu· a. ·maior .ou. menor importância da ·
tos~
.. ;
. cooperação do agente do crime, e s~u
·. § 3.0 O disposto neste artigo, prevamaior ou menor grau de dlscernlmen•
. lecerá enquanto -nlío.dlspuser ca-respel· . to ou, educaçl!.o, .
. . . . •.
·
:Art.< .u. E'. clrcunstânc.la atenua.rite
to a. lei slsdlcal.
Art; · 38. o funcionário público que da pena, êm qualquer dos crimes pre- ·
no exerolcio de sua função, ou a p1·e~- vistos ~esta lei, sàlvo os do ar~lgo
texto de exercê-la, ou dela se aprovei· 2.•:. ·
.
. tando, · praticar crime previsto · nesta - a) o antecedente de ato heróico em
lei poderá 'ser· afastado do cxerclclo ·do ' serviço de guerra do Bras!!. dentro ou
cargo, sem perda dos vencimentos -e · fora. do território nacional, constan·
,·autagen!, dP.sde 11 denúncia. até solu• te de ato,ou documento oficial;
çll.o final do processo penal.
b) ·haver o agente procedido em re§ 1 o A decisão absolutórla, no prosistêncla ou protesto a ato do ·Poder
ce5so · penal, determinará a volta. do PúbJico, de mn.nifesta. violação das
funcionário ao. exerc!cl\l do cargo,
garanti!IS constitucionais •
/

••
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~

·
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· Art. 42. ·A critério do juiz, confor·
me ·as .clrcunstâ'nclas do caso, o agente· que houver, voluntàrlamente, de·
slst1do da consumação do crime, ou
exponttl.neamente, anulado ou dlml·
nuldo · suas conseqüências, terá rele·
vado ou reduzido. a pena correspondente aos atos já praticados.
· . Àrt. 43. Nenhuma · das disposições
desta lei será aplicada de modo a em·
baraçar . ou : frustar o exercício, na
forma da lei, do direito de greve.
· ·Ait. 44. Nenhuma sanção, admlnls~
trativa ou penal, por crime previsto
nesta lei, !Iicldlrá sôbre ·ato ou· fato
antClior · à sua vigência.
'Art. 45. Sempre. que na prática de
qualquer dos crimes previstos nesta
· lei o agente cometer delito ·comum,
Incorrerá também· nas penas dêste,
. observada a regra o art. 55 do. Cô·
. digo Penal.
· .Art. 46. Para os' efeitos ·desta lei,
são considerados· cabeças . os que ti·
verem excitado. ·ou animado a prática do ·crime, ou promovido ou organizado 11 cooperação na sua execução.
ou . dirigido . ou controlado as ativi·
dades dos demais agentes.
Art. 41 •. Nos crimes .definidos nesta lei, . aplica-se, subsidlàriamente, . o
disposto :na legislação comum; ou 'na
mllltar, quando o crime fôr da competência da .Justiça Militar.
-Parágrafo único. Em qualquer caso
porém, não caberá fiança nem ha·
verá suspensão .condicional da pena,
salvo na hipótese do artigo 42 e quando o condenado fOr ·menor de vinte .
e .wn anos ou maior de. 70, e a condenação não fOr por tempo superior
a dois anos.
·
···
·
Em relação ao livramento condi•
clonai; serão observadas 118 . cautelas
e condições da lei penal comum.
Art. 48. competem à Justiça Mlli·
tar, na forma da legislação processual
respectiva, o processo e julgamento
dós crimes previstos nos artigos 2.•,
Inciso I ·a. III; 6.0 , quando· a vitima
fôr autOridade militar, 16.0 e 21.0
quando a omissão se refelir a .prevenção ou repressão de crimes da com- .
petência da Justiça Mllltar, e, final·
mente1 28.0, 29. 0 , ·3o.•, 31·.• 32. 0 , e 33. 0
· Paragrafo único·. - O .processo e
julgamento dos demais· crimes defini·
· dos nesta lei competem à Justiça or·
dlnárla, com recurso para o Supremo
Tribunal Federal (Constituição ar.tlgo .LOl, c) e ·serão regulados pelo dls·
posto no C:ódlgo de Processo Penal
Art. 49. Durante a fase policial e o
·processo, a autoridade competente

para a formação dêste, e:r:-ofjício, a
requerimento fundamenta·do do re·
presentante do Ministério Público ·ou .
da autoridade policial, poderá decre~
tar a prisão pre.ventiva do Indiciado,
. ou determinar a ·sua permanência no
local onde a sua presença fôr necessá·
ria .à elucidação. dos fatos a apurar.
§ i!L• - A ordem será. dada por 'es- ·
crito, Intimando-se. por mandado o
lnteressadó. e deixando-se cópia do
mesmo tm seu poder. ·
§ · 2.. 0 A medida será revogada.'
desde que nli.o se f>~ça. .mais necessária, . ou decorridos . quarenta elas de
sua decretnção, salvo sendo ren1>vada
mediante a alegação de justo motivo
ap~eclada pelo juiz.
.
. .
§ . 3. 0 - Quando o local de permanência não fõr o do domicilio do Indiciado, as . despesas· de sua estada serão. Indenizadas pontualmente pela
.autoridade· competente, policial ou ju·
dlc!ár!a, conforme fôr caso, por cl)nta
do Tesouro Nacional.
·
§ 4.• Com a medida de permanência
a autoridade judiciária poderá orde·
illi!IJ.' a · apresentação, diária ou .não,
do Indiciado em hora e local deter·
minado.
§ 5.0 O não cumprimento do ·"dls·
;posto na. ordem judic!Sil de permanên·
ela, justificaria a decretação da pri-.
são preventiva..
Art. 50. As pénas de detenção e de
reclusão ·serão executadas, respectivamente, na forma. da legislação pe·
nal, comum ou militar,. conforme fôr
caso.·
.
Art. 51. Salvo as hipóteses do artigo
2.•, a pena de detenção ou de reclusão
·será cumprida em estabelecimento ou divisão distintos dos destinados
a réus de delito comum. sem sujeição
a qualquer regime, penitenciário ou·
carcerário, sem prejulzo, porém da
observtl.ncla dos respectivos regulamentos Internos,
·
. Art. 52. No lnterêsse da ordem pública; ou a. requerimento do condenado, pÓderá o juiz, executor da sentença, orden!lr seja. a pena cumprida fora
do lugar· do. delito. Poderá, Igualmente, em qualquer tempo, determinar a
mudanda do lqgar do cumprimento ila
pena.
.· § 1:• o lugar de cumprimento de
pena, salvo requerlmente> do lnteres- ·
sado, não poderá ser situado a mais ·
de mll quilómetros do. lugar do delito,
asseguradas sempre boas condições de
salubridade e de higiene.·
§ 2. 0 Das decisões sôbre o modo
e lugar do cumprimento de penas, ca-

'

'

be recurso para a lnstA.ncla superlor,
Procurando dar ao F..stàào, · na trld
com o ·processo ·dos recursos crilillnals. pllcld à à
. Art. 53 •. Revogam·-se . as dJspos!Pões
a e- os 'PO eres em que· se àes- .
..
à
obra
.
sua
.
soberania
e na segurança
em cont rárlo, e,· em especial,- a Lei nú,
de suas Instituições· básicas, quanto êle
mero. 38, de 4 de abril de 1935, Lei nú- pre. cisa para gara.ntir sua establlldade
mero 136, ·de 14 de dezembro do mes·
mo uno, e o Decreto-lei n.o 431, de e sobrevivência, nlio retiramos· ao ·ln-·
18 de maio àe 1938.
· .
.
dividuo. nenhuma das garantias funArt. 54. A presente lei entrará em. · .damentais escUlpidas em . nossa Lei
à
Máxima,, nem lhe....impusemos, a qual. v1gor na ata de sua publicação. . . quer titulo, restr!Pão lle""tlma por
· Sala das . Sessões,- em 16 de agOsto
b
..
a•
de 1948. - Cyrilo J'úntor, Presidente. a uslva ·ou desnecessária.
.
- .··Lameira Bittencourt, Relator . _
Nesse. designlo, mantivemos,- em tOAl.oysto de carvalho .. ...c J'oão Manga. • da .a elab,~ração da "Lei de Defesa. .
. beira • ....: Agamemnon: Magalhães~ _
.do ~tadq .. o -mais constante empeG~tavo Capanema. -·Freitas e Casnho ·e ,Inflexível .vigilância, mesmo
tro. :..;;... Afonso Artnos;.- Alde. Sampara que projeto de· tanta1 relevância
paio. · .- Vieira de Mello. · - Leite e alta finalidade. não se comprometeS. ' ·Neto. -·Deoctoro Mendonça. -':Plinio ·se, perante a consciência do Pais, pela.,
. Barreto, -:-·Augusto Melra.'·- Acurcio . mácUla ào facciosismo e -da. prepo'l'orres. - Carlos .·waldemar. - Fi·
têncla. .
· ·.-·
·
linto Milller. - Santo~ N~ves. -- WalNão esquecemos porém ~ e teinedemar. Pedrosa .. - Flavio Gu!maraes.
rárlo e até criminoso "erla fazê-lo em
- ·EEuclydes Vieira. - Victor!no Frei· • ir
til
.
" ·
·
re _ Ferreira de · Souza Apolonio
c cuns. nelas tlio graves.. para a· Na. SrÍles. ....;. Pinto Aleixo · :.... Arthur ção -: que nenhum direito Individual.
Santos .
·
.· ou franquia .. constltuclona.l, seja. ,qual
fõr o móvel Invocado.· pode e·deve serJ'usti/icação_
oferecida
perante
a·
.
·vir
de pretexto, Instrumento ou am·.,·
a.• Subcomtssao p~lo Deputado La•, paro a atentados contra o regime .e a. .
meira Bitte~court, relator do. pro·
segurança. do :pais, : ·
.
1eto que .detzne os-crtmes contra o
Aàmltl-lo seria. súlc!dlo fuépcla oli
•.. _Estado e· a ordem pol!tic~ e social
tt:alção, e ·importaria no' absurdo de ,
. e, dá. ~ut?:as PT~Vi~éncias.
.
transformar a Constituição, lnvertenExmo. Sr. Senàdor .Presidente da · · do suas ·Iegftlnias. finalidades e fun-·Comlssão Mista. àe Leis complemen·. damentos, em fato!.' preclpuo de·.sua. •
· tares. .
.
·.. · .. · .
· . . . própria destruição · e .do desapareci. o projeto, que tenho a honra de sub·. :mente do regime e das InstitUições vi~
meter. à esclarecida 'consideração dessa . cejantes à sua..sombra. · · · · .·.
douta Comissão de Leis Complemen· Sem. nos deixarmos prender na.- tela. .
.tares da Constltuiçã:o, está. longe de · :de filigranas ·doutrinárias ou pela sepretender .ser:.· perfeito ou. completo. .dução de .dogmas . mais . enfãtlcos ·:que
Objetlva, , 'apenas, ·.servir de: 1base.. de
exatos, ou entlblar. pelo apêgo a ~ór- .
estudos para a elaboração do texto de· . mUlas . caducas e anacrônlcas tlio a.
.. flnltlvo e .final.
·
.feitio de nosso Impenitente sentlmen: Gostaríamos ã.e ter podido apurá-lo tallsmo, não devemos olvidar que em.
mais. Infelizmente, não só' nos· mlndireito público, .em matéria. constltuclonai, os fatos ,comandam, orientam,
guam tftulos para tanto, como a· premêncla. de tempo, d.llltribúldo, · ainda, · lnaplr.am .e.. crlf!.m o direltp, embora.
·pelas assoberbantes .atlvldades em· ou- · êste;_ depois, por sua vez passe a àls·
• 1 . tras Comissões da Câmara.; principal· ~IPll.ll.á·los.
.
-. '
.
mente a. de. Justiça, e· a urgência ·na
Por ·isso mesmo, para melhor servir·
fixação de um diploma legal que a.pa- à· Conatltuição e ao Pais, .em · nosso
l'elhe o Estado e defenda o regime e . trabalho cuidamos, antes do mais, de ·
as Instituições; em :.face da conturbada não fechar os olhos às Imperativas
sollcltações·da realidade politica e·so·
situação do .Mundo,· e de seus inevi·
táveis e· alarmantes reflexos ·em nos·
clal ... do Brasil, que, repetidamente,
so. Pais, leva-nos a não mais retardar
através os sintomas ··e manifestações
na. apresentação 'do que visa ser, não mais lnequ1v,ocos e. lmpressl.onmtes,
Instrumento dócil de perseguições e ve· está a advertir-nos do que nos aguarxames, mas tão somente· uma arma
da, à semelhança ·do ~ue já-vem ocorrendo em outras nações, ·se 11ão donobre e decente, :lgorosamente constltuclonal, a .serviço único. da Repútarmos, presteza d eficiência, . o Es·
blica, da Democracia.
e
da
Pátria.
.
tado das leis de que êle precisa para'
'
•

·

·

·

'
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• - ·l
sua. defesa e do regime, em face da
ação perniciosa, reiterada e penetran, te de Inimigos Incansáveis em seu fanatlsmo' .Ideológico e em sua virulên'r ela destruidora.
· · ·
· .
Não se legisla, máxime em assunto
de tal vulto e responsabllldade, ads· trito a lugares comuns, chavões sedlços,. frases feltaà e plegulsmos, todos
tão Ocos .de. sentido qulio perigosos de
efeito, mas obedientes, conscientemente .obedientes à. realidade naclonal ·e áos fatos e condições que a lntegram. l!:stes últimos, fatos e condi•
ções, avisos e presá.glos, não estio ai,
· constantes, diários, agressivos, notórios? Será. licito a nós,. com a dupla
responsabllldade de· brasileiros e de
legisladóres, negá-los em SU!\ exlstênela, ou Ignorá-los em seu transparente sentido? ·
. Por assim entendermos, é que, sem
deixar de considerar na devida ·conta
a.s criticas e reparos. sofridos pelo an. teprojeto enviado pelo. Executivo, e a
nós .dlstribuldo como relator da matérla, nos.· orientamos antes no sen· tido de .uma simples revisão. ou adap· taçio, a nosso ver bastantes, que pró. prlamente fizermos. trabalho· de todo
•
.
original. ... · . .
· :S que a proposição em aprêço., expungida ·de· .certas. demasias, esclarec ida . em poucas obscuridades e com· pletada· ' em ··algumas falhas e omis:sões, Inevitáveis em .obra de tal fO·
lego, sObre ser llquidamente constitu· clonai, -satisfaz, perfei.tlimente, os ·ubjetlvos collmados, quais sejam os de
"dotar · as:. instituições,. estatais dos
· meios legais para a repressão das for1
. mas. de crinllnalidade que visem a destrui~las ou subvertê-Ias", segundo 05
próprios têrmos da Exposiçlio de Mo~
· :~~oq:.~J!~~~~~s!"o ~~:!fe ~:
!ega, ó. nobre Deputado Benedi~o Cost a Neto. . .
. .
Em fins de janeiro, encaminhada
· pela Secretaria da Câmara, chegounos às mãos, . como valloso subsidio
. para nossa .tarefa, o parecer da Co-:
mlssão Especial -do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros· sObre
o anteprojeto do Govêrno, que rejeita,
segundo a·ua textual conclusão, "pelas
lnconstltuclonalldiides de que está eivado e pela contradição que faz com
a tradição do. nosso direito politico e
com as evidentes áspirações do Povo".
Em que pese ao aprêço que n~s mereceu, a. implacável impugnaç_ao do

·-

· conceituado órgão da classe dos advogados não nos convenceu.
Primeiro, salienta que o anteprojeto
parece ter esquecido que não estamos
mais na vigência da Carta de 37 e que
outro, multo outro, é o regime juridl·
. co e politico implantado pela Constl~
tulçlio de 46.
Em réplica, diremos, de nossa par)te, .· QUE!! dirvel'Silll, mui · diversas; são
. também as condições atuais do Mundo, e, em especial, .do Braàll, cuja gra· v!dade, no tocante à. perigosa fermen~ ·
taçlio de·'desassossêgo e rebeldia. que
. reina em certas camadas, ao sOpro de
fatores vários, não ::tá. como; de boa
fé, negar-se. A necessidade de uma
lei, tão enérgica e capaz, quão ,Justa
equlllbrada; que preserve nossas ins·
titilições- contra o vendaval ldeológi-·
,bo, oriundo de. outras plagas mas que.
já nos atingiu em sua primeiras ar. remetidas, ninguém, em sã consclênela ·pode contestar.
·
A seguir, o parecer se detém no que
chama "de amplitude e o lndetermi- · ·
· nado da conceltuaçlio das figuras de- . ·
l!tUOSI!S, não caracte1·izadas com· a ln-·
diSpensável clareza e precisão, de sor·te a satisfazer o principio da prévia
definição- do delito", .. toudo segundo .
seus têrmos textuais, e apon.ta princlipalmente, em 111bono de sua afirma- ·
tlva, os. seguintes exemplos: . . ·
_a> "afl;. 2.o n.o 7, que se refere a
partidos ,ou agremiações de qualquer
natureza que atentem contra· o re~
gime · democrático e . a segurança do
Estado, ou visem modificar, por meios
violentos ou Ilegais, a. ordem politica
·e social".
·· ·····
· ·· · ·
Argül-se que, na · hipótese, seriam
- presos até filiados a partidos devida·
mente registrados.
Ta!.não se darla.nunca, pois agre· miações 11aquel!!S. condições jamais teriam,
did é evidente,
tid seu registro conce~
· o ou man o.
. .
Não obstante, em nosso projeto, adiclonamos um parágrafo que remove
todo e qualquer receio cabivel na :espécle: nenhum membro do partido será punido ou processado enquanto
aquê!e registrado.
·
b) art. 2.0 , nos ns. 9 e 10, que dizem
.· respeito à. reorganização e filiaç!lo f\
· partidos dissolvidos judicialmente, é
acusado de dificultar ou impedir a
simples reestrutilração e adaptação
do antigo partido a moldes democrátlcos: ·

e

'··
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·. - Pa.ra. a.fastar o impasse, apesar .de "Comentário à. :éorlstltuição BraslleiIIáo. nos· parecer-muito possível, ··em ra", ·2.a edição, .. págs. 664 e 665) . . .
Ilosso ·projeto dalllC& .nova redáção ao ·. ·oportuno será asslnalo.r neste pai;- .,
·dispositivo e acrescentamos-lhe um so um· dos. vêzos do. noSJo. miopismo·
parágrafo .pelo ·QUal O registro dO no- politico! enquanto por via de regra,
vo ·partido põe têrmo a qualquer pro~ se· concede "bill" de absoluta lnofencesso ou pena...
·. ·
sibilldade ·e. quase . purel!la para· os
·
)
·
t
2
o
·
t
·
·
·
ln
Is
·
·
·
mais
notórios e até. coilfessos •inlmi•
.. c o ar .... em seus . c os 25.e
32 argüidos, respectivamente; de con- gos do Estado. e. do· regime <trairiam
siderarem crime· a iiljúria !n'determi- · .êles 'até. suas próprias · convicções :e
nada aos poderes .1>úblicos e prescre" idéias se tal ·não ios•er.l ... l, ao m~
verem a· obrigação :io .aviso prévio. de fluxo do .nosso· impe.attente sentimE:n~
· 48 boras para qualquer. ~euni~. ·para
<talismo, sempre ::illlclinado. ii· ·esquer
f it d 5u lo llz ã. 0 · 1
t 1 perdoar e não crer, ,.em contraste, na
e e o e· a . ca aç ·pe a· au or • apreciação de certas lcls ou projetas,
dade 'POlicial. · - · · · · · .. · · . de onde se parte semJ)Te, em meio' de . .
· ·.·' Em rehic;ão·· ao. primeiro ··dispositivo,·. ~a.· sorete .·de· dúvidas suspeitas . · e .
· da111os-lhe .nova . redação, . atendendo, . deSooll!fianças, do pressuiposto .firme e
·ainda;· à ·critica· judiciosa do Desem- : lnabaJá.vel de que todo govêmo e tóda
bargadcir ·Nélson Hungria que ·entende autoridade são vinga.tiovos, truculentos,
. • ser descabido atrtbuir-se honra e dig~ · sanguillárloo, c&pázes de todas. as mi·
nidade . a· entidade: morais abstraldas sérias e -vlla.nias como .~lgos .natos
· das ·pessoas fislcas que as Integram da Democrac!jll e da oonstituil)áo. ·
·: ("O ·Globo", de ·s~B-47), e q=to·a.a
_, .... ~~ · os ·.ext.remistas •. os
·c .........
..... ..,..,.._..os:
· ·seg undo ,. pref eri mos, -em nosso. tr aba~ totalitários, poC mais ._conhecida que
lho, repetir. o anteprojeto, alterando-. seja a· fOrça dos :seuS · compromissos .
lhe, • porém, a·. redaçãp, para decom- . ideológicos,, elevados ate . ao fanatls'
por o.!nc!so ·eni dois· artigos; cada. um mo cego e 'à .obediênch: sem·. limites,
co111 uma .penalldáde ·distinta.; de são sempre : considerados. inofensivos
acôrdo. com . a gravidade co.rrespon- . e .])ons moços; dignos de todos os cu!- .
· ·. · · : .. - · · dados e ,merecedores de t~da: a -prodente. . · :.
: ··Em tal assunto; é •Interessante lnvo- · · teção. • . O perigo e a ameaça estarfio
_. ,. ·cl!r a.· autoridade ·.insuspeita de Pon~ sempre no ·.Estado e no Govêrno •. fe•teli de Miranda;: que vem ·a. talho. de . ras . terríveis, devoradores Insaciáveis .
, . foiCe para. dei!lonstrar · á · Inteira lm· · de todos. os . direitos c .:de tôdas as: .ii, ·
·· ·prpéedência' do 'ponto de vista do Ins· berdades .• · ·
'•·
. . tituto dos Advogados. .
·
·E'. o que se nos oferece· dizer,' de 11m
· o emmente jurista; tão' amplo ·e·até modo.·geral·e sucinto,- sObre o aludido
.Jibérrilllo na sua . conceltuaçãci de , 11_ parecer .e criticas e estudos· em tomo ·
· 'bérdade,: especialmente·.da·'U"'erdade·· -'da... matéria, .. ··lembrn.nrlo que p~ra·
··· ·
"
NELSON . HUNGRIA· E"'ARY. FRAN·
de penslzamentoto, que· considera a fonte .· co, sem favor" figuras das ·mais br1· .
e. matr de . das ns outras, .tOdas "· lhantes ·e credenciadas. de nossa ma·,, ela.lig~das ou dela derivadas·ma!s,ou g!stratura,: 0 anteprojeta ·do ·aovêr·
.. menos dlretam,~nte, ·.reconhece,. nlio , no é, . não ~6. v1sceralmente constltuobstante, que a ordem nãll. é obstáculo ,. . cional, •como e111 vaj.rlos. pontos, excesàs liberdades, ·mas,. condição e segu- sivamente benigno. ·
· · ·
·
.. rança para o seu exerclclo", e adml·
. .
·
· .te, ·expressamente, ~·não poder ela · :Além das já referidas, foram~ as setransformar-se em ·perigo a outros di~ guintes as principais modificaçoes .que
reitoa. e ·incentivos à violência" e _ . Introduzimos , no · nosso projeto . de
o que é mais sugestivo - aceita e jÚS- . ~·Lei de ·Defesa ~do Estadl'~:
.tlflca sem reservas rião·:·s6 ·o direito\ ~1.0 -_DJUIIOS nova ordenação'à ma_de iocallzaç!\o de reunião pela Policia téria, ·convertendo e111 artigos autõnocomo o de sua dissolução, em face ,la · mos os 33 Incisos do artigo· 2. 0 do· an•
. Ila.tureza der seu objetlvo e das connl· ·teprojeto, eis que~cada Inciso, neste,
ções 'de sua realização, <PON'l'ES DE ··corresponde· a Ullia · figura criminal
<MlltANDA, "Demi:lcrooia, ISuaJ,da.de, · distinta, com caracteristlcas e · eleLiberdade", págs. S56, 36'i e 3851.
mentes Informativos próprios e penas
Ocioso será recordar aqui que j\Í asdiversas. ·
··
sjm era, no ·consenso geral, 110 ·regi~
2.0 · - Entre os sujeitos passivos do·
n1e llberalisslmo da Coristltuiçllo de delito de atentado, lnclu!mos, também
!ll. (CARLOS • MAXtMJJ.IANO, ·
. os senadores e deputados em geral, os
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presidentes do Supremo Tribunal Fea economia popular, objeto de lei pródera! e do Tribunal Superior Eleitoprla que contra a seguranç~. do 'Esral, e os presidentes de partidos e 11tado;
·
deres :.:es:oectivos nas Assembléias. ,
. 11 _ Restringe-se a conceltuação do
. 3.• .;.... Na conceitua.ção de delito de
delito· de divulgação tendenciosa de
filiação ·a: partidos clandestinos e Uenoticias, procurando-se evitar, na prágals inclulmos, também, "a ajuda em tlca, erros ou abusos de interpretação
donativos e serviços".
com Introdução de novos elementos
, 4.• - No da reorgaruzação de parInformativos, como "alarma, exagero
tidos, ou 'agremiações dissolvidas. por
ou. má fé".
· ·
decisão judicial, ajuntamos o elemen12. - Dá-se nova redação ao delito ·
·to· de "funcionamento efetlvo".
de Impedimento de posse. de funcio: 5.• ·-:.No caso da posse e guarda de
nái:io 'público, acrescentando-se o elelivros e publicações subversivas, ponmente de "ameaça ou violência.".
do têrmo· à. celeuma que levantou,
13 - No ·delito de cessação coletlva
substltuimos "qualquer quantidade"
de trabalho dos funcionário· públicos,
por "quantidade Indicativa dessa prá-· · contra lei ou regulamento, se ·inclui o
tlca".
elemento "qualquer duração" ·para:
6.• -·Na figura: de Incitação de. ódio · abranger-se também as chamadas gre• ·.
entre as classes sociais, O· projeto ora
ves simbólicas, de 10 a 30 minutos,
apresentado, inclui, ;ambém, a forma ;igualmente subversivas e Uegats, e
·~tndireta", mas de "ânimo deliberaconsidera.~se circunstância agravante,
· do".
·
.dadas as suas maiores responsabillda7.• - No delito ie propaganda sub- ' Ides; ser. che!e. de_ repartição ou servi. .. .
·
·
versiva., · procuramos defini-lo com 1 _ço.
mais precisão, 'ressalVandO, ·porém, qUe I . , 14 ..:...·Ainda na hipót,ese de cessação .·
: não se considera apologia de qualquer 1 coletlva do trabalho> a pena será aplldos crimes previstos na lei a sua de-. : cada: em dõbro. quando se tratar de
•
_ emprêsas que exerçam· atlvidades: con~
fesa em ju1zo. 1 •
' Na graduação . da pena, inclui-se, · sideradas fundamentais ·à. vida coletl~
· também, como elemento dlferencia:dor,
va, como as relativas .aos serviços ' de
o melo .de .. publicidade . empregado,
agua., esgotos, energia elétrlca, mata-,
conforme a sua maior .ou menor ca.douras, hosplta.is, creches, escolas, etc.
pacldade de difusão.
'
e indústrias essenciais à. segurança
Prevê-se, aillda, como· agravadora , nacional.
d ·
de. 1/3 da· p~nalldade,. a. pr~paganda
. .
··
·
ser feita em· quartel, repartlça.o públ!-.
15 --:- ~o tocante a apreens 6es e
ca fábrica ou estabelecimento de en.:
jornais, na.o só se manda exigir man··
·
'dado escrito, .de _que conste o artigo de
5 b:Ío ·
.
lei violado na espécie, como ·se prevê
0• •
. · 8. - ~a hipótese de posse de. expara·. as apreensões .julgadas, pelas
ploslvos, o projeto aumenta a pena
Justiça abusivas e d~ má fé, a. multa
para. 2 a 6 anos, ·e diminui para. seis
em favor do jornal de Importância .
· meses a. 2 .anos quando os ex~loslvos
correspondente ao . valor _da . edição ·
·· provadamente . destinados a f1ns · lnapreendida, aumentando-se, ·ainda, o .._.: ....
. dustrlais lfcitos, embora ·sem licença, . prazo para a Impugnação ·do ato.
.
·
. .
fazendo-se .a graduação pelo vulto do
.negócio e pela quantidade · encontra16 - Em relação· a sindica~os em
' da.
. .'
.·
·
que_ haja. atlvidades. _subversivas, pro-.
9 o - Além da modalidade de indu- . cura-se resguardar •a situação dos que .
zlnientó à cessação coletlva. do traba·
não· deve.m responder por culpas ·de
' lhO, qUe
prOCUI'!I. I melh0t: definir, . terceirOS, prevendO•Se em parágrafO
cria-se· a consistente em ."obrigar, pe- ' que não. haverá cassação da .carta de
.la violência ou ameaça.,. à cessação .do ·1·econhecfmento desde que o.s' d1rlgen. trabalho e Impedir o seu reinicio; .com . tes e associados responsáveis sejam
i!S mesmos. ou outros ·empregados.
destituídos ou _eliminados na .. forma
· · 10.- EllrÍl.lna-se ci ·Inciso 24, do ar- estatutária·
.
.
·tlgo 2.•, do anteprojeto, por nos pare.. 17 - Quanto à hipótese do artigo
cer ·que a provocação da. alta ou bal· 8. 0 do anteprojeto,. que manda afastar
xa de preços ·de gêneros de ·primeira · ·do .exerc!clo ,do cargo e_ sujeitar a pro. necessidade, com o fito de lucro ou · cesso ·administrativo o funcionário
·proveito, será antes · um delito contra ·processado por qualquer dos crimes

a
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previstos na lei, acrescenta-se um pa23
Considera-se circUnstância
rágrafo dispondo que, enquanto não. agravante,. não só a condição de eshouver decisão final, o funcionário
trangeiro, naturalizado • funcionário'
suspenso continuará a perceber os seus publico, como a de "militar!' e· ate, vencimentos. .·
nuante o menor grau de disc~:rnimen
18 - SObre os atos de filiação a or- ~o ou educação do agente do crime.
24 - Quando qualquer dos· delitos
ganização ·fora . da lei e subv~rsiva,
exige-se, no projeto, que a participa-· previstos na lei fôr praticado em quarção em suas reimlões e atividades seja tel, . repartição ou presidio, em que
"efetiva" e· adota-se a cautela de ex- seus agentes servirem ou estiverem
cetuar o.s·que comparecem. em "cará- presos, a penà será agravada da me- ter profissional de repórter. ou fotó- tade, salvo se o fato constituir cir·
cunstância elementar do crime.
grafo'~.
· ·.
.
·
25
Aquêle'
que
se
arrepender
a
Prevê~se, ainda, no ~esmo assÚnto,
tempo ·da prática de qualquer. dos de~ão só a prestação ou angariamento;
.
· de meios pecuniários para·-as ditas · litos previstos na lei ou . declinar os
· · agremiações, como, também, a sua demais participantes, se beneficiará, a
critério·do.julz, da impuilldade·ou da ·•
."guarda".· . ·
redução da metade da pena, cabendo19 - SubstitUI .FJ. obrtgação, previs- · lhe; ainda, o direito a livramento conta no anteprojeto, dos empregadores dicional;. satisfeitas as demais ·condi~
denunciarem aos procuradores da Jusções.
26 .,- A autoridade judiciária podetiça do Tra,baJho "os elementos de
.· convicção .ao . seu .alcance" .sObre os . rá determinar a quem estiver ·acusado
empregados ·por_.' ventut·a envolvl· da prática. de crime previsto na lei,
dos. em qualquer "dos delitos ·previstos , .não se afastar ·do local .em que· estina lei, que para alguns foi malevola- · ver respondendo a inquérito ou pro- cesso, sob pena de detenção de ·1 à 6
mente considerada :omc· incentivo lemeses. ·
·
·
ga! à delação, pelo direito dos mesmos
empregador~, na hipótese, promove- .. 2'Í - Prevêm~se, alrida, mais. os. serem a res_cisao do· con~rato coletlvo de gUlntes delitos, não cincluídos no·
trabalho, mediante os· meios regula·
teprojeto: .a) de perturbaÇão. :ou inres.
.
terrupção,. pela violência ou ameaças,
. 20 ·- Na sabotage~, cônsidera-sê
de confe~ência internacional;·· bl de
circunstância agravante da metade da perturbaçao ou impedimento do livre
pena, ser· praticada em tempo. 'de funcionamento dos poderes, com ou. .
guerra, ·civil, inclusive, convulsão so' .. sem dissolução dos mesmos; c> de vi- ·
cial ou grave crise econôinica, ou com · lipêndio, ·.com atos, gestos e palavras,
· elriprêgo ile .explosivos e perda de vi·
ao_ nome, bandeira e .hino do Brasil;
das ou lesões . corporais, sem . preju1e . d) usurj)ação de cargo ou função
zo·de sanções .outras que couberem por
pllbllca. .
.
.
êstes llltimos· delitos ..· . .·
Isto pOsto, prestados êsses esclare,. · 21 . ~ Na IntervençÃo por· parte do . · cimentos principais. sObre os ful).da·
,...~·ê
.·
·f ---• ·d
ol" ...
mentes e as caracterlsticas .de nosso
. uuv l'no, · ou · ech ......,...o.. e c """""
trabalho, passamos a · apresentar o ·'
.em·: que .s~ permitam propaganda .. e nosso· projeto..
. .·
.. ·.• . - ·
atividades subversivas, procura-se me·:s.• subcomissão da Comissão .Mista
lhor ressalvar .a liberdade de cátedra, . de Leis complementares, em.. '19 de
embora advertindo-se de que deve ser · . abril de 1948 ·- Lameira Blttencourt
combinada com as restrições do arR1
·'
'
tigo 141, § 15, da ConstitUição, e. pree ator_. : · · .
-· .. .
,
· Parecer ela s.• Subcomissc'lo ,
· vê, além· da medida' de · exclusão, a
mais·. benévola da suspensão, . quando
.. A. s.• subcomiSsão. de• leis .coinpleas circunstãncias justificarem solução
mentares, tendo em três sessões conse. menos rigorosa; _
·
_
cutivas, examinado o projeto de lei de·
'22 :.._ Para o magÍstrado que InCidir Defesa ·do Estado; de que 'é :relator o
no art .. 96, .III, da ConstitUição, (dar· Deputado· Lameira Bittencourt, resol,se ·a politica· partidária), substitUI~se veu; por unanimidade de vótos, remea pena .de ·perda de (largo pela de sustê-lo, desde logo, à Comissão Plena,
pensão, só cabendo aquela na rein-. com as. modificações já· aceitas e sem
cidência ou quando ocorrer a prática · prejuizo ·das· emendas· que na dlscuss!io
de crime previsto nir lei em projeto~
do-plenário poderão· ser oferecidas por
,

' iJ
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comissão; nos têrmós das restrições
tôdas as wtlvldades - as atlvldades
apresentadas no decurso dos trabalhos.
llberats, as ativldades conservadoras,
Sala das Comissões, em 29 de abril . como, notadamente, as politicas de 1948. - Aloysio àe Carvalho Fi·
se o· bresllelro é um homem cj~ fralho, Presidente. - Lameira Bitten·
cassou.
··
·
court, Relator. -·Afonso Arinos. · Outro dos jornais i:iídag9,, tem·
Gustavo Capanema. - Waldemar pe.
bém de sumidades estranhas à vida
àrosa . .
partidária, se é o Brasil um país lnA Imprimir.
capaz de criar ·uma grande clvlllzaçãD. E ·o ·que resulta das respGi-tas
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
simples, sinceras, Inteiramente afas· ·
· SR. SENAIDOR ALOYSIO DE· tadas de qualquer· lnjunção · politica
CARVALHO NA SESSAO DE 29
ou partidária, 'é um' saldo eminente~
JULHO ·DE 1948,
·
mente· favorável ·ao ·Brasil; ·sobretu~ ·
·
(\o
· . '
OSR. ALOYSIÓDE·CARVALHO- - ao povo brasileiro.
. Sr. Presidente, nos debates das dUas
Será que Mss.e saldo favorável .. não
· últimas sessões em tõmo · do proje·
podemos nós outras _part!lhar? Será
tf) sôbre o pr.eenchi!llento das vagas . que devemos · aceitar o pensamento,.
· comunlst~-•. foi aflorado através de
que' parece generalizado, de que as
justificati VIaS e discursos, o fenõme- · nossas elites politicas .continuam a
no partidário brasileiro, bem como · não. Cf>rresponder às aspirações poo que, de longa dàta, denominamos . pUlares; e a não suvlr, verdadell·arealidade brasileira. ·
·~ .
· · . mente, aos grandes lnter~ses d·a. na·
nacionalidade? · '
.;
l!: oponuno. vermos. se, de fato, es.· . · ·
tamos em face de· uma reallàaàe, a
Como que há, no momento, através.
que devessemos atender, com a vodêsses depoimentos, · que . são, lncon- ·
tação que se pronuncia nesta ~a.
testavelinente, de interesse e de .utl· .
_ou que .. devêssemos corrigir, .coin essa
Ildade, como que há um novo ufanls- .
mesma votação.
·
·
·
.
mo
brasileiro, tal como aquêle que nos
. .
/.
habituamos.·
a. vêr; crlallÇ>llS. ou . já·
.. l!: que estamos diante de uma su·
aduLtos, no pequenino e .adtn:lrável ·
gestão ao Senado da· República, no
sentido de se tornar mais viva a. · livro ·de Afonso Ce~o,- depois tão ln~
justamente malsmado, ..-por ·haver ·
existência · dos partidos, mats rlgorcr
.sa .a· cUsclp!Jna · .partldá.rla, quiçá, descrito um Brasil· requfsslmo; · den~
tro de uma. realidade · de ''pobreza,
· mais · drástico o· domínio · das dlre·
quiçá de miséria.
~ ·
ções p&'lt.idárlas . sôbre os colllpOile:ntes
· Essas considerações, Sr. Presidendas · respectivas · agremiações. . .· ·
te,·· me levam, neste instante,· a verSentimos, na . atualldade bra~i.Ielra,
uma grande pr-eocupação, em todos sar a matérLa que ha dois dias está ·
na ·noosa · ordem do· dia, ·traduzida
os círculos, . não sõmente nos parlamenos
pelo projeto que tem o nome .
mentares, pela soluÇão . dos nossos
problemas, Inclusive·· do problema po· . dD meu . prezado amigo, o honrado
lftlco,- ... que, · ·. evldentem~ntc, contlnúa · Senador Etelvlno Llns; . quero dizer,· ·
o projeto que. manda preencher, In· ·a ser o primeiro .em · nossas.ccogltadependentemente de eleição, as vações, sobrelevando' o socla.I'·e ·o eco·
gas
comunistas nas .Assembléias Le·
. nõmico. l!: o· que· alada agora ,revela
g!s1ativas
do pais. ·
.:· . .
a animação com· que, há -· dois .dias,
.
o
·
Sr.'
Etelvina
Lins
Aliás,
-ira·
tratamos do projeto' em deblilte. . .
duzindo o ansêlo geral. .
·
..· Essa preocupação, .Sr. 'Presidente,
tomou· forma, .até. de Inquérito, peO SR. ALOYSIO DE CARVALHO
los· vários se tores da vida .nacional, ..:... •.. · do que pela einenda, que lhe foi
numa espécie de · apuração ·de res· apresentada, e diante da qual a União · ·
ponsablllâades, para sabermos se so- Democrática Nacional faz timbre em ·
mos nós, as classes políticas dlrlgen· ' · ressalvar, em positivar o seu pensatcs do_ pais,. ou o povo, que nos con- mento e a sua. ação. ·.
o· projeto,· que .logo, de Inicio,· merecede o mandato de seua representan·
tes, os cUlpados pelos desacertos e . ceu o nosso ·combate, não só na Comis·
pelos êrros · que- se acumulam em são de · Qonstitulção e . Justiça, como
aqui, no plenário, era, todavia, ,um sis.
nossa vida. politica. .. ·,
· Um· dos jornais desta cidade, em tema, era uma solução, era um .cri·
interessante laquérito . dessa ·nature- térlo, era. um rumo. o que êle signifi·
-
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ca é que nos surpreendemos sem' so- casslição, a antigo correligionário, do
lução posslvel diante de. um caso que, mandato que já estivesse efetlva.mente
pela sua. própria. absurdez, não dava.· exercendo ..
. por si mesmo, solução· nenhuma, .que
o Brasll está, alndà, ..:.. podemos' asfoi a casS'a.ção dos mandatos comWJ,Is- · sim dizer - na. Infância, em .matéria.
·.tas. E, em face dessa situação, o nobre de.organlzação de putidos. Não.os ti-,
Senador Etelvina Llns escolheu uma. vemoS', na República., senão como ·ex- :
. solução, .. enquanto nós outros preferi- · pressi;i.o. de duas tendências oú poslmos, pua. o preenchimento dessas va.- • ções: ou o politico ·era. do govêrno, ou
gas a hipótese da eleição.
.
da oposição, Houve, nesse Jugo perfo0 Sr. Ribeiro Gonçalves ...,.. Entre a. do, algumas iniciativas que honram a.
solu.çáo e. uma solução,
Ex.• prefe- cultura. política. brasileira, e .podemos,
riu, como acaba de dizer v. Ex.'•, uma . entre elas, . cltu o Partido Democrátl·
co, fundado· em São Paulo, com reper1 ã
so~ç s~.- ALOYSIO DE .. CARVALH.0 · cussão· Imediata no. Distrito Federal,.
""
. e que, dentro .de um regime eleitoral
-De m<?dO, Sr. Presidente, que O Se- que não p_ermltla., .realmente, repre-.
na.dor Etelvlno Llns preferiu· uma so- senta.ção razoável das minorias, conse- .
.Iução; como muito bem afirma. o se- · gulu mandar elementos seus a Assemnadar Ribeiro Gonçalv,e.s.. . .
blélas legislativas ..
O. Sr. Ribeiro Gonçalves - Q'ueí:!a
A verdade, porém, ·sr. Presidente, é
a eleição.
·
· . ·. ·
.
que•· os partidos gravitavam na. órbita
·. O sR:' ALOYSIO DE 'CARVALHO do govêmo, e jamais alcançamos uma
: .·. · - ... quando nós outros preferíamos, organização partidária, que mantivesse
e continuamos preferindo, a solução; o .cidadão em atlvldade política -além·
·Em todo o caBo; é um sistema, ·que sua do pleito, ou do exercício de mandatos
Ex.•, com o brilho da sua lntlilgência populares.
. .
.
A Revolução de 1930, adotou um slse da. sua. cultura, procurou · mostrar .
campatfvel com as normas constltu- · tema ·....;. o da .representação proporclociona!S' ·vigentes. Entretanto, é sua na!- e o voto· secreto,_ além de obri·- .
Ex·. • mesmo quem sofre; neste lnstan-· ·gatório, na. intenção, e ainda· hoje ·
te, o desprazer. de ~er. que nesse seu aplaudida· e louvada, de criar, enfim,
sistema, nessa solução·- que pode ser . uma. ~ida ·partidária no BrasU. Incon•
errada· e é errada, mas que ·eu quero · ·testàvelmente, as eleições para. a Consproclamar uma. solução honesta ~ en- tltuJnte de 34 corresponderam, dentro
trou, furtivamente; uma emenda. que· . do possível.- -naquela fase; ·a essa asplé, sem dúvida.., Indefensável, inaceltá-· ra.ção popular. · ·
'
.
· vel; não só dentro da realidade. pol!.Hoje,-. estamos: novamente em mar. tlca da. organização dos nossos par- cha para êsse Ideal; mas, Sr. ·Presitidos... .
dente, numa marcha· qÚe hl\ de ser.0 Sr. Plinlo Pombpeu _Não é solu- . como · é, forçosamente, cheia .de troção; é golpe.
. ..
. . .. . _peças, de· alternativas, e de atritos.
·
Porque,. deseducada· a ·nova geração
· O SR, ·ALOYSIO DE"CARVALHO pua a vida. partidária; por .fôrça. SO•
..:.. · : · como em :face das normas da .. bretudo; do longo Interregno de ativi' nossa. Constituição.
.
. dades, politicas ·.que · reinou no pais, .
· ·O Sr. Ribeiro ·Gonçalves . ..:_ EID:en- como que preciS'amos começar ·ol!tra ·..
da. que .é a. deturpação da. solução vez a -prática pqlftlca, através dos parapresentada;
.
·.
·
tidos.
. · ., '·
O ·Sr• . FtirnancZe; Táv~ra ...:.. .. E é ·
Que faz, então, esta emenda do honclandestina. · . ·. · · ·
. · · rado Senador Olavo Ollvel.ra.? Desloca .
O~sR. ALOYSIO DE CARVÀLHO .. v.m.fato puramente da· economia ln- Devemos .ver,.Sr. Presidente, que terna dos partidos e'oconsagra em lei .
. ainda .não temos, . na. vida. bras'llelra, . de modõ Imperativo>"
. uma. organização. partidária que .per- · O Sr. Bernardes: ·Filho
V, Ex.•
·mlta providência. como. essa precohlza- pôde dizer que· ela procura regular
àa pela emenda. E não · prec'lilaria · a. situação do accessórlo · que é o suP,ara _prova;. disso, senão apelar para·.oá plente, sem fazê-lo em relação ao prinnossos. próPrios partidos, .em cujos. es- pi:pal, que é O· representante,
· tatutos encontramos, com. o ml\~o
o SR. ALOYSIO DE CARVALHO
de ,prudência:, as. medidas adequadas. - .... abandonando a. regra de que ·
para. _casos. tais,- e em cuja vida. não ·se o acessório acampanha o principal.
~o~· _depara um exemplo,· sequer, de · Neste· caso, sr. Presidente, . o prln-
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ciplll é que. passaria .a ser .o accessó·
. O .Sr. ,Berna~des .Filho -,o prinrlo, ,pprque .a emenda visou ao acces- cipal é o representante ..
. sório, esquecendo o principal.
. o ,sr. Ribeiro ·Gonçalves - Para a
O Sr. Ivo· D' Aquino - 'o nobre. ora~ . emenda;, _que é 'caúsuistica, .'o·. prln~dor dá licença para um apar.te?
pal.. é,,o suple11.te.
·
·
o'. SR: . ALOYSIO. DE·. CARVALHO · O Sr. Hamilton Nogueira ~ , Há
- Poi.s não.
·
. perigo para o .Principal; .pode perder
O·Sr.. Ivo !!'Aquino·- Nesse ponilio, o manda!o. .
.
.
.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
-.V. Ex.• não tem-razão.
p 's& .. ,ALOYSIO DE.·CARVALHO -O que se deve ter.·em onta 'é que.
-·Qual o ponto?
.
·:.
·pelo projeto o suplente 'é chamado
·
·
·
para .Ocupar· a vaga," e,' .entretanto,
· O :. S r. I vo D'Aquino - O .que· a- ·a emenda impede que. o. façi ·quando
emenda visa é que o accessório não se hajá ·abandonado 0 ·partido .. se, ·pcafaste do principál. . ,' .
·
: rém,. êsse . suplente . já tivesse passado
O, Sr. Be~n,ardes Filho-~ V, Ex.•s. de accessório a principal; con~inua·
.é. :que .. estão quer!lndo afas.~á-:lo. · . ·ria exercendo ·livremente o. mandato;··
·O .Sr.-Ivo. D!Aquino - .. . Estando sem ser incomodado· pelo seu' antigo
claro. o pensamento da emenda de partido, nempor-.leLnenhuma do._pal.s
serem.a.fastados.os suplentes. que.pu- ·Este, o ·pensamento.
·
··
b!lcamente se desligarem .dos.. parti·
.p sr. Bernardes Filho - . 'Exa.ta.dos.
.
. ·.
. m'·ente· · : "'. .-·tJ· ·~·~···· ., · · ·
. O Sr. Ribeiro· Gonçalves - A juizo . , o .Sr. Ivo, D'AqUl!IO -.O _nobre ora• dos. d!re.tór!os.
·
. dor permi~e . um a. parte?
•
, O Sr., ,Bernardes, ~!lho ~ V •. Ex."a.
O SR. ALOYSIO DE;', .CARVALHO
·.estão: invertendo a. posição· do acces- - com todo o prazer. ,.
:sório em relação ·ao. prln~ipal.
.
•. o .sr. Ivo. D'.Aqutnó - Desde 0
. O ,Sr•. Matltias OZympio - .Se não momento em .que . o suplente a.ssume ..
, fOsse, .inSdlséi-eçãô .,'perguintarla ao· Se- . a. cadeira,. efetiyaniente,. já .. a . .lel.or. nadór:tvô ~·AquliÍo 'quàl,a:parte.em ·dinárla'.não pode ·dispOr a .respeito.
_que, .. no.. e~tender de. s; ·.Ex.•• .o.'ôrador senão -nos tênnos· da' Constituição. ·
não .. tem; razão.
·
Deãsdé bque 'a .. lei ortedinária :d1bspuzesse,
·...Tendo · 0 ... noore .. cólega., ao começar n o s0 re o sup1en , .mas s0 re. o representante ·.·:que · realmente· tomou .
· sua. oraç á o," empregado a · exposição,.· conta· da. ca.deir11, ·essa· .lei. seria .!n·~nessa parte" ;:,;,. se .não vai ni.sto qual.·.
tit i a.!
quer ·indiscreção - pediria II·S. ·Ex.• cons uc on .
• .' .
O·:Sr.:Bernardes;Filho - Quem sa~
·nos •dissesse: qual o' pontO do: dl5cur·
so .do Benlador· Ferreira.; de Souza. cQIIl be se o suplente a.tingido' ::por . essa
· o :quar.o· emipente\ Sena.dor .:·se. ma- ·.)1~tm<la. .~...l:eQUererá, a.man.hli-, man:rufesta'.de .·acordo . . ,. . .
...
,~dado, cle.:seguranÇà 'contrà .. o· esliÜlbo?
· .. o .sr:'.Ivà. D~qu!no ~ ·Em absoluto · : 0 t·Sr.: Ivo D'Aquf~o ..:.::,À((que, re- ,
não;· há' ;Ciualq!Jer.)ndiscreção>. o·· que '·~ide ,,a ~dlvergé!lcia. · E' llma questão- .
o orador disse !ol que é regra· Jurldica ·<Jque,_pqile,_si!I:>_de6at1dà.uY· Ex.•:Dodera'
<··o . accessório . acompanhar; o principal. 1\.consjdera.r,. a. ·.lei '.inconstitucion:tl, e ·
:Realmente;: o: que a •eiJlen.da: pretende ... outros .podem -declará-la.- constltucio.. é que. o.accessório.acompa.nhe 0 ,:prin·
na.r, o quli é ·evidente, 'no .. entanto
cipa.l, Isto é, ;.,q·ue :. o •.'suplen•~, · ·'esde _,,é· que,há ·.UIIla d!ferença.,muito'. graridé
"" "
.!lntre,.um.. ca.so ;e ·outro.····· .. ·· "·
·:que .. se.,.a.fa.ste;,do.~ticlo,, 1~ que '· .. · .. ,. ·. • ·• .·
. .
.,,:deixe. êsse;.pa.;tido, -:d_eclarB:~ciQ~o pu· · 0-;Sr. ::BerT!4rrf,eB ·Filho .~.~,,eu
. ..bllcamente, ;,perde .. o .,.d1re1tó ,..ao. man- suplente nessa.s ·condições, .. requereria.
.. dat.o. ,.Ne
.. sta•.. "".. r..te._ r.epito, .. ,~. tou do . ,)lm,Mandado de.Segura.nça.,.con~ra. a.
·.. ,.pleno).c6rclo,':'cí~m .o ·,·principal" alu· ,. .decisão .:do:.sena.do: ·· ... ..
· · ·· .
dido .pelo :.nobre .'.orador, ·;dlscordan- : c)'; sr.~ Ivo. P' ·'Aquino: -·;A Consti~-do,~!'-P~~a.s;,:,~a., s.ua.::~on~l):Uião:
,.tuição permite. a..:todo cida.dão. reque0 SR. ALOYSI,O:·DE.·,CARVALHO · .rer.mandado de.segura.nça,. para. .que
- , O nobre Senador Ivo D'Aquino seu.~direito-não seja. .lesado.
. coi,l~ideta' in:(~pJ~iil
pârt!do;·_~ quan·
· .·O···Sr; Bernardes -Filho -,E. é .den;do, na ~bs~~rvação ,do, emineate cqle~ ..•tro .• desse·ponto:de.vista que:debatega . Sena. dor, Bernardes ·Filho, o prin. ..mos •o . assunto: ·
-O Sr. ·Fernandes. ·Tavora - Seria.
'c!pál' é o repi!lSéÍ!tànte, cjue. est~ e~ercendo o mandato.
·
·
. bom que o Sena.do não se estivesse
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expondo a mandados de segurança,
O Sr. Ivo. D~Aqutno - V. Ex.• me
por parte .dos lesados.
.
permite um aparte? <Assentimento
'do orador) - Peço a V. Ex.• preste
O SR. ALOYSIO DE,CARVALHO
--"- ·Como se. vê sr. Presidente,. 0 di- atenção à expressão usada pela emen1
da, que é a de deferir - se ao "abll.ll·
rei to lesado se-lo-ia, não só· em re a-· dono público". Quer dizer, desde que
·
d di · " b d d pública
. ção à· lei, de ordem geral, como em
•
rela •ão particularmente aos estatutos e emen a ga · a an ena o··
mente a ·.agremiação: part!daria" ·é
•
partidârios.
·· .
evidente · que se· torna necessâria a
Não quereria. entrar agora no pon·
declaração, de tal jeito que· possa ser
to ventilado pelo nobre colega_ Sena·
conhecida de todos. Do momento em
dor ·Ivo D'Aquino. Mas a observação ·que essa .declaraçã'o não' seja públl- .
.de .s. Ex.• serve admiravelmente.;·
ca, nenhuma D!retória, ·nenhuma or-..
. o SR. PRESIDENTE -: (Fa.:enao
ganlzação das que ·estão previstas
soar os ttmpanos) Permit!l·me ·o no·
nesta lei, poderâ tomar dela conhecibre Senador observa-lhe que falta
mento. · ..
.
· .· ·
. apenas um. mlnuto para· se esgota:: 0
o sr. Bernartles Filho - Se o notempo de que dispõe, dentro. da ho·
bre orador me· .permitisse .Indagaria
.ra do expediente...
.
· cl'o sr. ·Senador· Ivo d'Aquino qual à.
· ·:.o SR:· RmEIRo GONÇALVIES.- situação do suplente que abjurasse
· (Pela ortlem) - Sr. Presidente, pe.
públlcamente do parti~o e depois a
ço a V. Ex.• consulte a Casa. sObre se . êle voltasse? . . . ..
.
consent.e na_ prorrogação_ por .trinta
o sr. Ivo D'AqutnÓ - Se v· Ex.•
· .· · mlnutos, da hora . do expediente, a· · :formUla a hipótese .do_. suplente. que
. :fim· de que .o meu emlnente · r:olep;a,
abandona o partido e depois a êle
· senador Aloysio de · carvalho, PJSSa volta,· antes de .assumir o cargo, ainda
•concluir suas. brilhantes· considera-. cumpre .ao Diretório apreciar o fato.
çlles: ·
.
.
·, o sr. Bernartles Filho ..:.. São cou~
Ó SR. PRESIDEN.TE'- O Sr. Se- sas diferentes~
.
... . .
' . '
nador .Ribeiro··: Gonçalves· .requer ·a
.O 'sr.",.Ivo :D;Aqutno.·::.._ o .• que,sus. ·prorrÓgação, .]lor trinta ·'minutos, da ·
A
1
1 1po
. hora. do expediente, .. para . :que·.o se-. ·tento, porém; ·é que':h .. um prnc
nhor . senador .. Aloysio de . Cal'Valho 'de .moralidade' política. · Não · posso ·
L ·
·
· compreender · que · alguém, · depois de . ·
·0
declara.r públlc~~mente , que · não perpossa concluir· seu discurso' ·
. tence ao. partido, deseje. gozar das
os Srs .. Senadores que aprovam
. ·requerimento,·· queiram' · permanecei' ... vantagens .. da . representação·· dêsse
•sentados. ·.._(Pausa)·
· • ·mesmo partido .. E' .tanto não é absur~
Esta aprovado .. ·. ·
.
..da nem abstrusa essa emenda, que a
·.Contlnúacom.a.palavra···O·Sr. Se~ .. própr!r.lei de organização .dos·.par· t1dos ..vai cogit111: . da matéria. ·
:
.nador·AJoysio de Carvalho.· ·
·. · O..:.SR, ALOYSIO DE' CARV~HO . O :SR... ALOYSIO DE CARVALHO
:... · PÍ'OBSegu!ndo, :Sr.· Presidente,: com
- Se .V .. Ex.• me permite, ,vamos ..vêr
·os meus agradecimentos ao· nobre· Se· . como: a lei de organização d,os ,parti·
· nador Ribeiro'. Gonçalves .ao . •. sena.do•. ,-dos,~ em;. curso na·, CAmara .dos De·.
wpanho a .obsérvaÇAo do emlntmte CO<i · .putados, e~tá .coglt!!-ndo__da matéria .
. lega; Senador•: Ivo d'_Aqu!no;- porque · · o Art. o.o. do .Projeto, que trata da.
serve ·admiravelql_ente ao nosso ponto.· esPécie, e que•·é o ..dlsp.oslttvo que mais
·de vista.. .
' · ' ·. ·
.
. têm sld() discutido .no mdllilMllto dês·
A emenda é ·uma providêncl~ da tte projeto, é o:segumte:. (l~) ·
. economia interna dos .partidos .•. Q:e' . ,. ""Aquêíé .que' eleito sob Jelletlda
, . partido ·estaria ·seg~ro, amanhA,: e_
· de ·u mpa.itidÓ, dêste·,se de&liga.r,
sua autonomia?. . • . .. . · · . · .
· sem ·sua-.autor!zaç4o, ou sem re· .
·Que membroJillailo a qualquer par·nQncla.·· do.·mandato;,·nAo ·lJOderá·
tido, estaria, amanhã, · certo : do seu
. : -concorrer a quiÜBquer,: eleiç6es pa·
. dir~to de ocupar qualquer .vaga, se
· · ra a legislatura · imediata, · ou -a
' a lei. Viesse a fazer . referência tio
qualquer. pleito dentro da legisla. perigosa e equivoca,·· como essa, _de
. tura.em ·curso;"
·ha.ver abandonado -púbHcamente · o
. - . . .,
. . ... · ·- · ·
partido, .fato . de que os · Dlretórios ·
·Temos;. assim,. um preceito relat1vo
.partidários, - Nacional, Estadual, ·OU . ao repres.· entRn~ ;"eleito sob legenda
:Municipal, ·- darão, cada um dêles,
de um . Partido •, que dêle se desH.conhec!mento ·às · respectivas · assem·
ga, sem a sua autorizaç4o. Pressup6e·
, .. ... , se . que ainda não está no. exercicio
bléias .. ?
'
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'
do mandato..-.Se renuncia ao manda· que são apreciados pelas duas casas
to, presume-se que já está , no seu
do Congresso. A Câmara, que tem a
exercício.·
seu cargo a elaboração do projeto de
· O Sr. Ivo D'Aquino - V. Ex.a me
Lei Orgânica dos partidos, poderá
· permite ,wn aparte? .
·
· ainda apreciar a matéria e lnclui·la.
ou não no projeto. de lei ali em curso.
O SR, ALOYSIO DE CARVALHO
O Sr, Bernardes Filho ..:.... o··nobre
- Um Instante, apenas, para con"
Aloyslo de Carvalho perml..
Senador
clulr o meu pensame·nto. . . ·. ·
·
te
um
aparte?
(Assentimento· do' oraE Isso, Sr, · Presidente, que . sançã() dor) Vou mostrar
que. há, uma. regra·
. provoca? Isso está subordinado ao. ti· geral · par41 os representantes c uma .
tulo "Da li:tlca Partidária". · QUet' di· regra especial para. . os ~uplentes .. O
zer, · é na lei orgânica .dos partidos, que
é que a. mrma. lógica· ·
wna sanção moral e wna sanção pa- seriaseumverifica.
regra
'para todos. Sua
. ra o .futuro, lmpedlrido, slmplesmen- Excelência; nessegeral
caso,·
esmbe!ece re- ·
. te, que o fi11ado concorra a qualquer gra geral pa.ra o representante
e ese~elç!io na legislatura.· Imediata · ou,
a.ccessórla,
para
os
suplentes,
pecial,
dentro da legislatura ·. em· curso, a. Isto é, para os futuros representan- ,. .
qualquer cargo ou mandato. Agora, tes.
·
· · •·
· ·
· ouvirei com prazer o aparte no nobre.
o sr: Ivo D' Aquino -: o nobre
·sen!idor ·Ivo d'Aqulno,
orador
há. de permitir mais uma. lm·.
· o· Sr. Ivo D'Aquino - o que se pertinência
da minha ~arte. . _ :·
verifica é o .segUinte.: há distinção en.tre o texto· do ·profeto de lei orgãnlca
O SR. .. ALOYSIO DE C.o\RVALHÇ>
· dos partidos, em curso na Câmara. dos - Alguns apartes de V.; Ex.• são, re..
Deputados, e o texto da. atual emen- . almente, ·Impertinentes, 'mas. não há
· da. •. São duas figuras diferentes: wna. Impertinência de V. Ex.• <Riso) .
.. estabelece regra. geral em relação aos
·O Sr. Ivo D'Aquino - Quero :reseleitos; ··outra. · estabelece wna regra. ponder ao aparte que foi :dado ..
especial
aos suplentes.
. em". relação
. .. : ...
Desde o momento em que os repreO SR. ALOYSIO DE CARVALHO sentantes d<is partidos . tomam posse ~
- E como regra especial, é que a. es, das suas cadeiras, evidentemente, · só
tamos COIIllba.tendo; por que a ~Ilda. podem perdê-las nos térmos da Cons· .
. encerra .uma. regra especial é que a tltulção. 1
estamos;. há. dois: dias, · combatendo,
. O Sr. ·Bernardes Filho ...:. E''certo:
o
suplente tem uma expectativa de
o
I tio D'.Áquino ..:... o f~tõ
direito.
.
.
·
ser regra especial •nl\o quer dizer que
ó
Sr.
Ferreira.
de
Souza·E .Inalcollda. com. a regra geral. A regra. es·
terável,
pelo
arbítrio
de
outrem,
.o que·
peclal, como V, · Ex.• sabe, é sempre
uma exceçlio- à regra. ger&!, de modo configura dlrel4l . adquirido, nos têr·
. .
.que . à · lnterpreta.ção, quer de ·uma, mos do Código. ·.
quer da outra, deve ·ser feita de ac6r·
o Sr. · Bernardes Filho - EX11eé:ta·
· ·do com'·iis· cirCunstâncias e a fmall~ · t!va de direito, que é também direito
_
· · dade de · cada unia delas. · A. Câmara. a.dqulrldo. · ·
· dos Depútados têm em curso um pro- · o Sr. Ivo. D'Aqulno .- De modo
. jeto de Lei ·orgânica 'dos. partidos.
que es.sa. é a dlstlnçlio · éntre. wn' e
Mesmo que essa emend'a seja ,apro- outro · caso. Distinção perfelta.men te .
vada no Senado, a Câmara poderá ou configurada,. da qual se pode divernl\o Incluí-la., no texto da Lei Orgâ• gir. O que. não . se pode afirmar é
nica- dos Partidos. Nlo hé.; absoluta.- que não se admite. ·exceção dentro· da
. mente, contradlçlio entre o· texto da regra geral,
·
·
·
'
emenda e o texto .do Pl'.OJeto de Lei
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
Orgânica. dos partidos. ·
·
..;..:
: Presldente, só compreenderia.
o .sr; Ferreira de Souza - A con- essaSr.distinção
posta nos segUintes
tradlçio é absoluta.
'têrmos: se o representante exerce,
o Sr; Fer11andes Távora - Pode já, · mandato, só a Constituição po. a. Câmara, então, decldl.r se ·é vé.lld~ · deria regular o caso, porque êle jáou não uma lei que Já foi vota.da no não poderia perder o seu mandato por ·
·Senado?
· ·
uma. deliberação
exc1uslva. do seu
· .o
·Ivo D'Aquino - A Câmara ·partido, uma vez que ocupa. a ca.del·
pode emendar, rejeitar - .come- Vossa 11a para ·a. qual f6ra eleito, como re·
Excelência sabe ~·os projetas de lei presentante do povo.
.•
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·E' a tese que sempre sustentámos
nesta Casa, desde a época da cas.sa·ção dos mandatos comunJstas, .·Esta·mos, assim, com bastante atitorid!l{je
·para~ insistirmos nesses prlnclplos. iElé
h
d0 s d I
D'A 1
·· autor,
11- onra
qu no,o
·aliás, daena
lei orque vohoje. tem
seu nome, para 'tOda. a eternidade..

·solução ao prudente critério daquelas, .que saberão escolher o ·que
melhor convier 'aos seus legltl·
mos lnterêsses"
.

Ora, Sr. Presidente, o que lemos
nos estatutos ..·dos partidos polltlcos
brasileiros -.pelo menos nos que pu- ·
(Riso) ,
. ·
·
de ·compulsar, exceto o do :?artldo
..
o Sr ..Ivo D'AQuino _ Agradeço Social Democrático, porque considerei
desnecessária essa consulta, uma .vez
a V. Ex, R. a. "eternidade" .. · (lUso)· ·que contaria; ·aqui, com os supleinen. O SR .. ALOY~IO DE CA:âVALHO tos do nobre Senador. Ivo D'.Aqulno
- ... q.uem nos ll<l'lnna que, se qu&- - o que verificamos. ·é a prudência
. quer representante .. já exerce o seu com que regulam ·a espécie sem se remandato, só a: .Constituição poderá ferirem à lilpótese · da. cassação ou
il'esolver o caso, .o que ··reforça· a nos· .perda de mandatos. Buscam, simples.. sa ·opinião de que a matéria da' emen- ·mente,. aplicar· uma sanção ao repre.da, no momento, é da eaonom!a ln· sentante. que houver .deixado o par. terna dos partidos.
tido.
·
·
No Estatuto da Unllio Democrática
·Mas, continuando, Sr. Presld~nte:
a êsse art.-: 9.0 .do projeto' primitivo · Nacional, por exemplo, está. cilto, no
.da Lei Orgànlca dos partidos foram · art. 39: (Lé)
apresentadas, várias emendas, esten· · ''0 .'Partido,. por ato ·-dos Dlredendo 0 1 ·principio, · · até à .perda do
tórlos 'Estaduais, com recurso para.
mandato dos parlamentares que hou. 0 'Diretórlo Nacional e· das· deci·Vessem deixado os seus partidos.
sões dêste, para a ·convenção ... "
.' .Ainda que algumaá _!fessas. emen,
das· ·estejam assinadas por Deputados
Quer· dizer, ..sr: .-Presidente: . três
pertencentes· . ao 'Partido. Social ·De- inst.inclas.
•' mocrátlco,.fol .êsse. ·mesmo partido,
_ " ..... poderá.exclulr de seus.qua·~
:através · do seu ·.:re~ator, · deputado· Ladros .os membros que: .a) lnfrln~
melra· ·Bittencourt,· quem repudiou ·a
. ·girem .dispositivos .dêstes Estatu·.tos ·e ·dO .Código de lttlca; b) .deidéla, considerando-a nos têrmos que
1!VOU ler, em .relaçlio. à Emenda número
.sobedecerem . às deliberações dos
14 ·que, •ao art. 9.• ma.ndava acrescen. órgãos dirigentes;. c) forem cultar,·logo IIIPÓS ·a e:JOpressâo "sem sua
.pados -de .improbidade no: exerci·
·atlltorlzaição" · o complemento '"do. Di· 1 . elo . de mandato . politico ou de
. retórlo .central". ,:A,· emenda· procuraação:· contrá-ria ao ·lnterêsse na-·
IM,~ .pôitalito, . 'transferir: ·a ~iatlya
clonai":
ou decisão dos Direttnios :Jiãtáduals ou . ,·Nada dlz .s6bl-e . a conseqüência. ·da . '
Municipais Plll'JI.. ·o Dlretórlo ·.central. perda. ·.iie. mandato, ·até porque· t>sta
:o 'bepubado, 'Liiln:elra · Blttencourt Só :poderia ·ser em relaçlio aos .repreoplnou 'contràriammte, dizendo. ,O se-.. -lieritantes efetlvos, .conforme :preVIsto
,
.
.na Constltulçlio Federal. ·Devem ser,
·gulnte:· '(LéJ:.
·
tu ·
·
· naturalmente, no ·mesmo· sentido os.
-.,·Trata-se :da·· si açã.o ·do .re- . ·Estatutos do .Partido Social Dema:presentante · que .:de!xa. to :"a.rtldo, ,· crátléo, com Jgilals ·hipóteses e idên·
·para· o .Que: a·•anuêncla· prévia dês•:te é exigida ,pelo· sub6tlflultlvo.. o .tlcos ·.recursos. . ..
· ..
'~Ido 'deve m11111Uestía.r :a aprova·· · •.Em tudo se.verlflca.,a·prudênCia com
· - çã.o em 111prêço. :pelos ,,seus.· ·órgãos . que os Estatutos :das·. nossas ·. agrem!a- . ·
. competentes'.', -na .forma .do que .. ções:partldll.rlaa:cogitaram, neste-prl·dlspuilerem· os:. respectivos .estatu- . melro ensaio ·de .vida ; .politica.· parti' tos. Cabe a ê'stes. fixar .quais ês- ··daria,: da .hipótese do. filiado que nbanses ·órgãos 'lndlcados·para exprl- ·dona. as.hostes'do.,partldo .
. )nir,··na·.espécle; :<"vontade do· par'Temos.··aqiu, à mi!.o, o:Estatuto dos
· tido"· .
•....._ . .
:·Partidos. ·:Polltlcos ·.na · Argentina,
':E "mais: ·."A emenda, a. nosso
constante.··de ·lei'·' de· 1945. .Nele, se
·ver, .·(ao··ver do. Deputado Lamel-. acha prevista a . filiação partldll.rla,
·te. Bittencourt) ·envolve ·matéria .,assim como o. processo. da tlllaçlío .e
·•da • economia. ' Interna das agre- a extinção da .fll!açlio .. 'A filiação é
mlações partidárias; em qu~ ·li lei ·:·feita, . pela :observância ·de · requisitos
não .deve Intervir, deixando ·a .sua. estabelecidos no próprio. Estatuto,. .pe'

,I"
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rante o juiz eleitoral; é o juiz quem
O Sr. Etelvina Lins - Não há so- ·
conhece do preenchimento das condi· lução.
.
ções para filiação e a defére. Defe·
O Sr. · Bernardes Filho -• Era a
rida, é' ,expedida a. carteira do flliado,
confissão
que queria.mos.
o·quaJ, então, vai l'eglstra·la. no ptu"•
O Sr. Etelvina Lins - No. caso do
.tido a. que irâ pertencer.
deputado já empossado, há um man· Pois , bem, Sr. ~residente,, êsse Es·
dato. O suplente nlio tem maudato.
tatuto, · que tira aos partidos .qual·
Insisto em . pedir a· a.tenção do brlquer a.rbitrio na fll!ação de ·seus com· lha.nte Senador Aloyslo · de Carvalho
ponentes - e devo dizer a V. Ex.• . para o aspecto da proporolona.lldade.
que não estou totalmente de acOrdo.
O SR. ALOYSIO ·DE CARVALHO
com a medida - esse Estatuto prevê
Perfeitamente.
a hipótese da extinção da fll!açl\o,
o sr. Bernardes Filho .:.. V. Ex.•
(lê) "IJlelo falecimento, ·1JBla renúnlcla,.
quer que o princJplo prevaleça para
pela expulsão, pela filiação a outro
os suplentes e não o quer· para os
partido, sem prévia renúncia, por fal, l'euresentantes,
• ·
ta de pagamento de três contribui·
re•.
·ções mensais· sucessivas", além. Sr. . . O Sr. Etelvina Llns -· Para
·
Presidente, de. outras hipóteses que presentantes, não há solução.
não interessam· ao debate.
O Sr. ·Bernardes Filho -- Então,
pór que vamos dar · soluçlio?
.
· Quer dizer que encontramos o caso
de expulsão, que é o castigo, a sanção ,
O Sr. Etelvina Lfns -: Quanto· aos ·
do partido; · e .o . caso de f!liação a
suplentes, ... é "desaforo", dlgàmos- as• ·
·· outro partido, ato expontA.neo do inro sim; muda.r de .Pa.rtldo e querer assu·
·
divfduo, 1Jias dependente da prévia. mlr a cadeira.
renúncia da fll!açãó ao partido a que
O Sr. Fernandes Távora - Simples
pertencia.
·
·
· oplnl!io pessoal. .
Pois . bem, ·estatuto assim minucioso
O SR. ALOYSIO. DE CARV AL'ItO
em relação às causas de 'desf!liaç!io - "Desaforo" a.! n!io· é. argumento. ·
}lartidaria não cogita, absolutamente,
O Sr. Etelvlno Llns -. Perdoe-me.
da conseqüência de cassação do ma.n·
Foi
a express!io que encontrei no
dato, já efetivamente exercido. ou, hl· momento.
.
::
'
pótese de se Impedir que alguém, que·
O SR. ALOYSIO' DE CARVALHO
é suplente, vá exercer o mandato, na- Evidentemente. ·0 Sena.dor 'Etelvina
.
·vaga.. ocorrida.
O Sr. Btelvino Ltns - V. Ex.• per· Llns. sabe, perfeitamente, porque es•
mlte . um aparte? (assentimento , do. teve na. sess!io da. comissão de Cons·
tltulçl!.o e Justiça. e porque se mos·
orador) . V.. Ex.•, até agora,. vem apre·
trou
surpreso, espantado, hesitante,
clando; a emenda do Senador Olavo.
em. face da• emenda. do Sena.dor Ar·
Oliveira. sob o aspecto. de. sanção ou. thur
Sa.ntos. • •
.
·
punlç!io. Gostaria. que V. ·Ex.• tam-. ·
O·
Sr.Etelvina
Lins
·Hesitante?
bém a apreciasse: sob .o aspecto . da .
proporcionalidade. O. projeto em. dls• . v. Ex.• não diZ bem, .. .
cusSAo - que.· nio. ·é mais: totalmente
0· SR. ALOYSIO DE CARVALHO
meu - Já recebeu. colaboraçlío brl· - Hesitante, digo· belri, porque v•.
lhante da- u .o·. N~, com, emend'l. ofere- Ex.• antes. n!io queria. a.celtari depols'cida pelo. Senador Arthur ·santos, por· a.celtou, e, agora, · n!io .compreendeu,
· v. Ex.• e outros, em:,que,.&e diZ:
ainda a. emenda do sena.dor Arthur
Compete ao. Tribunal' Superior. Santos. ·
Blettoral determinar a alteraçllo
o Sr. Etelvtno Llns - V; Ex.• vali
do cociente, tendo· em vista, além · me perdoa.r. Combati· a emenda. ofe•·
dos fundamentos da cassaçllo .do reclda. pelo ilustre · Senador Alfredo•
re(Jtato,- o prlnctpto da propMclo~ Na.sser,. que dizia:
nalldade· e demais· precettos da
Acrescente;,se, ao final áo llrt.
legtslação em vigor·.
0 , as seguintes palavrat:
2.
"res· ·
Sustentei que a. ·emenda do Senador ·
pettado,
integralmente,
o.
disposto·
Olavo Oliveira· vem em socorro do,
na parte final do art. l:t4· da
principio da proporclonallda.de. por~
Constituição".
·
que, se um. suplente muda de par·
tido, . não pode assumi!" a ca.de1m.
Combati a emenda. por vários mo·
Ai o princfplo da. proporc!cnalldade tlvos.
estaria ferido.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
· o Sr. Bernardes Fílho - E no ca.so - Porque a. emenda. anulava o p::o·
do representante mudar de partido? Jeto.

·os

.'
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· O Sr. Etelvina Lins. - Aleguei, en1 cíplo da· representação ' proporcional,
primeiro lugar, que a expressl!.o "lnte- a · cassaçl!.o de mandáto. daquele. q.ue
gralmente" envolvia alguma mallcla. · abandonou o seu· partido; ·mas não 6 ·
.Como. que se estava a dizer que o essa a regra - que temos zlo Brasil. :
preenchimento seria feito· com a pro- E se não é · essa ·a·· regra .existente
· · · porcionalfdade, Integral, revogando-se, no Brasil, como .a •adotarmos em re-.
assim, a lei eleitoral vigente. que ado- Iaçl!.o somente ao suplente, para serta apenas .a .proporcionalidade ·m.fsta. · virmos, entl!.o, af, ao principio de
Em segundo lugar, achamos perfeita- proporcionalldade absoluta, que, . evl.mente dlspelll!ável a emenda, porque dentemente; não. estA na Oonstftul.· já estava contida no art. 2.0 do . çl!.o?. · · ·. :, · . . .
·
projeto,· assim .re~Jigldo:. ·"tendo.· em . ' Temos conversado multo ·eu e
· vista, ,além dos fundamentos ·da. cas- .nobre, senador Etelvlno. Llns,- a ressação . do registo, o que ·dlspuzer .a . peito ·da ·proporclonalfdade absoluta ...
legislação. eleitoral. em .vigor~·. .A le·· . · .
•
glslaçl!.o eleitoral em ·vigor . cogita· da
O Sr .. Etelvtno ·Lins - Que :tAo
proporcionalidade;. logo,. não havia . existe.
.
.
.
necessidade da emerida. No final de · .O SR. ALOYSIO. DE. CARVALHO.·
minhas. colllllderaç6es, d!S.se. que tal·· ·. ~ :•. .que ta.l:vez nl!.o exista para os..
vez pudesse .. admitir· a emenda com . matemáticos.. mas. exista para os 'pcoutra redação, ·com a qual desapa- Iltlcos ...;. porque os pol1tiéos superam
' .· recesse . . o .caráter · mallcloso e todos os matemd.tlcos, · nas ·suas soluções · e
pudessemos aceitá-Ia. Surgiu; então ·a :composições. Tenho declarado a S.
subemenQa.<:do Senador Mthur san- :mx.• que .. convencido embora da. netos e dei-lhe meu· voto, porque não cessida':le da representação propor,
J)odla ·deixar de fazê-lo, O .principio clonai dos· partidos .e: oplnlõeG, ainda
· da proporcionalidade :não · estd. só na · nl!.o cheguei a ser adepto fervoroso
lei eleitoral; mas, também, na Cons- · da proporclonalldade pura. Honesta~
· . tltulçl!.o.- ·
. . ·.
·
mente, entendo· que, se . M Govêrno
o SR,' ALOYSIO DE CA:RVALHO · para•·dfrlglr a: mé.qulna··do Estado, e
- Vê, V:• . Ex.•; · Sr, Presidente,.. que, Parlamento .para · assistir o· Govêrno,
·afinal; •a . mallela :nlío era nossa. mas nessa -tarefa, · lncontestàvelmente ·. o ·
do Senador.Etelvlno.·Lins,' ,·, ·. ... ·' Govêrno precisa ·ti!r no Parlamento
· , o Sr. Etelvina Lina - Malícia na uma maioria,· que. lhe' assegure mo~
expressão "Integralmente": Mandava vlm~ntar. sem .maiores; en~raves, ·a
adotar. a .proporclonalfdade Integral. máquina. .Do contrário, . c3tarlamos .
.. o SR. AL:>YSIO DE' QARVALHO .. em ..permanente subversão. das L1sW·
· "'- A redaçl!.o que '•VIngou,. excluldo o , tulções .. ; · .
·.. . . ·
·. ,
têrmo ·"lntegralinente",.é agora· apro- ·,o· Sr. Eteivtno Ltns .-··De .ac6rdo.
veltada por s: Ex.•,.com multa Intel!- o principio. 'da proporcionalidade- a
gêncla, para defender emenda que nAo que me retiro: é~o 'da Lei Eleitoral ;...
apresentou: e que; . estou certo, se o proporclonalmente · mista. ·
·
. debate demorasse· mais algum ~~mpo. ·• 0 SR. 'ALOYSIO DE CARVALHO
seria capa~ de :.de,saproyar; ·. . · .
-· De ·modo. que .a proporcionalidade
. Entretanto, Sr. Presldente, · nli.o. ·é absoluta defendida~ agora por ·a. Ex.a...
. possível-- argumentar•': nos · têrmos ·em
·· ' ·
. · · · .· • ·
que 0 taz 0 senador Etelvlno Lins .. . O. Sr. Etelvina Llns ..., Não a . estou
•
•
defendendo .. V. Ex.• esté. enganado. o
O sIs.t ema ···da represen,t aç..K o • propor:
· principio da. proporcionalldade da lei
clonai não Permite. a cilàtfução,. apon _ eleitoral .é. relativo, 6 misto. Ficará
· tada ·por S. Ex. • entre represen
ferido se nAo for ·aprovada a ·emonda
tação · proporcionaL em relação · a .: re· 1f Ir ·.
·.
. • df
presentantes efetlvós ·e em relação a OlaVIl' O ve a, porque, ao que se z,
IIUplentes. . · . ... .
.·. .· . . . . muitos suplentes mudaram de par.
. · ·. · .
. ·
tido. . . • · .. " .
.. ..
Francamente,· nlio compreendo. O .
- · ·.· • ·· · · · · · '· · · ' · · ·
principio da representação · propor".o· ~· ALOYSIO DE CARVALHO
:. clona! é estabelecido para, a repre- - Entao, -estamos de.. acOrdo, porque
· · sentação dos partidos; na . composl· a emenda Olavo Oliveira,. ao vêr. do
ção das Assembléias legislativas;
Senador Etelvina· L!ns, .visa a t~rnar
· •:O s Bern · d F'lh
_ El é . mais. proporcional a. r.epresen~açao.
uxr só~·· · ar es 1 0
e · O .Sr. Etelvina Lins - Pedi que V...·oDsa'1 ALOYSIO
DE CARVALHO Ex.a apreciasse " emenda s~b o as·
t
••
pecto da .proporcionalidade
.
epo s que · est~.. campos
a a =·
·sembléli e começa o eleito a exercer
o SR. ALOYSIO DE CARVALHO ·
o seu mandato, defenda-se, pelo cri- - Dlzla eu que, admitindo-se, rlgorotérlo de· manter lntangivel o · prln- samente proporcional a representação

·o·

•
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dos partidos nas Assembléias, em face' . fica a critério do Dlretórlo caracte·
da cassação dos mandatos .dos comu- . risada, porque, segundo a emenda
nlstas.. .
redigida, o Dlretórlo Municipal, Es·
.. o Sr . . Fen·eira ae Souza _ Pelo . tadual ou Nacional, comunicará o
menos· .proporcional até o dia da :fe.to à. •assembléia em que o suplente
posse do deputado ou vereador.
Iria Ingressar·
.
.
···O sr. 'Etelvina Lins _.Não é pos- · · Portanto, é o Dlretórlo que decide,
sfvel manter a proporcionalidade para a seu· arbftrlo, sObre a existência do .
aqueles representantes que estl!.o na abandono público. Nl!.o se procura,
aqui, estabelecer nenhum
critério,
d0
d to
posse
man a. · .
·
nenhuma condlçlio ou reqUisito para ·
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO que êsse abandono possa. ser conslde·
- ... a mudança de partido de quem rado público. E para uma ·pena dessa'
já exerça o mandato deveria .tam• e1pécie, nl!.o há a menor garantia de.·
bém ofender o critério da proporclo· defesa, para o suplente acusado pelo ·
nalldade;
·
·
Dlretórlo de. seu partido. de o haver
Sr. ·Presidente, vejo que a hora está abandonado publicamente.
a esgotar-se e nl!.o quero dar . a V. · :S:sse suplente pode ser vitima, ama·
· Ex.• a . satlsfaçl!.o de me anunciar. nbl!., da. maioria ·ocasional do Dlre. O SR. PRESIDENTE- Faço ape• tório Municipal do seu .partido. E
nas cumprir o Regimento.
·
do fato, comunicado à. CA.mara dos ·
YSIO
DE
CARVALHO
.
Vereadores,
é Imediatamente. tomado·
O SR. ALO
conhecimento, para o. efeito de nl!.o se
- 'Ficamos assim, simplesmente ·na dar 0 preenchimento da vaga.por êsse
quest!ido doutrlnárdla, · em relaçAo 'Ir à. . suplente .
.
.
·
emen a do 8 ena ar 0 1avo 011ve a·
Subverte-se tOda a estrutura po·
. Desejaria, entretanto, chamar· a aten- lltloa eleitoral existente no Brasil.
· ç!io ·do Se~ado para outros aspectos, Esquece-se o Tribunal .Eleitoral; para
sobretudo o da conveniência ou· ln- · 0 qual o projeto do Senador Etelvina
conveniência, da medida, e nl!.o o ·pos- Llns .apela, neste momento. ·Crlouso. Pergunto, todavia, ao Senador se; dentro dos partidos, •verdadeiras .
· Etelvina Llns; neste· momento ardo- lutas Intestinas, para a conquista . do'
. rosa defensor da ·emenda. . . pOsto, no preenchimento daS· v-agas
'
·o Sr. Ferreira ae Souza - N!io comunistas. ,
·
.
diga V:· Ex.• "ardoroso defensor". O
sr. Persldente, continuo a nensar
seoodor Etelvina· Lins não é nem de• que ainda não temos, no Brasil v:ldll
fensor da emenda. ·
. ...
· partidária organizada,- Para provldên0 Sr. Etelvina Lins - Voto pela ela desta naturem.. Nl!.o · podemos,
emenda.
mesmo, considerar os nossos oartldos,
0 SR. ALOYSIO DE CARVALHO que estão na Infância da "SUa exls-. . . • como vai .funcionar 0 mecanls- têncfa, com os credenciais de autoridade e com a sln·cerldade de propó·
mo que a emenda cria? O dlretórlo· · sitos dos partidos Ingleses ou amerl- ',
municipal· comunica · dlretamente . à· ·
.. t
v1
. Amarados·.vereadores que o suplen- • cftnos, para· QUe ft•• 0 emos fi pro C
dêncla proposta pela emenda.
te tal; abandonou püblloall!ente o par- · .Ainda · a!'slm, n11. América · do Nor· ·
tido; Faz essa comunfcação à. revelia t 0
!fi
· 1 11
e, que se ver ca, em re aç o aos
do dlretórlo estatadual' e do ·Diretórlo partidos,
é áue êles · não conse'!uem
nacional.
.
'
empolgar tOda a. me.ssa .do pais seO Sr .. Etelvino Lins - Neste ponto não nas proximidades ou, vamos diespero que a .CA.mara modifique · . a zer, nos comlclos elelt.orals de . ascoemenda.
lha e de propa'!anda .dos c~tndJdaf.os .
. O· SR. ALOYSIO DE CARVALHO No mais- e n!io é observaçl!.o minha,
.
mas de quanto analisam a vida par- Esperar pela CA.m'81'a?
O sr. .Ribeiro Gonçalves - .Já é tldária e politica dos Estados Unidosh
11
no mais, a massa do pais como que
um érro que se recon ece na e · · foge até dos partidos para as. assoO Sr. Ferreira de Souza· - ~rro claçóes, os grémios, os clubes, que lá
· existem, não somente pam fins de
consciente.
o SR.· ALOYSIO DE CARVALHO beneficência ou de 'diversão, mas· para
_ outro aspecto· desejaria focalizar: . fim de estudo e solução de questões soque quer dJzer abandonar publica- clals. de questões econOmlcas. São os
mente o partido? Em relação à vida partidos acl1acentes, os partidos reais,
partldár~a.•. ·não sei como caracterizar
como Slegfrld, no seu Uvro, denoml·
o abandono público, abandono que nau a· êsses grupos de lnterê5ses, de
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estarmos · contribuindo .exatamente
para· a. desagregação partidária: . não
podemos, repito, criar em lei um dis·
positivo drástcio como· o da emenda
que o Senlldo vai· votar e: que por
iseo, deve· rejeitar. (Multo bem; mui·

idéias e de opiniõeS, que· florescem·
e". attiani ao, lado dos p.artidos poli-·
ticos, . influenciando decisivamente nas
_ ·• eleições · americanas, ·em favor 'dos
càndidatos ·de' partidos. Se ainda. não .
. · . atingimos, sequer, à . vida· partidária;
'tal comei' existe em ·outros pafses, não
p~demos, Sr. Presidente, sob· pena de

to bem. Palmas.
mentado)·.

o

orador é· cumpri-

..

. . OONGREsáo NACIONAL

. O . ConÍ;resso Nacional "decreta, nos ,.têrmos dó artigo 66, · item · I, da
Constiuiçil.o FederaJ, e eu,· Nereu Ramos, Presidente do senado Federal,
. - . · promulgo o seguinte .·
·
· .
.
.
DECRETO LEGISLATIVO
.
N.O 15, de 1948
0
. · A!:t. 1. O ciovêrno Brasileiro, acorde com a alteraçãO· à ConvenÇão do
Aviaçao Oivll Internacional, concluída ·em· Chlcàgo, ·a 7 de dezembro de
1944, aprova o protocolo referente a essa alteração.
·. . ·
·
.Art•• z.o. Esta. lei mtrará·efluvigor nà data de sua promulgação.
·Arl. 3. o Revogam-.se as disposiÇões· em contrârio..
senado Federal, em.16 de agôsto de 194.8;
NERÉÜ RÀJIÍos.
PRoTocOLo· RELATIVO A UMA EMENDA A CONVENQAO DE
AVIAQAO CIVIL INTERNACIONAL
A~ .Ãssembléiâ'da organização .de AviaÇão. civll.Internacional..
. . .. CciiiVOOàda: Emi/MÓIOtreal; peló ConselhO· Interno da· Organização PÍ'ovi·
sórla de Aviação Internacional;. ali reunida, .a· 6 de maio de 1947, em
sua pr!meJra·sessão e
. ·
·
.·
·
.
' . Julgá.ndo conveiúente ·apresentar uma: emenda· à Convenção· de Avia·
Çici · Civil Internacional;· concluída~ em Chicago, a 7 de dezembro de 1944;
s.prova.•a seguinte emenda,.propost& à dita Convenção, e cujo te~to cons·
tltu!rá ·o· "artl,?;o 9S bis".. .
·
·
· .
·
·
·
"Artigo 93 bis"
•
úÚ Ai)esar ciá.s dlspoirtçõés .dos artigos · 91> · 92' ê 93; supra;· mencio-

nados..
~

~.-,.

--., .._

!."

r'• .·,

....-·

.,_,

-

·.

:

'

·.

. ..

'.

, (1)" Um ~Estadô::,e'Uijo Govérrio fOr:' objeto," por J~B,t"te· ds· Assembléis'· · ·
Geral das . Nações Unidas; .de . uma.'· ncomendaçâo. tendente 11r -Privá-la· de'·
sua qualil!adé- de· membrO·. das Jnstituír;óelr internacionals'.·estàbelecida:se ]1ela ·
Organização __ ,das .Naç_!les . Unidas' .ou, lleadas' a' esta;. deixará .automàtJcamente. de ser membro .. da. .Organlzaç~ de·éAviàÇão'· OlvU Internaclcmal: · .. · ·
· . , (2) , Um.. EstadO excluído.. da'·Orpn!zação das Nações Unidas de!Dl'á·
· · automàtica~ente.~.de .ser mCJpbro..da. OrganizaçAo· de Aviaç~ Ciyil Inter. naj:iona:l, . a:. Inel\OS' .. que .a. ~m~~éia. Geral. da· Organização , das Naç!les
Umdas inclua· em seu' ato' cüf excluSão uma. recomendação em sentido con-

trârio·

. <Bl

.'

.

..

·

·

Um. ~tado,_ qu~.: eÍii" virtÍJde' das diSpoS!çõe(.do· ·P~afci':CA)
·~ ac!Ina ·referido, dei~e ·de s~ membro da Organização de Aviação Civil In· .
ternacional, ·:PO!le a_ seu· pedido. E( de acllrdo com· a' .Assembléia." Geral' da
· Organ!Zaç~. das· Nações Unidas e_.aprovação' da.· maioria· do Conselho, ser
readmitido na' Orga.nlzação de ."Avlàção Civil Internacional:
·
· (C) Os' . miimbros· da ,OrganiZàção, privados do exercício de seus · di~
. reitos . e privilégios inerentes à qualidade de membro da Organização das
Nações·.Unic:l.aS; .serão· a pedido desta últúila' privados dos direitos e prlvi·
. . . .· .
.
. légios· c~mo·,.membros'·da presente OrgaliizaçAO','.
. . Determinou:· a dezasseis de maio de mil' novecentos· e quarenta e sete,
· d~ .acOrdo com a8 disposições do.. dito artigo· 94' (A) . da' Convenção, que a
ell!!lllda . acima mencionada entrará em .vigor· quando houver sido ratifl· ·
cada: por vinte e oito Estados Contratantes, e
. .

.
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Encan·egou, na mesma data, o Secretário Geral da Organização de
Aviação Civil Internnclonal, da redação de um Protocolo relativo à refe. rida emenda propos-ta epara os efeitos'. subseqüeentes, 'Protocolo êsse que
será firmado pelo Presideillte e pelo secretário Geral da Primeira Assem·
bléla.
_ .
·
. ·
•
,
,
C:onseqüentemente, de acôrdo com as decisões ~rolma mencionadas da
Assembléia,
·
O presente Protocolo será submetido à ratificação, por qualquer Es·
tado que tenha ratificado ou .aderido à Comissão de aviação Civil Intel'·
naclonal. Os Instrumentos de ratificação serão remetidos ao secretário .
Geral da Organizaçfio .de. Aviação civil Internacional ·para fins de d€PÓ·'
slto nos arquivos da Organização: o. Secretãrlo Geral da Organização no·
tlflcará imediatamente todos os Estados .Contratantes da data do depó·
slto· de cada Instrumento de ratulcação desse Protocolo;
· A cmoenda acima proposta entrará em vigor entre os Estados que tenham ratificado êste Protocolo, no dia em. que- fôr depositado. o vigésimo
oitavo Instrumento de ratificação. O Secretário Geral da Organização no·
tlficará imediatamenté todos. os Estados, partes da convenção ou dela sig·
na.tárla, da data em que êste P.rotocolo entrar em rvigor;
•
.
A emenda acima proposta entrará em .vigor, com relw;ão a cada Es·. ·
tado que ·tenha ratificado · o Protocolo depois dessa data, mediante- o de- ·
pósito de seu Instrumento-· de ratificação nos arquivos da Orgarilzação,
Em fé "do que o Presidente e o Secretário Geral da Pririuilra Assembléia da Organização . de Aviação Civil Internacional, aut.orlzados para
.êste o fim pela Assembléia, assinam o presente Protocolo.
.
Feito em: Montreal, aos vinte e sete dias de maio de mil novecentos e
quarenta ·e sete,. em um só exemplar, nos Idiomas francês, Inglês espanhol, sendo_ .cada. texto lg:ua.lmente lllutêntlco. :ll:ste Protocolo. iflcárá de"
posltado nos arquivos da Organização de 'Aviação Civil Internacional; e
cópias. autêntlcadas dêste Protocolo serão remetidas pelo Secretário Geral
da Organização; a todos os Estados partes ou signatários da. Convenção de
Aviação Clvll Internoolonal concluída em Chicago, a 7 de dezembro de
1944. - Arthur S. Drake/(Yf'd, Presidente da .Primeira· Assembléia. - Al~
bert :ROper, Secretário Geral da· Primeira Assembléià. ·
· ·
. certifico que o presente documento é cópia completa, fiel e concreta do
Protocolo depositado nos Arquivos da 0rg11Jlização de Aviação ()ivll Inter·
_
'
· .
(
nacional. - Albert :R~r, Secret6rio "Geral,

.

'

'

103.a ·Sessão, ,em 18 de:'Agôsto
de 1948
. '
'

'

.

.

. PRESID:tNCIA 'DO SENHOR. JOAO. VILLASBOAS, z,ó SECRm'ARIO

..

'

. As · 14 horas compareeeram · a.s
Senhores senadores:. ·
·
Alvaro :MaÍa ..
Waldemar ··J?e1iro8a.
Severian·o Nunes.
Augusto :Meira. ·
. Vioc:tor!no Prelre.
:Math!as Olympio~
JoaqUim Pires. ·
Ribeiro Gonçalves.
Plinio Pompeu.
,Fernandes Tavorà..
Ferreira de' SoUZa.·
Adalberto Ribeiro.
Vergniauci Wanderley.
Cfcero ·de Vasconcelos.
José· Américo.
.. Etelvina L!ns.
· :Mayziard .Gomes.
. Aloysio de Carvalho.·
. Attllio Vivacqua.
.
Henrique de· Novaes.
Hamilton Nogueira .•
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Sá· Tinoco;
Levindo Coelho.
Bernardes •Filho.
Euclydes Vieira~Pedro Ludovico. · .. ·
Filinto .MUller •..
João. VUlasbllas ...
Vespasiano Mi1.rt!ns.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
.. Ivo 'd'Aquino ..
Francisco Gallo tt!. ·
Lucia Corrêa. '
Ernesto Dornelles.
Evandro Vianna.
· Rodolpho Miranda; (39).

. O SR: .. 2.• SUPLENTE (serVl1ÜW de
2. • aecretáno> procede ~ leitura da
ata ·da sesslio anterior, que posta em'·
dJscussAo é sem debate aprÓvada'.
.
O SR .. 4.0 SECRETÀRIO (serviTIClo
ele 1.0 ) lê o seg_uinte ·

. '

·-·-

.,

.. EXPEDII!:Nn:

.. MENSAGENS

.
N.• 1.56 -_1948
. Excelentisslmo senhor .Presid,ente .
·. ·
do ;Senado Federal:
. Havendo, sancionado. o Deereto · do ·
Congresso.: Nacional que. autoriza · a ·
·aber.tura, pelo Minlstér!o-da·Justlça. e
. ..Negócios Interiores,; de crédito suplementar à Verba. que especifica, tenho
.a honra de restituir a .Vossa Excelência ·dois dos respectivos autógrafos:
Rio de Janeiro, 13 d~- agOsto de 1948.
- Em\ICO 0. DlmtA.
· . · Ao ArQUivo. ·
. ··

.,.

'•

'

.

.

':

.,-

N,• .157 - 1948
ExcelentfSslmo seimor Presidente
· - do 'Senado· Federal: .
. ..
Havendo· sancionado o. Decreto : do
Con(!llesso Nacional, que concede· !sen- ·
ç!to . de direitos de · importação/e demais.· taxas ·adua.n'eiras ·. Inclusive lm·
. p&to de consumo, parà material adqulrido para o Estado· de São' 'Paulo; .'
teDl\0 a· honra-:-de rest!.tilir a vossa
• . . Elroelênclâ dois .dos respecti'V08 'autó-

.· O .SR .. PRESIDENTE ~-Acham-se
• presentes 39 Senhores Senadores. Ha·
vendo número legal, está aberta a
sessão. Val-se proce-der à. leitura da
ata.•. 1
· ·

gra;f06

. ..

.

.. .

. ,,,

.

Rio de Janeiro, 13 de agOsto de .1948.
-

EURICO Q, OUTRA. . .

.

·

Ao Arquivo.
N. • 158 -" 1948
Excelentíssimo simllor Presldentll
·
·
· , do senado Federal.
Havendo sancionado o Decreto · do
Congresso Nacional QUe autoriza a
abertura, pelo Ministério do Traoolho, .

..
'',•

--:' 415 .

\

Indústria e Comércio, de crédito es- · COrpo de Bombeiros do Distrito Fede· ·
peclal para ocorrer a despesas com o ral ,tenh1> a honra de restituir a Vossa Excelência d1>is elos respectivos ali·
pagamento do abono família, tenho' a
honra de restl tulr a Vossa Excelência tógrafos.
Rio de Janeiro, .13 de agOsto de 1948.
dois dos respectivos autógrafos.
- ' EURICO G. DUTRA.
Rio de Janell·o, 13 de agOsto de 1948.
Ao Arquivo.
- EURICO G. OUTRA.
Da, Câmara dos Deputados:
N. 0 159 - 1948
Senhor l.• Secretá.rlo: .
•Excelentlsslano Senhor Presidente
do Senado Federal.
'
Tenho' a honra de encamlnha,r a
· Havendo sancionado o Decreto do Vossa Excelência, para cs devidos fins,
Congresso Nacional 'que autoriza a o· Incluso autógrafo · do · Projeto de
,abertura, pelo Ministério da Educação• Lei n.• 691, de 1948, que autoriza a.
e Saúde, de créditO especial pará pa- abertura, pelo Ministério da Educa•
gamento de despesas .de pessoal em ção e Saúde, do crédito especial de
1947, tenho a ·,honra de restituir a. Cr$ 1.122,60, para aten,der a, paga-·
V(]SS8; 'Excelência. dois dos respec_t!'VOS mento de gratificação de magistério .
ccncedlda a José Fur.tado Simas. . · ·
a.utógrafos.
·
· Aproveito o ensejo para reiterar a
Rio de Ja.ne!ro, 13 de agOsto de 1948.
. Vossa Excelência os protestos de mi· -EURICO G. -DuTitA. . . .
nha. distinta consideração·.
N:• 161!- 1948
•
Rio, em · 12 de agOsto de 1948.
Excelentlsslmo Senhor Presidente Getúlio Moura, - 2.•· Secretá.rlo.
: do Senado Federal.
PROJEro DE . LEI. DA chsARA .
· Havendo· sancionado o Decreto do
N.0 286, de 1948
COngresso Nácolnal que ·autoriza a
.. ibertura, pelo .,Ministério da. Educa.ção
Autoriza ·a abertura, pelo Mi·
e Saúde, de crédito especial para panistérto da· Educação e Saúde, do
gamento de despesas de pessoal · em
crédito especial de CT$ 1.122,60,
1947, tenho a honra de restituir a VCIS•
para atender a pagamento de grasa Excelência dois dCIS respectivos au··
tificagão de magistério.
'
.
tógrafos.
· o .Congresso Nacional decreta:
· ·Rio de ·Janeiro, 13 de agOsto de 1948 .
. . ..:.. EURICO G. DUTIIA.
.
Artigo 1.0 - l!: o Poder ·Executivo
. autorizado a abrir, pelo Ministério
Ao Arquivo.
da Educação e Saúde, o crédito espeN.• 160 - 1948
cial de Cr$ 1.122,60 (mil cento e vln-..
te e dois cruzeiros e sessenta centaExcelentlsslmo SenhÓr Presidente
vos),
relativa .ao período de 7 de ou·
. do Senado.Federal..
'
•
.. J
tubro a 31 de dezembro de 1945, conHavendo sancionado· o Decreto do
forme dlspÕJ! o Decreto-lei n.• 2.895,
congresso Nacional que- concede Isen- de 21 de dezembro de "1940, modificação de direitos de ImportaÇão e demais do pelo.- de ri.• 8.315, de 7 de dezembro
taxas aduaneiras para mercadoria ad- de 1945, concedida a José Furtllido SI- · qulr!da pelo Departamento de Lepra, mas, Professor Catedrá.tlco (F.N.A. ·
do Estado de São Paulo, tenho a hon- · - U.B.), padrão. "M", do Quadro
ra de restituir a Vossa Excelência dois Permanente do Ministério da Educa·
dos respectivos. autógrafos.
ção e Saúde.
·
Rio de Janeiro l3de agõsto de 1948.
. Artigo· 2 - Esta lei entrará em
.. --'- EURICO G. DUtRA,
vigor na data de sua publicação: revogadas as disposições em contrário.
Ao ·Arquivo.
A imprtm~r.
N. 0 161 -.1948
Da Câmara dos .Deputados:
Excelentf.o!slmo Senhor P.resident~:~
Senhor !'. Q Secretário:
· do Senado Federal. ·
Tenho a honra de encam!rihar .a
Ha.vendo sancionado o Decreto elo ,
congresso Nacional que releva a pres- Vossa Excelência,. para os devidos
fins, o Incluso autógrafo do Projeto
crição . em que Incorreu o direi to de
de
Lei n. • 140-D, de 1948, que 1·evoga
João Pinto de Almeida, ex-praça do
~

:)
•r

o Decreto-lei n. o 3. 306, de 1941, que de Transportes, .ASsistente Geral,' Re. deu · autonomia à Estrada de Ferro presentante da Delegação de · con ·
•.rôle, Representante: .do Funcionn.lú:.Central· do Brasil.
Aprovelto · o ensejo para reiterar a .mo e três Representantes dos &tados ·
Vossa Excelência os. protestos de mi- de Minas Gerais, São Paulo e Rio ·de. . .
nha distinta consideração. .
·Janeiro, nomeados pelos respectivos
Rio, 13 de agOsto de 1948. - Getú- . ·Governos. A Presidência caberá. ao
li~? Moura, 2.o secretário.
Diretor Geral da Estrada: de Ferro
Central do Brasil; Poderão ser convocados,. quand9 necessários, como ·as. PROJETO. DE LEI . DA CÂMARA
.
s~ssores concernentes às suas atribulN. 0 287; de 1948 ·
çoes, os chefes de. Departamentos dos.
Revoga. o 'Decreto-lei! n.o 3 306
Serviços ·da Estrada, os Superintende 1941, que deu . autonomia .& dentes· Regionais· e o. Assistente Ju.:.
E~trada. de Ferro central do
rídico.
Brasil.'
·
. § 1.0 Dependem necessàrlamente ·da.
O Congresso Naclcmai decreta:
aprovação· do Conselho de Adminis•
0
ATt.c. 1. lt derrogado o artigo 9.o, traçá~:
do Decreto-lei n.0 3.306, e restabele·
to ..:... a proposta ·orçamentária·
cldo em. sua plenitude 0 quadro II do· apresentada · pelos órgãos. competen•.,1nlstério · da · Viação .e"' Obras. Públites,· ·
•••
cas, coní a lotação vigente em 24 'de · 2. 0 .... os .planos gerais de obJ·as ·e.. maio de: 1941, . e mantidas· as modifi·· invenções;
.. .
··
cações posteriores que . elevaram os ·
3.0 . - as operações de · crédito que·
.;.y:a~ls de · vencimentos dos fttnciO- . empenham a renda da· Estrada;
. 4.0 - as· alterações nas normas· de
0
· Art. 2. A'.subvenção·concedlda· pe- .transporte; . · . · · ·
·
lo Govêrno Federal à. Estrada. de Fer·
·
ro Central ·do: Brasil corresponderA
5~o -.as propostas de IJ10dlflcações
ao. montante da despesa com pessoal gerais ;nos planos tarifários;
.
permanente· acrescido'· do valor ·anual·
o.o _: as alterações. nos direitos .fé-.
menti!' orÇado· das· obras e"reallzações conhecidos. aos. serviços da Estrada.
consideradas·' indispensáveis à ex§' 2.° Compete, ainda, ao ConselhÔ•
pansão •.e melhoria• de:•tráfego ·da·. fer- . opinar . sObre ·qualquer. assunto. relarovla deduzidos os saldos verlficadoo.. tlvo à Estrada que lhe .fOr subme§· 1.0 Para: ·fixação . do montante
tido pelo 'Dlretor Gerai;
dessa· subvençlô ·deverá·. o Poder ExeArt; 4.0 O relátórlo clrcun.~tancla
cuttvo .. remeter.'. ao·. congresso· Nacto- do .da Delegação· de ContrOle relath
na!,. a.compa.nhando'~ Di .•proposta orÇa- . vo à gestão tlnancelro-adminlstra.tt.mentá.rla; o·.plà.no.dé' obras.: da Estra~ · va do· exerofcto·anterior; será· remeti-·
da'' de· Feiro. Central do .Brasil e o do acompanhado~ do· balanço .geral da
respectivo: orçamento.
·
·
"Receitá•. e .Despesa? e, do· "Atlvo• e
§.· 2.o As repartições· púbÍtcas. que-;se;·
Passivo',' ao Presidente· da· Repúbllca;.
utlllzarem. dos· serviços :da. .. Estrada'·. a tempo.de: ser• encmll)bado-.ao: Trtserá consignada' anualmente,., no· or- bunal de·: contas, .juntàmente ·com·. a
çamento · geral•. da• Umlo,, a. verba ne-· · prestação de· contaa feita anttalmencessárla· ao. pa.gamento< dêsses• serVi- ... te ao ·C~ngresso. Nacional.
ços;.
···
· .
. ·:Parágrafo: \\nicO.\ o ·Congresso Na·
· Art. 3.o A Estrada de Ferro· cen•· ·. ctonal,aprovarát ou:.nlío, a• gestlo .. adtrai do· Brasil será. dlrlgida· por uma mlnlstrativa.ftnanceira. da. Estrada.,de
Dlretorla composta.. de Dlretor. Geral,' Ferro Central do Braal! e; caso ne·
Vice·Dlretor, de Dlretor,: .Secretârlo, cessário, determinará a, apuração da.
de Dlretor .Comercial e de Dlret'or ·responsabilldade da. Dlretorta.
Técnico .nomeaiios pelo Presidente da . Art. s.o O· Mlt}lstério da Viação e
.. República; dos' quais pelo menos três· Obras Públicas submeterá· à. aprova·
dêles, escolhidos entre os· seus en· çlio do Presidente' da Repúbl!ca; den:genhetros, e por um conselho de· Ad" tro de· cento e vinte (120) dias. o
ministração ·como órgão· normativo projeto dos regulamentos• gerais da
supremo .da ·Esttrada. de Ferro Cen- Estrada que estruture o seu serviço e
. trai' do BrllSll, constttufdo do Dlretor defina· as normas de trabalho, .e de
Geral; Vice-Dlretor, Superintendente
pessoal, que discipline os direitos e·

..
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obrigações dos servidores da autar- ' Geral da República . (Lei n.• 162, de
.quia.
.
· 2 de dezembro de 1947) , a Bllber:
§ 1.0 Do primeiro dêstes regtilamenVerba I - Pessoal.
t os constará a organização geral da
Consignaç6.ol111 - Vántagens.
Fstrada e a· competência e atribuições·
··S/C :14 - Gratificação de : reprede seus órgãos .. Do. SegWldo constarão
· .
.
os direitos e. ,deveres de seus servido- sentação: . .
res e. a estr.uturação básica dos qua04 - ··Justiça .'Eleitoral,
dros de pessoal, o qual permitirá
. 02 - .TribWlals-reg!onaJs. eleitorais.
acesso racional, promoções :periódicas·
:21 _:Sergipe .. .. .. Cr$ 33.• 200,00
e a segurança da estabilidade dos
Art. ·2.• 'A--presente -lei ·entrará -em
· fWlcioná.rios.
vigor
na data. de sua publicação.
§ 2.• Enquanto -não •fOr aprovado o
Art .. a.• Revogam-se as disposições
RegUlamento ;do: Pessoal, :acima- men·. ·
· ·
cionado, os direitos dos · funcionários . em contrário. ·
1
que tenham feito ..provas ou contá•
•
A imprimir, •
rem mais de cmco (5) · anos· de serSenhor
1.0 • Secretário:
viço, na forma do ·artigo 23 do 'Ato
Tenho .a :honra de., .encaminhar a
'das Disposições Constltulona!s Tran.Vossa i Excelência, ,para os. devidos
sitórias,
fins, o Incluso autógrafo· do Pl·ojeto··
. , Art.' 6.• O ·Poder Eicecut!vo cxpe- de Lei n.• 482-A, de :1948, que abre,
... dirá ·.·.o regulamento para ··execução
ao ·Poder Judiciário,: o .. crédito su- ·
'desta· Ler, 'dentrp de noventa (90)
plementar. d!l Cr$ 46;80Q,OO, para ocor.. d!as,; conta,!ios da data ·de. sua publt-._ rer ao pagamento de gratificação de
caçiío.
:·representação •. aos' membros ·do TriArt. -7.0 ..Revogam-se .• as disposições · -. bunal. Regional Ele!torlil•do· Estado da
gratificação de representação . a. men- . Paraíba.
..
em contrá.r!o.
·:Aproveito: o ensejo·.para• reiterar a
·senhor Pi-fmeiro S.ecretário:
'· Vossa··Excelênc!ar·OS~ protestos de mi· .
nha.' distinta consideração; : •
.Tenho. a .• honra· de·.-enc:uninhar a
Rio, em ·13 de agôsto ·de 1948.
Vossa· Excelência, para os devidos fins, Getuli 0 M r 2 o s
tá 1
. ou a, • · · ecre r?:
o .. !ncluso•autógrafo do· Projeto de Lei
n.O . 467 •A, de 1948, que . a,.bre, . ao -Po. · 'PROJE'J:O DE LEI • DA CÂMARA
der Judiciário, . o crédito suplementa.r ·
de Cr$· 33'; 200,00,. para pagamento de
Abre -ao Poder Judiciário o. cré.. gratificação ·de representação· a· Memdito suplementar.. cle .Cr$ 46.800,00,
bros do Tr!buool Reg!onai- 'Eleitoral
. para ocorrer ao pagamento ele gra- .
do Estado de Serg!pe.
·· tljlcaç6es .de representação aos
Aproveito ·o ensejo· pará. .:'elterar a
.
membros .do· ·. Tribunal •· Begtona!
Vossa Excelência os protestos de miEleitoral
do Estado ela Paralba.
nha -distinta consideração.
. . .
.. .
---.
.
o congresso Nacional.. decreta:
Rio, em 13 .. de .-agl)Stc .. de .. 1948.
Getulio '· Moura., 2. •. Secretário. ·
.Art.. 1.0.lll àberto ao Poder Judiciá·
o crédito suplementar ·de . : .. •. ; .
rio
. PROJETO DE LEI ·DA CÂMARA ·
Cr$
'46; 800,00 · (quarenta e seis mn e
..
"
.
...·
oitocentos cruzeiros) , . em, refôrço da
. N.0 288, de· '1948
Verba.1 ..:.. Pessoal, -do Anexo n.0 25
Abre ao· Poder •Jucllc:iário o cré- Poder Judiciário, do vigente orça·
dito .s~eplementar ·de .. Cr$ :33.200,00,
manto geral· da República (Lei nú·
para· pagamento ele gratificação: mero .162, de 2 de dezembro de 1947),
ele · representação· a membros . ·do. . a saber:
·TribÚnal · .Regional Eleitoral do
Verba: I -:·Pessoal ..

..

'

~~.

.:·:::~:~
..;.. ,·.
'··,.;-i'
.,

..

' ~';

"

..

:.. ,.

..

·; ,

'.

·Estado ·de .. Sergipe,

··

o: Congresso Nacional :decreta:
·Art. t• ll:. aberto. ao Poder Judiciário, o· crédito · suplementar de · Cr$
33.200,00 . Ctrinta e três mil e .duzen..tos cruzeiros), ·em· refOrço ::da Verba· 1 - Pessoal,.,do anexo 25 -· Poder .Judiciário, do vigente· orçamento

. Constgnaç6.o .-111 - . Vantagens

s;c 14 - Gratificação de. repre,· ·
·
sentação. .
04 - Justiça. Eleitoral ..
02 - TribWla!s regionais eleitorais.
12 - Paralba - Cr$. 46. 8oo;oo. •
·Art. ,2.0 A presente lei .entrarl1 em
vigor na data de• sua publicação.·

·,

. .•'

·: ~
·,

..

-
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· Art. 3.0 Revogam-se as dispos~ções
Diversos
Consignáçllo II · em contrário. .
Despesas ·
'
A imprimir.
S/C i1 - ·Aluguel ou arrendamento .
Senhor 1.0 Secretário:
de imóveis, etc. . _
Teriho a honra 'de enca!Íúnhar ·a
·
04
~ Justiça Eleito~al.
Vossa Ecelêncla, para os devidos fins,
02 - Tribunal
· Reg!ónal . Eleitoral.
o Incluso -autógrafo do Projeto de
.
',
: Lei n.• . 678-A, de _1948, que· e,bre, ao
Cr$
Poder Judiciário, o crédito suplementar; de Cr$ 193.200,00, para ocorrer
10- Santa·catarina ...... 60;000,00
ao pagamento de gratificações de representação, ·aquisição de móveis e · ·s;c 40 - Ligeiros reparos, ad~pta- ·
.
aluguel de. casa .pelo ·.Tribunal Regia· . 'i;ões e consertos, etc..
nal Eleitoral de Santa Catarina.
02 - Ligeiros reparos, adaptaçõés é
. conservação' d~ bens Imóveis .
Alpraveito 'o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de mi- 04 ·- Justiça Eleitoral.
nha .distinta consideração. . .
02 - Tribunais· regionais eleltorãis.
· . Rio de Janeiro, em ·13 de agõst!l' de
Cr$
. 1948.' -:-- ·Get!'tllo Moura, ·2.0 .Secretá~ ·
·
-rio. .
19 - Santa
.
. Catarina- .. .. 20.000,00
.
'

PROJ~ DJ!l. LEI DA CÂMARA·

Total · • : .. :.. • .. ... . . 193.200,00
.
N,o. .290, de 1948
Art. · 2.0 A .presente lei entrará em
·;~Abre ~·Poder Jurliciário,. o cr~-: .vigor na data de sua publicação. ; ·
dito suplementar de Cr$ .193. 200,00
0
para ocorrer ao pagamento ·de · · Ait. 3. Revogam-se as disposições
em· contrário. .. . . .
. gratificações ·de • representaçllo,
'·
aquisiçllo de_ móveis e alug"el de
.Petição:
.
.
casa . pelo Tribunal. :Regional Blci- .
.....:. · Do . Olretor-Secretário do Clube
toral de santa Catarina.
· ·
.

o

Congr'essa· .Nacion·al decreta·.
PositiVista do Rio de Janeiro, solici·
.tando modificação ao texto 'do projeto
0
Ar-t; 1. l!:' aberto ao Poder Judiciá~ · que dispõe· sôbre ó endôsso do Govêr·
rio; o créditó' suplementar de cento e no · Federal· ao empréstimo ··da Light
·noventa e três mil e duzentos cruzei· :and Power Company Limlte<r .. ·-.A
· .. ros <Cr$ 193; 200,00) , em refõr'ço das
Comissão de Constituição e Justiça,.
verbas 1 .....:: Pessoal e 2' - Matel·ial,
Representação: ..
do .Anexo n.• ·25 .:..... Poder Judiciário,
do vigente orÇamento geral da Repú- . -Do Presidente-da Associação Brablicli <Lei n.• · 162.- de 2 ·de dezembro siletra. de 'Escritores, .sôbre .o projeto
de; 19~7>, a sáber: ·
·
· . de lei que define ·os crimes contra.· o
-~VEa·a·· 1 ......:.pzssoAL '· . .
-Estado e.a .ordem politica e social. - . ,
,
n
.
A ·comissão de Constituição, para
· Consignação 111 - v~ntagen! ··
anexar· ao· Projeto· de Lei do ·senàdo
.. ·.'
.
n.•
30, ·de 1948: •
·
14 -:-- Gratificação de !'t!Preseritação.
0.4 -.Justiça .Eleitoral.
.
Telegràmas:·.
•
P2 ....:. Ti-ibunais r~gÍonais eleitorais. ·. - Do .S~cretárto. do Centro de :oe.,
··
'
·
fesa do Petróleo,. de Poxoreu, .Estado
. ~-'
· · Cr$
.de Mato·. Grosso; comunicandQ a ·fun·
dação. .da mesma. entidade. - Intel···
19 :--, Santa ' Catarina
.. .. 33
. :200 ,oo ·rado.
.. VERBA 2 ,--:' :MA~IAL .. .
;_ DO P;ésldente·· da Câmara .Muni•
conslgnaçllo r ...: Material Permanente · ··cipal de Botucatú;. Estado de
São
Paulo,
agradecendo
a
aprovação
· do
s;c· 13 - Móveis e 'artigos de orna· .· projeto . que . restabelece a. Dlretor!a
· mentação, etc.
· .. · dos Correios. e Telégrafos daquela cl· · 04 - JustiÇa Eleitoral.
· dade ..- Inteirado ..
02 ...!.. TrlbuÍlais regionais eleitorais
· ·- Do Sr. Jaime Junqueira Ayres,
Cr$
comunicando· têr ass\unldo, durante a.
Iii ~ Santa Catarina . . . . . . ao. ooo,oo · ·ausência do Sr. Otavio Mangabeira, o
'
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São

Govêrno do Estado da Bahm. - In·
lidos e vão a Imprimir os
telrado.
·
.
segUintes pareceres:
~ Do Presidente da Associação Co·
• PARECER
merclal de Cruzeiro, São Paulo, soli·
0
citando pronunciamento contrário do
N . 648, de 1948
Senado à medida de Intervenção fe·
Da Comlsstfo de Cónstitufção e
. dera! ,naquele Estado. --, Inteirado.
.Juat!ça.
sObre o Proteto de Lei da
- Do ·~residente do Sindicato de
. Cdmara n,0 225; de 1948. ·
Autores Teatrais de São Paulo, agradecendo a aprovação do ·projeto que
Relator: Sr. Arthur Santos.
•
faculta Instrução primária aos filhos
o Sr. Presidente da República, em
de artistas. - Inteirado.
.
mensagem
à Câmara · dos Deputados,
- Do Sr. Governador do ~plrito
pediu
·
tOsse
.revog-ª"do o Decreto-lei
Santo congratulando•se com o Sena. do pela autorização concedida. ao Go- n.• 9..176, de 15 de abril de 1946:
vêrno Federal, quanto à abertura d'e Pela exposlçio de motivos, junta à
crédito destinado ao desenvolVimento · mensagem, verifica-se que os repre-·
econOmlco de ·vários Estados. - ln· sentantes,. o efetlvo e . o substituto,
junto · ao Conselho .de Segurança; da
. teirado._
Organização das Nações Unidas e· o
Ofícios: .
Delegado junto à ·unlio Pan · Amerl- '
c&na, percebem . gratificação constan· - tio Preslden'u; ;da Federação das ·. te
de :tabela. anexa àquêle decreto'lei,
IndlÍBtrlas . de São. Paulo e· do Cenquando
todOB os. dem&ls representan- '
tro das Indústrias do mesmo· ~ta
tes
elo
:Brasil;·
no ;:exterior, estilo· su~ ·
do, expondo razões. sObre o projeto·de
bordlnadOB,
nl!sse
particular, ao cri·
lei que ·trata da" extinção da Delegatérlo
·geral
do
Décreto-Iel
~n.• 9.202,
era Geral de Portos e .Litoral. - A.
.. Comissão. de .. ConstitUição e Justiça, de 26 de. abril de · 1946, artigo 15 .e
· ·
'
· ·
para· .anexar. ao Projeto ele Lei da Câ- parágrafos .
mara n.• 101, de·1948. ·
· Nad.li. há. que justifique
situa.. -.Do. Sr. Ministro clà Viação, agra-· ção, Dai, a. sugestãO . ·da mensa11em
decendo. a. comunicação ele haver sido presidencial.
enviado à sanção o decreto legisla·
O projeto merece · acolhida desta
tlvo .que autoriza a abertura de cré- Comissão, não obstante,. a necesslda- _ .
dito para completar .o · pagamento ele . de· da audiência da Comissão de Filocomotivas elétrlcas destinadas à Rê~'~ nanças. ·
I
.
.
de ele:. Vlaçllo Cearense e à V.F.F.
Sala das- Comissões, em 3 de agOs.'L.B. - Intç_irado. · .
· ·
to· de 1948. - Waldemar· Pedrosa,
- Do Sr. Ministro da Educação
Presidente em exerclclo. -· · J!,rt1t.ur
agradecendo. a comunlcaçllo:de haver santos, Relator. __; Augusto Melra.
sido enViado à sanção o decreto le- . - Vergnlaud Wanderley. ·· -· Lucto
glslatlvo · que · autoriza o Poder Exe·
correa. - EtelVIna Llns, -·Filinto
cutlvo.. a. abrir,. por: aquêle. Ministério. · M11ller.·
· crédito para. ·atender ao. pagamento ele
PARECEII ·
· · gratificação de .magistério ao Profes~
sor João Sabola Barbosa. - Intel· .
N.• 649, de'1D48
rado.

essa

.

.. •

'

J·

.·

'

.

Da Comlsstfo de Relaç6es Exte- .
...:. Do Presidente da. Câmara Mu- .
. rlorflll, s6bre. o Proteto de Let ·da ·
· ni!lipal de Rlbelrãó. Bo!Íito, tr8.1)811U•
. C/imara n.0 225, de 1948.
tlndo teor do ofício enviado ao Pre·
. ...
slclente do Tribunal de .Justiça. do Es·
Relator:
Sr ..Fllivfo ·autmarães.
· · tado. - Inteirado,
·
o. ·Decreto-lei n.0 9 .176, . de 15 ·de
--' Do Presidente da Assembléia Le·
abril
de .19" · fixa. a. representação
glslatlva .de São Paulo, comunicando ·
para . delegados do Brasil· em orga; têr . tomado posse dêsse cargo a 5 do
. mês em curso. - Inteirado.·
nizações lntemaclon&ls, assim dlscrl·
minados:
- Do"Presldente da Assembléia Le·
Cr$
gislatlva. · de São Paulo, agradecendo
Representmte no Conseas ma.nlfestações de. pesar pelo falelho de Segurança da
.clmento do . Presidente daquela CA•
Organlziv;lio das Namara, Sr. Francisco Alvares Fiorence.
ções Unlda;s .. .. ....
250.000,00
·
--' Inteirado.
'

.

'li

'li,
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.Representante substituto
no Conselho .de,·.segu~
rança da. Organização
das Nações Unidas ·..
220.000,00
Delegado junto ,à .. União
Pan~Amez:!cana. ..'.. .. . · 250. ooo,oo ·
o · Se_nhor ,.Ministro . das , Relações
Exteriores ·.declara. que .. a.nualmente· se
fixa a· gratificação aos agentes di·
plomát!cos, de acOrdo com .. o custo
da vida,. e, para evitar a., exceção Ie·
gal, ,que ·não ·se _apoia . em .. nenhum
. motivo . ponderável, .acha ·.que é "de
toda· a 'conveniência: uma. unidade de
, critério no _.que diz respeito ,.à repre·
sentaç'o .. no. exterior", e ,propõe a
: revogação ,:do decre_to a partir . de 1
de janelro,_próx!mo .vindouro. ·E .aflr·
. ma.. que .• a · CQmeçar ~~do. exerclclo .. de
.. 19•8; .os.representantes,,do•Brasl! nas
: l:l'aç6es·Un!das,·e ..na,:Unlão J;?an-Ame' rlcana ,seriam contelllplados.. na tab.ela
.. an~al.:de. representação,. regulada pelo
::DeCJ.1lto-lel ..n.•; 9; 202, de ~.26 de · abril
·:de ·1945, .~o .. 15._e,.pa.rá.grafos~·.: o
·,.projeto ·está em -COndições . · de .'ser
. aproyado. . . . , . . . -·
.
r
Sala das Comflisões, em.,l6;;de ,agõs·
to . ;de . 1948. - .Alvaro M'ala, . Presl·
de11te. ,.... 'Flávlo.·.Qutmaraes,;Relatoi.

a

. que. o Projeto .vem' satisfazer neces..
sldade de fazer justiça a diversos . mi. li tares . até aq)li i prejudicados, . Opino
·. pela aprovação . do . projeto,: devendo
se -em··todo o caso ouvir as··Com!ssões
de ·FOrças Armadas . e ·'Finanças.
sala das comi~ões, e~ -22 de julho.
de :1948. - Waldemar Pedrosa, Presidente em exerclclo. -.Augusto ·Met. ra,.. Relator. -: Vergnlaud. wandcrley,
..:.. Olavo Qltvelra, .·pela coniltltuclona·
lldade ; o mérito é da Comissão ·téc
-nicá. ~-·Etelvina Ltns, - Aloysto de .
· Lucia
. Carvalho, pela conclusão.
, Co"ia.

·

PARECER
N.• .651, ,de ·1948
Da ·Comissão de Fõrças Ar1i1.a· ·
· .·das,- •Bóbre o Projeto· ide Lei da
Climara. n. 0 .17l,~lle.1948.
·

...
:{ .
.
O projeto em tela teve curse na.
Câmara dos . Deputados, . merecemtD
-sua·, aprovação~ . A , Comissão .. de :Jus.tfça ·dêste Senado .reconheceu a sua ·
constltuclonal!dade opinando pela. tua
.._ ·.Art11:ur "~antos. -· .Aitredo,-Ncves. .aprovação, ,ouvida antes .·as· comissões
· - : Pinto
.
,,Aleixo.
de: Fõrças . Armadas e Finanças. .
• PARECER•
Os· beneficiários do presente proje·
·. .' N.• G50, de 1948 ' .
.to· ;.:Pielteam um • ato . do ·.Congresso
·.Nacional mui justo -e que nâo. preju. Da Camlssão •• de. Constitulç/io' e dica direitos de outrem .. Os que piei- ·
:Justtça, ;sõbre o··I>r01eto _:ae 'Let . telam.as presentes. medidas,, têm mais
· ,:n.•·171,>de'_l94B. · · . ·:.
. .de~.15.anos de·:serv!Ç()s nos postos su·
BelatOr:.~sr. :Àlfgusto ..Meira.
:,ba.lteljtos a.té.~ao capltanato.. ..
Projeto n.•·'17{ íia. ~~ara,.tem . - ·.Não,há multo o Congresso màndou
. por )1m conceder a. capitães. e-capl· .,promo;ver ,ao ;PÕI;to; sesu!nte :de._ capl· .
tães tenentes ::da. "atlva. das ·FOrças .tão, ,os J.erientes ~P,~e contassem .. mais
Armadas,,.por longo tempo sem pro- "de . qulnze·_aJIOB;:de .. pr~a., e, não .de
moção, o·dlrelto a·essa·promoção !me- o!icialato,. o que é de se reconhecer
. diatamente ·, S!lperior ~ao ,pOsto que. .lneStlmá:vel · beneficio ._para . muitos
;.ocupa. , Satisfe!.tas .!UI •. cond~ções das · i:!êlltês ~ÍI.ente8 , com i'pauco .mais .de
letras a,,b, cr.""~o .IU:tigo,l. ~-A ma- · .'sete.anos,de,oflcialato.
. .
· .
térla ·do proJeto não. oferece nenhu· . · · · . · · ·
·
:·ma ;;incollStltuclonalldade .. ;o-Não .·se , . Trata-se· assim,·para- o caso em vistrata ·decrla·çlio ·de e:mp~go. nem de . ta, de um ato· ·de perfeita ·justiça,
: altéraÇiio .:ide· ven~entos .•·:os. be- : _que--recompellBa 'I,IIJla.,demora,em dois
-·.neficlárlos: já, onupam~:os seus •.postos · ·'P.osioà~dl(quaM(dUlls ;dezenas ·de _anos
. · por- muitos· anos-e no .. C!!So:-flcam Jom r e. em: que, .velhos soldados . esperam
· · o-. direito .. assegurado- a ..uma· . p~omo- um -acesso·· de pOsto na carreira mi·
,ção que ainda não tlveram;:...Nao. se .. lltai-IL--que,êlés :deram todo.o ardor
·trata também de alterar os venci- ·de ·.sua·.·mocldade. ameaç_adOs .. agora
mer~tos a ~.êsses -militares. ,.,®mente 'd
·· v· eín alc~Ílçados pela com·
em conseqüêncla.:•da: promoção" é que · e se .. er .. . . .
.
êles ·por via .. de: ·conseqUência.· .terão - .. pulsóli~ .. nos , 11ostos subalternos em
. m·elhor tratamento. 'Assim ·.penso que se encontram.
'

o·

Belator: Sr .. Magalhães. Barata.
~ ,."'

'

~
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· Opino pela aprovação dêste projeto e submeto êste parecer aos demais
membros desta Comissão.
Sala das Comissões, em 16 de agOsto de' 1948. - Pinto Aleixo, Presi·.
dente .. - Salgado Filho. - Ma~
ZM.es .Barata, Relator. Ernesto

' Dornelles. -

Maynard Gomes.

.

O SR. PRESIDENTE·- Está fin·
da a leitura do expediente.
·
Vai às comissões competentes o
Projeto de Lei da Càmara, n.• 260, de
1948, visto já haver terminado o' pra- .
.zo regimental para receber emendas
perante a Mesa. ·
· Receberão emendas perante a Mesa nas duas .próximas sessões .os pro·
jetos · de decretos leglslwt!vos ns. · 21,
22 ·e 23, de. 1948, os Projetas de Leis
da .Câmalra. ns. 276,. 281, 282, 2831
284. e ~85, também .dêste ano.
·
Tem a palavra o orador Inscrito,
Sr. Senador Ivo d'Aquino.
. . O SR. IVO D'AQUINO (*) - Se·
nhor Presidente, a propósito da base
. aérea de Po.rnam!r!mi situada em Na·
tal, fol proferido nesta Casa um dls·
curso pelo' nobre. Senador Salgado FI·
lho. A Imprensa desta Capital também te:ve oportunidade de se referir
ao assunto. Do Sr. Ministro da. Ae·
. ronáutlca. reilebl a · seguinte carta.,
·prestando esclarecimentos:
. "Excelentfsslmo Senhor Selia.·
. dor Ivo d'Aqulno
Julgo de meu dever, em ·home·
nagem à. opinião pública e face
ao respeito que, é devido ao senado Federa.!, trazer a Vossa
· Ex.•, esclarecimentos sObre a ce. lêuma que se levantou ·em tOrno
·de Parna.mlrlm;..
·
Peço a V. Ex.•, Sr. Senador,
que releve a referência a dlver·
sos detalhes, ;fixados aliás para.
recordar ,!1.' .mtel!gêncla. brilhante
.de V. Ex.• o panorama particular
da questão.
Parnamirim 'Mi!ttar ou Base
-·
Aérea. de Natal

1. A Base Aérea. de Natàl 6
das mais Importantes que pos·
suimos. · Infelizmente a parte
construido. pelos americanos (a.
ma.lor) e assim as /pistas para.
pouso e decolagem exigem contl•
nuado e custoso tra.ta.mento -por ·
Isso que tudo ~o! previsto pa.ra.
duração ·aproximada de dez anos.

- -Não foi revisto pelo orador;
(*)

A posição geográ;flca. dessa. :Sa·
se é realmente de grande sentido
estratégico, qualquer que seja o
teatro de operações a qu~ ~or
mos, por ventura, chamados a
atender;·
.
·
· 2. · Em harmonia com essa
apreciação estamos lmplementanto · ~ainamlrlm de. acôrdo,
evidentemente, com as nossas
posslb11!dades. Nlio ·. poderla.mos
pensar em 'tornar essa Base inatlva, pois, os "exames ·da sluta·
ção", arcabouÇos essenclàls dos .
planos mll!tares, exigem sua presença . no rol das bases primordiais à defesa do Pais.
.
E' verdade que · nl!.o possulmos
elementos Imediatos capazes de
gua1;11ecê-la, como seria· a dese·
jar, mas Isto é uma conseqüên·
ela do desenvolvimento da Aeronáutica decorrente da guerra que
findou. .
·.
· . · ..
Os meios não puderam "acompanhar em .ritmo quantitativo ri
crescimento de ·nossas instala· ·
ÇÕP.S,

·

As circunstâncias falaram mais :
alto do que a previsão e tivemos
que obedecer aos fatOres elrcuns·
tanc!als. · _
·
.
4. "Assim, Sr. Senador, não
pretendemos senão ·melhorar e
fortificar· a Base Aérea de Natal
. e, fato Interessante, ·no justo mo. mento em que o lliistre Senador
Salgado Filho impugnava a pretensa supressão, chegavam 'da·
quela Base o Chefe do Estar:lo
Maior, Major Brigadeiro Gervásio Duncan e o Major Brigadeiro
Appel Netto, onde ~!nliam ido em
cumprimento de missão por mim
determinada com o fim de ·imple·
mentar a Base em questão.
Parnamirim: civil ou Aeroporto
Comercial .
·
5, · Na Base Aérea de Parna-

mlrlm funciona o aeroporto comercial de Na.ta.l, Ut\l!zam êsse
Aeroporto quatro emprêsas· do
transporte · Internacional·.. CBrl·
ltlsh FAMA, COllliPwnhia Merca;ntU AnOnima Ibéria e Alltárla.) e
seis companhias nacionais (Pa·
nalr, Cruzeiro· do Sul, Aero,r!as,
Linhas Aéreas Paulistas;. Linhas
Aéreas Brasileiras· e Aéreo Geral
Limitada)·.
· Vale acentua~ que as compa~
nhlas estrangeiras nada podem
tramsportar
(nem
passageiros
nem carga.) · de Na.tal para ne·

'I
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. '· ., nhwn outro' ponto do território
· ·nacional. E:sse servl!.lll 'chamado ·
cabotagem· é privativo das com. .. panhlas .naélonals.
· . .·
... · 6. ·· Tem ·sido invariável poll• .' tlca do . Sr; ·presldente·.dâ·Repú' ··" ,blicà e·· por nós . obedecida se~
discrepância';· incrementar as· fa. · · 'cllldades ·da aviaçAo civil, e· Na- .
taLtem sido· olhada com interés.... ·sé· nesse. particular•. · · ·
. Melhoramentos foram. · feitos
em .estaçAo de . passageiros e nos
demais serviços necessários à
· aviaçAo·. de: co!JÍérclo.
· .·7; AsslJ%1, ·Sr. . Senador, recusamos·· também a intençAo que ·
. nós . for atrlbulda de· suprimir o
aeroporto. comercial de. ·Natal: ·

A:ugusto : Me!ra . de . comparar
grãos de hhostilidade ·que .possam
atingir Recife e Natal. .
A questAo no. caso'· prende-se,
principalmente, ao. serviço de informações, base essencial às operações propriamente ditas e as
demais circunstAncias que mencione!, de oaráter técnico e Ioglstlco. · .
A 'vida . na .paz .é mais importante, disse S. Ex.•,, mas em beneficio dessa. paz, . que todos desejamos, somos ·obrigados' a odmltlr a guerra e. suas· . canse- ·

qünclas.
.
.'
.
.
. · 12. Não 'pretendemos, · Sr~ Se-

nador, · retirar nada .. de · Natal: . ~
ao contrário, · temos . a intençlíe>
de levar para· Natal ·outras atl• A•.sltuaçdo corno rle:tato ie aprevldades da. Aer~áutica.
·;vi.'-'.::,. -.::·,_~:~i-·, ';:._ .. ::·Benta
... -. . 13. A nota. que fomecemos à.
imprensa , pareceu-nos .clara pois
. . _·'a:. Anté'a• pÓssibllldade desl·
a ela procuramos emprestar, com
. :::.tuaçõ~ ..anormals é noss,D. 'dever,
. honestidade, ·:êsse qualificativo.
,< V. . Bx. , concordará, plazlejar, na
:NAo nos. IIJOVeu .outro in&túltG
· 'base de .conscienciosa prevJsAo, as ..
. senão'. o de ·fixar . nossas Idéias
providências que· devem ser ·to~
· disciplinadas . à .doutrina. .
.. :· madas·, em. harmonia ·.com · os
acOnt.eciDientos. ,:. '. . ·. ,
14; Interpretações Iniciais pou· ·. ·.·. '· , Só. aSSim seremos dignos de fa· .
co .Justas: geraram· -.a. .queStão
· vorável apreciaçAo·· por parte . de
.Parnamlr!m,."que,. ,em, .. v,erdade, .
nunca existiu.
,· ·
·
· nossos'.concidadAos e·da. confianJamais. fof norma; por nós ado·
ça que .vimos merecendo do se. nhor Presidente da Repdblica,
tada ·demolir ,obras ou apagar
: · · 9 •. '·'l'lrabalhamos · · com dlscri. vestígios de bons ·serviços. . - ·
: 'ÇAo eomo aliás exigem os .assunNossa · dlretrlz ~tem· ·sido sem·
. ,. tos· dessa niaturem. mas creia v.
pre prosseguir· do:. ponto: em . que
,encontramos e ;com, invariável
..··' ·. ·.ti.• ·e a Ilustre:. Casa. dii Parla.. pensamento :de·.que· .a· obra .pú• , . Jl1ellto,: à. "qUiaJ. v.:·,,Ex."' . lJert.ence,
blica. é. uma só:- prestação ·de
que procuramos fazer- o melhor
serviços.-à Pátria:· .. · ··
dentrO das possiblldadeíl que nos
podem ·ser concedidas. · · ·
, 15. As alavaJÍéas. do progresso
·, 10.; Razões de. ordem estratéda Aeronáutica . siLo, . Sr. Sena. dor,· o. comando .. e .a· técnica, A .
: gica ligadas :·imediatamênte ao
· :..serviço· de inforinações ... pcidem
··.v. .Ex."' -pode aêredltar; com ·o
aconselhar .. a retirada ·di!· Natal
· Senado Federai,, .que elas têm
.' . em dada ·. ocisiAo :. e.· por dado
sido: cuidadas ·com o maior des- ·
· :espaço ··de tempo, ·do tráfego covêlo. . ... · . ..' .. . .
, merclal .de' caréter. internacional.
. ·-Os , pontos · de · homa .siLo . ·por
.. ··. Razões de .ordem· téênica com
nós .respeltados ·e, os sentll%lentos
patrióticos de que se aCham pos. respeito à segurança de·· vÕil e.
suidos os bons · brasileiros sAo
·.descongestiOnamento· de rótas potambém a nossa. :fonte principal
dem ·também• -sugerir ·aquela pro. . de inspiração. . . . . •
·.VIdêncla.- ·:· '· ·· · · · ·.· ·· .
· . Partindo· .dêsse- pressuposto é
· ·. '.16.~ .EsPeraDiOS que· eSta·.Catta, "·
que . fizemos ··alertar ás .. conipaSr.. Senador; .. enquadre .bem a·
. nhlas · Internacionais da ·necessfmatéria e .desfaça,_ de:. vez, as
,· . dade: de planejarem . (a.penas pladúvida.s porventura existe:1tes.
nejar) a sua transferência para
Tlvessemos sido ·interpelados :...:.
Recife, .
.
. .
o que seria ·honra para nós · . . Trata-se de problema · Iog!stlco
e nAo haveria· a questão ParnaJmportiiJllte e, como tal, digno de
.mlrim.
.
prévio planejamento. ·
Receba. · V. Ex.• com os seus.
·11.. Não 'se trata pois como
dignos pares as minhas · homepareceu ao · eminente Senador ·
nagens. Tenente "Brtgarleiro do
'·

'

\

....,
"

-423Ar, Armanao. F. Trompowsky de
Almeida". ·
.

Era

o que tinha a dizer.

(Muito bem) •

São' sem debàte aprovac!oos ·os
seguintes pareceres
PARECER

N.• 642, de 1948 ·

(Da ComissãO de Redação de Leia)
'RedaçD.o /inal ao Proteto n.• .6,
de 1948. · ·
·
A Comissão. apresenta em anexo . a
reilação :f.lna.l do ,projeto n.• 6, de 1948,
de .iniciativa. do. Senado·.
,
·
Sala da Comias~ . de" Redação de
·Leis, em 13 de· agOsto de 1948. - Clodomir Cardoso, .Presidente. - Ribeiro
Gow;alves, Relator, ·
ANEXO AO. PARxczR N.0 642
o CongÍ'esso Nacional decreta:
Art. 1.0 A doação feita pela união,
em virtude do decreto legislativo ntl• mero 3. 761, de 9 de setembro de 1919,
à Caixa Beneficente de Guarda Civil
.. do .Distrito .Federal; do terreno sito à
· rua·. Paulo de Frontln, nesta capital,
entre os atuals prédios ntlmeros· 24 e 32
. fica subord1nada àS seguintes condl. · · ·: • .. .
.ções: . . . ·
.. - o terreno ·. será utlllzado na
construç~ ,de •. edlffc:lo para sede da
oalxa e produ~ de. renda· para que

esta .artenda aos seus .&el'\1Ç(l& .. e fms

sociais, e ficará gravado com a cláusula de lnallenab1lldade, .na ·forma da
lei civil, 'salvo o disposto no artigo 2.o.
. II - No caso .de .aliena.ç~ por exe·cução judiciaL. ou . sobrogaçlio, caberá
preferência, em Igualdade. de. condições, para a •aq~lção do Imóvel, su~e~~~en~e .· à · .União e ao Distrito
Art. · 2.• Para-· ·nnanclamento da
· contrução prevista no ·artigo 1.0 , bem
como. para ampliar e ·remodelar, poderá a Caixa gravar o Imóvel ·de Onus
real.
•
.
•Parágrafo (!nico.· As operações. de
que trata êste artigo dependerão de
assentimento· da Assembléia Geral da
Caixa, e serão feitas, preferentemente,
· com Instituições oficiais, de crédito
sujeitas á amortizações calculadas só·
bre a renda. do lmável e das demais
~~tatuárlas,

Art. ~.··Extinguindo-se a Caixa, e' rá devolvido à União o terreno doado
· com a.s !Je~ectiva.s acessões, ressalva-

dos, porem. os direitos de financia·
dor, até o integral pagamento do dé·
bito decorrente das operações a que
alude o art. 2.•.
.
.
·
Art•. 4.0 A· caJxa procederá à :re!Or·
ma dos seus estatoqtos, no que !or necessário a fim de adaptá-los às ex!··
gências desta 1e1:• que servirá de titulo .
para a respectiva averbação no Registro de Imóveis;
.
· .
Art, 5.• .Revogam-se as disposições
cm contrário.
·
·
·. PARECER

N;• 643, de 1948
<Da Comissão de Rcdação de Leis)
Redaçilo Únal do Proteto de Lei
da ca.mara n.o 103, de 1948.:

Esta .Comissão é de . parecer seja
aprovada a Ted~ .oom que o Projeto
de Lei n.o 103, de: 1948, ,foi vrotado pelo .
Senado, e. que apresenta. em anexo,
alterada apenas, no art. s.• a referêh·
ela ao exerclcio. "financeiro de 1947,
onde se· deve· dizer: 1948. · · ..
Sala da Comlsslio de Redaçlio' de
Leis; em:13 de agOsto· de 1948: ·- Clodomtr Cardoso, . Presidente. .:.. .Waldemar. Pedrosa,·· Relator .. -·Augusto
· M eira. ·- Ribeiro Gow;alves. . cero de Vasconcelos. ,' , . ·

Ci-

643
· o COngresso" Nacional Ctecreta: ·
Art. 1.0 S!o m:Jadas, n.0 Quadro :Per·
manente do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores; para o Departa. menta de Administraçlio, as seguintes
. funções· gratUfcadas: ::;
·1:.... Ohef'e. de·Seção <S. L; ·p, -.D.
P. o; :A,) -.;·Cr$ 5.400,00 anuais,
· 1.. - Chefe .. de .seçlio (S; M. P. D. P, D. A.) ..;, Cr$ 5AOO,oo·anuats.
: 1 - Chefe de Seçlo (S. P. y; D. P, D, A.) - Cr$ 5.400,00 anuaiS.
· 'f;_ Ohefe·de Seção (S; Ap/M. D. 'M,:o;·.A.):..;. Cr$ 5.400,00 ·anuais.
.1.- Chefe .de. Seçlio (S. C< o:·..:..
D. O •. D. A;):;.;.. Cr$ 5.400,00.anuals.
1 - Chefe de Seçlio (S. 0,"0, - . ,
D. O. D. A.) ·..:. Cr$ 5 ..400,00 a.núals.
1 - Chefe de Seçlo <s.· A, Ob. D. Ob. D. A.) - Cr$ 5.400,00 anua$,
1 - Chefe de Seçlio'(S. T, Ob. D. Ob. D. A,) ~Cr$ 5.400,00 8J'luals.
· 1 ;...; Chefe de Seçlo (S, R. E, S. O. D. A.) - Cr$ 5.400,00 8J1Uals.
1 - Chefe de Seção (S. A. - S.
O. D; A.) - Cr$ 5.400,00 lll!luals.
1 - Chefe de s·eçlo (S. O. R. S. O. D. A.) - Cr$ 5.400,00 anuais .
ANEXO AO. PARECER N.0
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Art. 2.• As o.tuais funções gratificadas d-e Chefe de SeçfiQ · 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,
tra.nsfonnadas nas seguintes:
·
.
1 - Chefe de, Scção cs. D. P: :....
D. P. D. A.) -Cr$ 5.400,00 a.nua.ls.
1 - Chefe de Seção CS. C. P. D. P. D. A.).- Cr$ 5.400,00 a.nua.!s.
1. - Chefe de Seção, (S. F. P • ..,...
D. P. D. A.) ..:.. Cr$ 5.400,00 a.nua.!s.
1 - Chefe de Seção. (S .. S .. P. D. M. D. A.) - Cr$ 5~400,00 anuais.
1 - Chefe .de Seção · cs: A.. M. D. M. D •. A.) :"""Cr$ 5.'4{)0,00 anuais.
1 - Chefe de. ,Seção (S. C~ M. D. M. D. A.) ,.....; Cr$ 5;400,00 .a.nua!s.
·. 1.- Chefe. de Seção. (S .. ,Ab. M. D; .M. D. A.). - Cr$ 5.400 .imua.is.
Art;: .3.• A de.Spesa. com a execução
· do 'disposto nesta. lei, ·na.· Importância
de Or$ 64.800,00 · (sessenta'. e " quatro
mJF e oitocentos cruzeiros) ,' correrá .
à conta da' Verba 1· ""-·.Pessoal, ~eon
slgnação m - vantagens, sobconslg"
nàção 09 - Funções. gratificadas;• '04
.::...:: .Departamento 'de Administração 06
..:.. ·Divisão .do ~essoal'-:-: Anexo.: 18 'Ministério da Justiça e• Negócios Interiores; do Orçamento GeraFda ·Repú~
bl!ca para 1948; .· '·· .. ·.. ·:
.Art, '4,0 Revogam-se as ·p!spos!ções
em· contrário. . ·
·
·

N:

0 .

PARECER·

644, de 1948' -

(Da Comissão ele Redação de Leis)
Redação .. fi7Ull do , PrO'/eto. ·de
Lei cta Ciimara n.0 169, cte•l948,
A~ Comissão..:apreserit('em . ariexô'
:redação .final do Projeto. de Lei número 169; de 1948. .. . :
.:
Sala .da comlsslio de Redação , de
Leis, .em 13 d·e agôsto de:.l948. CZoctomir . Cardoso,. . Presidente.· .. -Augusto Meira; Relator •. ·-.· Ribeiro
Gonçalves.·- WaldemGr Pedrosa. Ctcero de' Vasconcelos:
·
'·

a.

644
o Congresso Nacional decreta:
Arfi. 1.0 E'' o Poder Executivo autorizado a abrir, .pelo .Ministério da
·Marinha, um crédito especial · de · setenta e .três mllhões, dezoito · . m!I,.
cento e trinta cruzeiros ·e sessenta
centavos (Cr$ . 73,018.130,60), pB.l'a
. ocorrer . ao pagamento das· despesas
ANEXO AO 'PARECER. N.0

.·

de Pessoal ·e . .Material, relativas
1947, e abaixo discriminadas:
P-essoal ·

· a)

11.

Gratificações · militares (Diretoria. de
Fazenda) ........... ·

211.776,20
Aposentados, jubilados, reformados, in·
válidos, .asilados 'e
pessoal da resen'a.
(Diretoria da F'a.·
zenda) .. ,. ,. ,. . .. .. 22. 000.000,00
c) Abono provisórfo e
novas pensões · CDIretGria de Fazenda.)
500.000,00
d) Etapas para allmen·
tação · (Diretor!a de
Fazenda.> ... ;·..••.
306.354,40
.Material
e) Gêneros de alimentação e dieta; au• mentos · preparados,
animais para corte, ·
·gêlo, · artigos para. " '
fumantes CD!retorla'
da Fazenda) .• ;, . .. 45; 000.000,00 ·
f) Acondicionamento e·
.embalagem;- . 'arma- .
· zenagem, , carrêtos, ·
estivas e . capata- .
zlas; transporte · de
encomendas, carga.
e : ·animais; aloja·
mento e alimenta•
ção · dêstes e · de
seus tratadores em·
viagem; seguros de
transportes. . (Dire·
tor!a. óe. Fazenda) 4.5~0.000,00
g) · Passagem, transpor·
· te de ·pessoal e , de
· suas bagagens (Di'·
retorla d_e Fazenda>
50D:ooo,o.o
Q)

Total , .... , .. .... .. . 73.018.130,60
. Art. · 2.~ . Esta lei entrar!\
vigor
na data· de sua. publicação, revogadas
· as disposições em contrá.r!o.
O SR. · PRESIDENTE .:... O Prc)jeto
·n.• 6, de 1948, vai à Câmara dos
Deputados. Os .Projetas . de Lei . da
·Câmara ns.· 103 e 169, também dêste
ano, sobem. à:·sanção .. '
.
.
continúa a hora. do expediente. <Pausa>.
. .Mais nenhum Sr.·· senador querendo. usar da palavra, passa-se à

em·

.

~

ORDEM Do DIA
comparecem mais os Senhores
senadores:·
Al'VIIil'O Adol;pho. ·
Magalhll.es Barata..
Santos Neves.
Pinto Aleixo.
Darló Cardoso.
Perelra Moacyr.
Olavb . Oliveira. · .
. Flávio Guimarães.
Aifredo Nasser.
ApolOnlo Bales:
Clodomlr Cá.rdoso.
,IBIIllar de Góea._
·. Salgado Filho (13).
. . Deixam de comparecer os Se•
. nhores senadores:
Georglno Avelino.
Novaes Filho.
Góes Monteiro.

~taerl.

'!':ice.

.....
.,.
Pereira Pinto.
· Mello Vlmma:.
Marconckls· Filho.
Getítllo Vargas, (9) · .
E' sem debate aprovado, em dls•
· . cussão ímlca,. o seguinte
.PitOJE:ro ·DE DECIIE:rO LEGISLAmo
N,ó io; de 1948
'
·
· ·
O Congresso Nacional decreta: . .
· Art. 1.o E' aprovada a concessão de
lnt
aposentadorIa, com vencIment os
egrals a partir da data em que foi
aposentado, consoante 0 disposto no
Decreto n.•· 21.206, de 28 .de março
de 1932, a· Alfredo da SI)va Duarte,
. guarda civil, classe I; .do Quadro-Per.
· manente do Mlnl,térlo d·a. Justiça e
. Negócios ·Interiores. · ~ '
. Art. 2.• Revogam-se as disposições
~
em contráÍ'!o •
ci SR. PRESIDENTE - O ·Projeto
. de Decreto Leglslatlvo.n.• 10, de 1948,
que acaba de ser votado, vai à pro·
mulgação. · ·
·
·
Discussiio única do Projeto 'de .
·Let da Cámara n.• 87, de. 1948; que
autort~a o Poder. Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação
e Saúde, o crédito especial de Cr$
1100.000,00, carno S!t'bVençdo à Ir·
mandade do Hospital São José,
de São VIcente, no Estado de São
Paulo. (Carn pareceres ns. 446 e
635, respectivamente, das Comiss6es de Constituiçtl.o e Justiça e
de Finanças, o primeiro favorável
e o segundo contrário).

-

O SR. FERNANDES TAVORA (•)
- Sr. Presidente, o ,Projeto n.• ~87,
de 1948, refere-se a .uma subvenção à
Irmandede do Hospital São José, de
São· Vicente, no Estado de São Paulo.
Em. que pese à douta Comissão de
Finanças que emitiu parecer centrário, acredito não deva ·O Senado recusar a pequena ·Importância da subvençãci a êsse hospital, núma terra
como a nossa,- em que se observa e.
deficiência, quase absoluta, de asslstêncla no lnfêrmo.
,
Considero, pois, de Inteira justiça a
aprovação dêste projeto. (Multo
bem) .
·
· ·
SR. FERREIRA DE SOUZA (•)
- 'Sr. Presidente, sou relator do parecer oferecido pela Comissão de FInanças a propósito do Projeto. n.• 87,
de 1948 e opinando pel'8 sua rejel·
ção.
· - '·
.
.
Quero, em . slntese dizer ao Senado
apesar de constarem do avulso os
meus .fundamentos .,... qual o pensa~
menta da Comissão. Não teve ela em
mira julgar da utilidade ou negar a
benemerência d.a obra da Irmandade
do Hospital de S. José, de S. Vlcente, no Estado de São ·Paulo. Calcou·
se a Comlsão de Finanças numa ques- ·
tão. de técnica. Se o projeto estabe·
. Iece~se um auxilio ocasional à Irmandade, bem poderia ser aceito: mas
o. que .êle. determine. é uma subvenção
e abre crédito especial para a pagar.
. A Comissão de Finanças do Senado
entende que as subvenções devem·
constar do Orçamento, até porque a
ld
politica, no particular, tem s o separer determinada quflntla e dlstrlbuf-la em . certa . proporção entre os
diversos. Estados. Se o . Parlamento
começar a: conceder subvençlíes por
. lei especial, em .crédito especial, en•
t h
d... ld d
e
tao, não. en amos uv a, esapar ~rá 6 possibilidade de controlar-se &
matéria e se cheg'Rr a qualquer cá!- · ·
culo.na elaboração do Orçamento .
Nem a comissão de Finanças, nem
seu humilde relator recuariam 'dlan. te de proposta· que se· fizesse, de subvenção no Orçàmento. · Mas · em 'lei
especial, considera antl-técnlca a -ln!clatlva e até mesmo precedente per!-.
goso. Só se deve admitir crédito es·
peclal em casos, como· o próprio nome
o Indica, especiais, de necessidade especlal, de desoesa que não tenha podldo ser prevista no Orçamento, com
a qua.l nlio se contou. Mas criar subvenç!io de natureza maiS ou menos ·
permanente, em lei especial e cobri-la

o

-

(') -:- Nll.o foi revisto pelo orador.

com crédito especial,. parece-nos,. reQueiram .levantar-se ·.os Selfhores
pito, · antl-técn!co e ao mesmo tempo que rejeitam o ,projeto. (Pausa>.·
contrário à polltlca .que. se vem: seQueiram sentar-se os Senhores seguindo em matérlá de• subvenç6es,·
· nadores que rejeitaram o:projeto. e leEssa ..a razAo pela qual· oa ' ComlssAo ·Vantar-se ·os que o aprovam ·(Pausá> •
Aprovaram o projeto 11 Senhores
de · Fltianças considerou ·. Inconveniente ·a aprovação do projeto · em: causa.
Senadcres .. Rejeitaram-no 27. ·
<Muito bem> • ·
·
.
. · ...
Está. confirma.da a sua· rejeição.
...0 SR. FILINTO MULLER ( 0 ) ·.(PeE' rejeitado . o seguinte •
·
la ordem r ~ Sr. Presidente, V;,· Ex.•
PROJ&;!'O DE LEI DA cÁli!ARA
anunciou que o projeto tinha. pa,ioecer
favorável da Ccm!ssAo de. Cons!tu!çAo
~·· 87 - 1948 , '
· e Justiça, e. assim está no av.ulso: ,En·
: tretanto, tenho ... a Impressão' de-.. que
O Congresso Nac!cnal. decreta:
não há parecer. favorável daquela. OoArt .. 1.• E' o Potter Executivo aumlssão,, Quatro de .seus-nielltbros vo~ torlzado 8i al»'lr,·no corrente exen:lclo,
taram a. favor.:do:·projeto; sem ,res- ·pelo MiniStério da Educação' e ·Saú·
triÇ6es;·e qüatro votaram: s!Íriplesmep:. de Pública; o· crédito· especial de cem
te .. pela sua·constltuclonalldade; fa- 'm11 .cruzeiros COr$ 100~000,00), co~ ·
zendo, portanto;· restrições. ao mérito .. · mo subvenção à Irmandade do Bospl-.
. ·Assim, 0 avulso nAo é fiel quando tal SAo José de . SAo VIcente, ·no Es.
.
afirma que ,0 : parecer.. da·. oomtssAo tado de 0São Paulo. .
.,C!e con8titulção e-.Just!ça .é favorável.
Art. 2~ Esta lei entrará em vigor
· o ·sr. · E.t.el'"'no L'ns". ::..·. ·Qua·n·to à. na data de sua P.UbllcaçAo, revogadas
~•
•
as d1spcslç6es em contrário.
· const!tuc!onallj:lade do projeto, .o . PI!.·
0 SR .. PRESIDENTE :..:. Pass·a~se· à
recer foi· .favorável: . ' . . ... ,. . . terceira .. m.atérla· da _()rdem do.· Dia.

·.o. ···.SR;

-·

·FILINTO .. Mtl'LlJER,.

~

Há restrlç6esno,parecer. v. Ex.• ve- ·
Dlscussiú>•única do· Pro1eto de
rlflcará -.que: quatro ,sen11dcres. vota-..
'Le( da'·C4mara· n.• 2151 de 1948,'
· ram sem restrições . ,; .. ,. , , ... .
que isenta' de impostos um órgllo
· o ·s
t z
·
·
italiano; destinado
ao · · Colégio
1
· ~érttor. ~ .~ vi110. !- 7!8_.--::- Quanto ao.
Santa. Marcellna; em;sao Paulo
· · . ·. ·; · · · < ·
· · · · ..
(Com Pareceres.· contrários, sob·
O ·SR ..·FILINTO.' •MULLER ·.·números 632. e,633, respectivamen.;. quanto ao' mérito-e à.,constltticlo- '
te, das Comissões
constttulçlio
nalldade, e .Quatro' fizeram ·restrições;
e Justiça e ae:·Ftnanças)·, · · : ,.
·votando simplesmente quanto à cons0 sR; ARTHUR· SANTos· c•>. _
tituclon~dade ·· :· '· · · ·
·
sr .. Presidente; o ·Senllido vai ·resolver
•O SR. PRESIDENTE. :.:. O parecer sObre o Projeto· de. Lei da câmara nú·
da Comissiio de 'Constltúlção e Justi- mero 215, de 1948, que Isenta de lm·
ça é pela constlt'ucionalldade do 'pro- }J<lstos um .·órgão Italiano, destinado
jeto; ó' da' Comissão de FinanÇas' é ao· Colégio, Santa Marcellna, em são
contrário à· proposição~· ... ·. ·, . ... .
Paulo.
.
. . .
..
·continua> a . discussão .. (Pausa> ; .
l!:ste pro!eto teve pareoer· contrário
·
·
.
. . da Comissao de Constituição e Just!·
Nlng1:1em. mais ·desejando · usar · da • ça, · na• qual. fol,vencldo o nosso em!~
palavra, declaro~a· encerrada.
.
nente colega· Senadllr. Flllnto Mliller.
Em votação.· os simhores Senadores Na comissão de Finanças 'foi também
q'ue·.aprov'Mn o. Projeto 'de Lei da ,Cà· contrário o parecer. não obstante· al·
.maran.•. 87, de 1948, 'queiram per- guns votos .vencidos. · ·: . : . ··
manec;Jr sentados. (Pausa>·. • , · · · •
O..;Sr. Vespaslano MaTfins ~ Aliás,
.•
creio que na Comissão de Fillanças o
Estã rejeitado: · .
o SR. FERNANDNES TÁVORA:~ . parecer contrário foi .assinado por to. ·(Pela 01'dem> --' sr ..Presidente, .pedos os membros.
ço verlflcaç!ío da votação
. ·
·O SR .. ARTHUR SANTOS - Os Se·. . . .
.. ~
' · nlldores Apolonlo Sa.Ies e Durlval Cruz
' .
. O SR. PRESIDENTE - Val-se pro-. .votaram. a favor do. projeto ..
· .. · c~der ·à verificação de .votação reque" · · o sr. Vlctorinó. Freire - se eu esti- .
rida pelo Sr. Senador Fernandes Tá- vesse presente também teria votado a
.vara.
favor.
·

:ae

(•) Não fó! revisto pelo orador.

(•) Não foi revisto pelo orador.

....

•
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O SR. ARTHUR . SANTOS
Te•
nho que me louvar no avulso e nêle
tonstam vários yotos vencidos.
.
O sr. vespaslano · Martins -

..

Na

•ocasião .da votação não houve votos
vencidos. Nêss·e caso, o pronunciamento dos nobres colegas em·,contrá.rio ao
parecer, se· deu ao subscreverem-no,'
o SR. ARTHUR SANTOS - Recebi a r-espeito dêste projeto càrta do
nobre Deputado. Aureliano Leite, para
.cujos dizeres peço a a tenção dos eminentes colegas; · ·
. ·
. Diz o Deputado Aurellano Leite: .
. ~·caro 'Sénador Arthur santos
Saúde e paz.
· ·. ·
Confllmando nossa' conversa de
ontem· sObre o' Projeto de Lei nú. mero 215,_ da _Oâmara; que concede
· a Isenção de. Impostos para.· a im.:.
portação :da Itália, de um órgão
da Fabrica Bab!an!, '.pelo. colégio
de. Santa Marcelina; de São Paulo,
. tenho a Informar-lhe o s-eguinte:
. _Sou autor do projeto e.· o cohsitiero justfss!mo. Foi pena que o
Senado · não tivesse · conhee!mcnto da. mmha justificação. Se as. sim acontecesse, quero .. crer que o
projeto · . não ·sofreria . no Senado,
como não sofreu. na Câmara, nenhuma Impugnação. ·
. · .
O. estabelecimento que . ple!teia o
'favor não é um simples colégio co.mo supõe ·o nobre Senador 'Augus·
to Meira, ·no seu respeitável pare~
cer,. adotado pela douta comissão
~-·Justiça, de que o meu_ velho
. amigo e fulgurante · Senador faz\

parte~

.

.

.

.O Colégio de Santa MarceUna.

·mantido.·· pela Ordem do · mesmo
nome. composta . na . sua maioria
· por . monjas bras!leiras, abenega·
· das mor<as, é. uma das mais vastas
e· acreditatias casas de Instrução
de São. Paulo. Mantendo todos .os
·cursos. ·no ciclo primário e secundário; instrui· milhares·· de cr!an·
. ças e adolescentes; pobres e gra. tuitos,.· !números dêles. - · ·
Instituiu também um. curso de.
música em que preval-ece o ensi·
no do órgão, tão belo, mas tão
pouco cuidado no Bras!!: Para que
êsse · ensino logre alg\lm resulta·
do. urge, é essencial um grande e
autêntico , instrumento. raro no
Brasil. O Colégio de Santa Mar•
ce!lna, que nllo objetiva Intuitos
comerciais, porque aplica todo o
seu ganho na própria instrucão,
compromete-se a importar êsse

.

. '

precioso órgão, que virá. enriquecer .os ·nossos recursos educativos.
Compromete-se e. já fez mais já comprou o órgão na Itália, na
famosa Fábrica· Bablan!, e o gran- ·
. . de Instrumento, embarcado já, está
prestes a· ser descarreg_ado no POr·
· ·
to C.• "'a·ltcs .
Vê·o~Dâeu éaro'senador A:thur
Santos. a ,conveniência !ndiS:Cuti, vel dêsse. projetO 'da· Ciimara·, que
apresenta fins meramente educat!' vos, a que o Estado: não pode nem
deve ficar à. margem.
· · .,, .
Apelo para o .seu esclarecido es• ·
p!rlto. e o de nossos ·nobr-es colegas·
. do._, senado._... Isençl!.o de · Impostos
como a ·pleiteada, longe de one·rar o pais, vem enriquecer o nosso ·
· patrimôn!o ·cultural e .educativo ..
Guardemos os nossos· rigores pa·.
ra as Isenções de fito pessoale .lu"
crat!vo. ·. .
. ·,
'
,
Rogando·lh·e me· desculpe o· ha"
ver-me alongado nas 'minhas · in·
formações: ie a viveza ·em· que possa ser t!d,o, sou. com velho aprêço,
seu colega: e servidor. - Aure!lano

Leite·~.

. ·

··

o Sr. José Améri~o ..:_ V. Excelên·
ela permite um aparte?. (Assentimento do orador) · Tenho .vo~ado rigorosamente contra liberalidades que desfal·
icam parte das ·fontes de renda do Tesouro; mas, isenções como esta, ' que
beneficiam a cultura e a arte pr!ncl·
palmente em· favor . de· estabelecimento· desta na.tureza, reputo-as perfeita•
.
·mente justas.
O Sr. Fernandes Távora'- Multo .
bem.
.
.
. ...
. O SR. ARTHUR SANTOS - Agra•
deç-o o aparte de V. Ex.• que vem an•
teci par minhas · conclusões.
·
Sou · signatário . do pareoor da Co-, ·
missão de Oonstitu!ção e Justiça, os' esclarecimentos prestados pelo nobre ·
Deputado Sr. Aurellano Leite, infeliz·
m~nt'e não constam do avulso., o projeto · velo da· Câmara dos· Deputàdos
desacompanhado . da documentação,
falha centra a qual nós, da Comissão
de Constituição e Justiça - e .também
outras . Comissões - temos reC'lama- ·
do sem resultado. A falta de elemento leva-nos, multas vêzes. a conclusões
·como esta. No entanto, diante dos es·
clarecimentos prestados pelo nosso
Ilustre amigo e colega, Deputado Aurellano Leite. verifica-se toda a procedência do proJeto.
. · ·
Eram estas. Sr. Presidente, as. considerações que desejava fazer, para
dar meu voto favorável, ·:não obstante slgna tá.rlo do parecer contrário.

,'·,
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o sr. Fernandes Távora - o que Parece-me: pois, que concorrerá, no
·muito honra a V. Ex.•.
st:ande · educandário de São Paulo,
o SR., ARTHUR SANTOS - Era. o · para. a. disseminação dei · ensino e da
que 'tinlla a. dizer. <Muito bem.)
cultura. musical. O pequeno-favor que
···· o. SR.·. PRESIDENTE _ continua concedemos -será prêmio ao desenvol.
:vlmeilto desta arte; Apenas lastimo·
aO
dirouss!í.o.
·
. · · (•)
· -~ · que· 0 .órgã0 n...~ o sej a p~a est a.belecl "
SR.: ANDRADE
RAMOS.
sr·( Pr.esldente, dep. ols. dos . esclareci- :mento do Distrito Federal. E' um· pementos prestados pelo nobre Senador ~':tt~.~goJsmo de ,Quem gost.a.. de. ouvir
Arthur Santos, :parece-me estarJa..dls~· ·Espero, pois; que o Senado concorde
pensado de acrescentar. algumas pa.la.-.' c.om' esta. · pequena ·Isenção. Acredito
vras. ED.tretanto,. em homenagem· ao··· que.a Comissão de Flna.nças e o .nobre
meu· prezado amigo e colega da Comls· amigo senador Vespa.slano. Martins essão ·de. finanças, Senador Vespaslano ' tarlio .de acOrdo com a concesslio dêste
Martins, desejo justificar meu vo~o;ta-. pequeno favor, certo de que nlio repre- ·
vcuoraráv.e!_ ·,à lsençlio, neste _caso. parti- Benta .gravame de importft.ncla ao erá-.
1
rio. ·.(Muito.bemL ·' ' · ·
osr.··vespasiano Martins -.Multo
0 sa: PRESIDENTE~ continua.
obrigado a. V, ·Ex. a_
· · ' · . · . .. dlscusS'Iio; :(Pausa> ,
_·
·
-·SR: ANDRADE RAMOS - Na
Nlio havendo mais quem queira usar
, ociasJiio em: que era lido o parecer pe· da pa.Javra., declaro a dlscuss.slio encer., ranté a.· .Corillsslio de. Finanças, nlio me r a. da,. .· .. · ,. . . . . . . .
Va!~se.proceder. à·votaçAo. · · ..
· ., encontrava. presente; razão. pela. qual
· não o assinei •. Entretanto, se alí'estt· . Os Senhores.que .aprovam o Projeto
vesse, confesso·--.te7lo~1a assinado .ven~ de .:Lei da Clima.i'a .: 1'1. 0 215, de· 1948,
cldo. ·certamente devemos ser· ca.ute-. · que!ra.m conservar-se ·sentados. <Paulosos em relaçlio .às Isenções .de direi· sa).,·: ,,,,,-:
,, ..
tos. Ca.da dla . o Estado ma.ls necess!·
· ··. .
.
.E'. a.pÍ:ovado: o segUinte
ta· de suas rendas; Os direitos alfa.ndeBários constituem uma de suas tem• ·
· · PRo.rÉro D~ ·i.II. DA c.brARÁ
tes. Entretllllto, há casos em. que. essa.
jsénçlio representá . prêmio ao trab~
· ··N. • ·2Í5, de 1948 ··
lho,· squêles. que cuidam dos lnterêsses
.
·
,
naciona.ls; Parece-me •que· também' se.
-~ ,Con~~BB'o. N_aclona.l .d~~reta. · .. · .
() pode·estender quando se trata de ob-· c. · Art. 1.'• E' .concedida á Isenção de
,jetoi · com deterll11nados destinos cu!· . direitos. e .impostos de consumo para. a .
turilfs e a.rtistfcos; comD á importação., ·imPQrtaçlio de um órglio tubular. elé- ·
-de'um· 'órgl!.o para. estabelecimento de. · trlco:e.seus. anexos, de tabrlcação !taensino. ·conforme os esclarecimentos · llana, ..destinados .ao-Colégio de santa..
prestados pelo nobre Senador Sr •. Ar- , Marcellna, ne. CapitaL de. SAo ·Paulo ...
thur.Santo.s,.êste projeto merece.a.pro- · Art.·.2.• Esta .lei entrará em vigor
vação. . '
. ..
·· , , na datiLde _sua. CI>ubllca.ção; revoge.das ·
6 si. Beriúú·des Filho _. :Pelmita- . as 'disposições em contrário.
. . .
me v. 'Ex,• dizer 'que, slstemàtlcamen- · . (l SR.. PRESIDENTE - o Projeto
te; me ma.nlfesto contra as isenções. -de Lei da Câmara. n;• 215, de 1948,_
Votarei, todaVIa,. á. favor desta., porql!e, sobe à. S'allção. . ·
..
. . nlio se trata. .de e.to· com fins comerPa~a que a. Casa delibere_ • sôbre as
cials,. mas. sociais..
·, .
restantes .matérias da.· Ordem· do Dia
. o SR.; .ANDRADE RAMOS - Obri-. - pareceres da. Comissão de Relações
'
gli.dci à v. Ele.•.". . . ..: . · .·. · .... Exteriores .a respeito de escolha. de
· Dizia. eu sr, Presidente, que 0 órglio · nomes pare. o exercício de missão de
.nàs condiçÕes descritas .e de ·fâbrica.tão caráter permanen~ no exterior -. vou .
ata.m!Lda; pode ser assemelhado ·a ob·. transformar .a .sessao. em secreta.
jeto de arte. Além disto, vai servir ao · ·Convido as pessoas estr~U~has a se
·ensino em .estabelecimento .em que_há retirarem do 'recinto, tribunas .e ga.alunos. gratuitos: Prestará, pois, servi· lerias.
. .-ços ao desenvolvimento da cultura mu.. A sess"'o· passa. a ser secreta às
·· .slcal de muito jovens - quem sabe "
dando oportunidade ao nascimento de- .
15,25 horas,· voltando a ser -pública ·
;'ntldões musicais,
·
às 16 horas;
O SR. PRESIDENTB - Está rea. berta. a. sessão pública..
' , ' :'-Tão foi revisto pelo orador. ·
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-.429Ninguém alegou que as compaO SR. SALGADO. FILHO - Peço a
nhias internacionais, ou seja, as . que
palavra para expl!cação pessoal.
·o SR. PRESIDENTE- Tem.a pa- se dedicam ao serviço transcontinental, ·pudessem transportar passage!-.
lavra o nobre Senador.
-ros ou carga. para ou(.roiS portos bra'0 SR: SALGADO FILHO (•)
sileiros; mas podem. transporta= pas.(Para . explicação pessoal> Sr; Pre- sageiros e cargas d-e Natal para os
sidente,. n!Lo e~·tava · presente quando portos estra..'lge!J:..os. Não são· .as
·o nobre .lider · da maioria do Senado companhias estrangeiras que utilizam ·
prooedeu à. leitura da carta .que lhe· o aeroporto de Natal, como S. Exc!a.
f·oi enviada. pelo Ilustre ·sr. Mlnis- · _refere. · Ais companhias ·nacionais é·
;tro'"da. Aeronautlca.
·
que usam às p!stal! .dêsse. aeroporto.
EmbOO'a. conhecendo os · têrmos, da. , cuja Interdição· à .navegação comer- ·
missiva., . nã·o .ma aventurei .. a uma. ·ela!, . privará o Estado do · Rio. Gran- ·
resposta a. segulil' porque desejava
de · do Norte dêsse · pr~ioso .meio . de ·
verificai. a. nova edição da carta., . transporte.
que, realmente, foi corrigida.
O Sr. Ministro da. Aeronáutica.
· . Entreta111to, o' fato da.' .correçlio não
anallza a~.pectos técnicos que não
mira. qualquer. ataque , a S. ~ela.., nos é' dado apreciar. Assim é que não
a quem, aliás, mil ligam relações de JPOde o Senado IIIJlUTar se a, Base fun- ·
cordialidade . que .multo ·aprecio ..
clona no Aeroporto ·ou se o Aeropor.to
Seria. quase escusado. falaa' sôbre
f·UlllCiona M Base. Não há, ,para. nós
o assunto . de vez que não se oferece interêsse ·prá.tico · ·nossa .IIIJlUl'ação. O ·
nenhum argumento que pOI'lsa refu- que nos lnter.essa e pelo que me ba- ·.
tar· as- minhas .primeiras . considera- ti, foi·. para lil.ue não se fech~se o
ções, fundadas; não em informações aeroporto de Natal, à navegaçao colevianas, mas no. noticiário dos jormercial .. Uma. vez que. S.· EXc!a, deu .
na.is refOII'çado pela col!lf:lrmação
ordem para ' manter ·tal· serviço, .não
do éugno Diretor · da Aeronáutica · há. -mais motivo para discus.;ão.
Civil e, posteriormente, pelas orO caso que já. não· assume . a !m-·.
dell6 emanadas de S .. Excla. o Se• portArulla que lhe fôra atribuída, e .
nhor Ministro, ... determinando · que com ra.zã.O, porque o notic!á.rio . dos
continuasse a ~rvir o aeroporto de
jorilais• foi· COillfil:mado, repito, pe111· .
Nllita.l · ou de . fa.rnamlrlm às Com- · diretorla da ·Aeronáutica Cl'l'il, e, depanhias ··côinerclais; Dai· a. ·razão por pois, por êsse fato, contra o. qual não ·
que, .no último discurso. aqUi prOfe- pode· prevalecer o argumento,de Sua
rido, · me congratulei com o ilustre Ex.•, de haJVer determinado o i!N'OSSB·
sr:· Ministro pelo fato. de não rett- gulmento das obras do .Aeroporto de ·
ll'ar 0 serviço de Navegação Intema- Pama.mertm.
·
clonal; nem tão pouco o· de N-e'l'ega.- . . Sr. Presidente, uma vez que o ilus· gaçlio Aérea Comercial do Aeropor• tre Ministro ·da A·eroná.ut!ca nos ga.- ·
to . de .Pamamirim, · que l!ga · Estado ranta que .. a ·. navegação comercial..
· · a ·Est!lido ··e· município ''·a ·ll1Ul11clpio. · pros.;egUirá. no aeroporto de Nata.!,
Diz s. Eíi.• que·' "na Base Aérea.
estão de parabens os bras!leiros e,
de -Pa.rnamir.im ·functcma. o .Aeropor- sobretudo os .riograndenses do norte
. to .· Comercial de Natal. · · Utilizam
que nlio ficarão Isolados, seus trans·
êsse aeroporto · q u a t r o · emprêsa.s
partes . aéreos de pas:ageirOI'l, cargas .
·de · transporte' Internacional · (British,
e correspo.ndência.
. ·
Fal)la, Compan.h!a Mercantil Anônl· · Congratulamo-nos com o .Tenente · ·
ma.· Ibéria. . e 'A!ltarial e seis comBrigadeiro Trompowsky, S. Exc!a;,
panhias nacionais <Pana.ir, cruzei- para evidenciar que não pretendia
ro. do Sul, Ae:ovia.s, Linhas Aére.as dedxar ao abandono· a base de Par•
Paulistas, Linhas Aéreas B~as!leiras · namerlm, declarou que ·para lá man·
e ~ro Geral L!m!tada) ..
dara,. em missão, o !lustre. chefe do
Estado Maior da Aeroná.ut!ca, Briga· Vale . acentuar que as companhias
·estrangeiras nada podem transpor- . deiro Gervá.s!o Dunca.n e o Briga<tar (nem passageiros nem carga) -de · deiro Appel N·e<tto, nomes 'que declino- com profunda admiração e sim·
Natal .para qualquer ,outro ponto .do
território illac!onal. tsse
serviço, pat!a. A afirmação, entretanto, não
chamado de cabotagem, é· privativo inval!da a minha argume.n·tação. Eu
não' sabia. da viag:em dêsses emlnen·
das comJ?anh!as nacional;;''.
tes m!l!tares; e, se soubesse; ficaria
receioso de que algo. se estWesse pas.(*l. NA~- ·~J ~nilt" pelo orador.
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-430sando no: 111eroporto, r~lativame'Ilte à ou · "Destócador~Serraria", .destinado
proibição do exérdclo .da aviação co- à desobstrução .dos rioil' da. Amazônia.;
merclal.- Além disso, n!ío estavamos · -Projeto de Lei da --Ci\mara n.• 269
em guerra pelo · menos o Senado de· 1948, que facilita· o_; registro. civti
ignora. • tal·· fato - nem • mesmo · às · ·de nascimento, dispensa de multa. e
pol'U1s ,, ' da' ·gu-erra., n!i,o ' hav·mdo; dá outras providências; ':: . ,, . ' .
assim, razão para a· supr~t:slio da naProjeto de Lei da Câmara n. • 270
vegação comercial em .. Pamamlr1m. de 1948, que modifica os artlgós 4.~
Acresce que: durante ó conflUo. em e 5.• do Decreto-lei n.• ·s:476,. de 14
.. que ·o Brseil estev-e el!lvolvldo, fól o· de .junho de 1943, e' dá oUtras. provi- .
·
, .··
· ..
aeroporto • construído com · a. ,cola.bO· dênclas; . . · ·
ração· dos. ·norte-americanos, .. tendo
.. P_rojeto de Lei da ·ca.inara ri.• 271,
passado pela pista de Natal;. dla.rla- de 1948, _que con~ede IsenÇão de. dimente, .aviõ~IS 'em ..·núm.ero sup-ei"lor reltos de ·importação"e -:dema.ls .·ta·~
a trezentos; nacionais: e. lnternaclo· · xas .aduaneiras, ·para a maquinaria
n!U!;' entretanto_ .-nada Impediu . que destmada à instalação de-moinho& da
· a · na.vega.ção: comercial ali .. se ex·e·r- Indústria ·Mineira .de Moagem Llml· ·
tada; · ··· ·. · · · · ·
· . · •. ·
citasse· normal. e serenamente.....
· · EstallliOs, · ·as.s~m, · perfeitamente : de• . · PÍ'Ójeto de Ler: da. .Câmara. ·ri". • ·272,
acõrdo ·:com- :a· permanência •·. dêsse .de' 1948, .que autoriza• o· Poder Exe. seviço, ·fato -•que. -dev~ · merecea-:·de .. cutivo a_· doar à. congregação 'dos' sa~
•c:todos· os·· braslle4ros ·.as · ma.ls •.efusivas ·leslanos' uma área ·de-' terreno perten'.congra.tulações. <Multo bem;· multo cente à Escola Agro;.Técnlca de Bar. ·bem: Palmas>: ·'
bacena, no Estado de Minas Gerais;
.. ·.O sa:. PRESIDENTE - . Nada
·Projeto de Lei 'da''Câmara n.• 273, ·
~mais halvendo ·que tra.tar, VO!i enceT·
de 1948; que concede. pensão especial
rar a sessão. Designo parR.J1. de amanh_ã .... à .vluva . e filhos menores .do ·R.grõnoa segUinte ·
·
·
mo fruticultor, classe · "L",· do· M1nfs •
. ·ORDE:M no DIA
.tério da AgricUltura, Joaquim. Ferreira
de :.Carvalho;
.
.
Projeto de Lei da' Câmara n:• 274, ·
Trabalho de Comissões.
: 'tLevantii-se a: sessão às 16 horas · de 1948, que concede •a pepsão espe-_.
. · e 10 ·minutos. · ·
clal de Cr$- .500,00 mensais, a Belmlra Botelho de :Arruda ·Medeiros, .vluva
de Antônio Medeiros; ·
· ··
. ·: 7 ,.. ,,. . . ... :; '
Projeto de Lei da .camarà n. ó 275;
-Recebem emendas perante
de
-1948, que autorlza ... a. abertUra, pelo
· · a Mesa·.··
..
Ministério . do Trabalho, Indústria e
,Na sessão de hoje:
Comércio, :do crédito especial de .....
Projeto. ,de: Lel.do senado_ .n.• 30,. Cr$:L365.734,70,, para atender despesas decorrentes de desapropriação por .
.de .1948; .que .define os crimes.- contra-. ·utilidade públlca.;:--, ..•. : .- .. ·--:.. ,::;.., .·
o Estado· e· a· ordem ·politica. e social
e dá ·outras providências:·
· · . · ·Projeto de Lei da Câmara n.• 277,
Projeto de·. Lei da Câmara. n.• 265, ·de 1948, que autoriza o· Poder Exe·
de 1948, que. isenta de direitos de _1m· -cutlvo a abrir, pelo ,,Mlnlstérlo · aas
:portação . e.- .demais .taxas . aduaneiras ·Relações. Exteriores, o crédito espe·
o produto denominado. "Fenotlzlana"; ela! de Cr$ 1.5oo.poo,oo para o fim
· .-·
· · ·· . ,
Projeto .de Lei da Câmara n.• 266,. que especl!lca;
de · 1948,---que . releva , a p~escrição · da· · ·_ PÍ'ojeto ··de Lei_ da· Câmara' n. • 278,
divida de Cr$ 15. 590,00, que· tem a de 1948, que autoriza a abertura;· pelo ·
_União· com o sargento .músico; ·refor· Ministério ·dà Educação· e Saúde,· do
. mado. do Exército; Verfdlano Freire crédltQ de Cr$ 33. 000,00, para atender
. do Rego Barros; . · , . .
.
a ·pagamento de gratl!lcação de ma·
Projeto .de Lei da Câmara n.• 267,· glstério. à · professora Haydéa ,Hor- ·
.
. .
· ·de 1948, qtie extingue a Comissão Na· Meyll;
·· ~clonai do Gasogênlo; .
· ..
Projeto de Lei da· Câmara n, • 279, .
Projeto de Lei da. Câmara n. • 268, de. 1948, que autoriza a- abertura pelo
de 1948;, que autoriza o Poder Exe· Ministério da Educação·. e Saúde, do
cutlvo a abrir, pelo Ministério da Via· crédito especial de Cr$ 5.322,60 para
ção e . Obras' Públlcas, o crédito es· atender a pagamento. de gratl!ica•
peclal de Cr$ 15.000.000,00 para ção de magistério ao professor Fran· ·
cowtrução de um navio "Destocador" cisco Luís da Silva Campos; _
·.

.

.....
.. ,.,,

-m-Projeto de Lei da Câmara n.• 280,
Projeto de Lei da Câmara n.• 276,
1948, que autoriza a abertura, 'pelo de 1948, que ·autoriza a allenaçlío dos
:Mlnlstério da Educaçlío e Saúde, do imóveis que ·menciona; à Prefeitura
crédito especial tie Cr$ 26.000,00 paru do· Distrito Federal;
atender ao pagamento de·gratlflcr.çlío' · Projeto de Lei da Câmara n.• 281,
de magistério devida . ao professor de 1948, que autoriza a abertura, pelo
CláUdio Ferreira Melo. ·· · · ·
· Ministério da· Fazendll, do .crédito es., Nas sessõés ·_de hoje e de amanhlí: . -peclal· de :Cr$ 4.000.000,00, para pagamento de juros· de apóllces dá DI. Projeto· de Decreto Legislativo nll·· vida .Pilbllca Interna;
mero .21, de 1948, que aprova o AcOrProjeto. de Lei d111 •Câmara ·n.• 282,
do· Sanatório Pan-~erlcano de -Mon- · pe. 1948, que dispõe sObre. o trata~ . ,
tevldéu;
.
.
.
mento a. ser .dispensado aos. membros·
··Projeto de Decreto Legislativo nll- do Tribunal· Superior· Eleitoral; , .
Projeto 'de. Lei da CâmBil'Do n.• 283,
mero 22, de.1948,.que. mantém a de· cis11o do Tribunal de Contas;· que re- de 1948, que cria um Horto Florestal. ·
cusou o registro ao têrmo de contra- no Munlclpió de Sllvfmla, ·no Estado
·· ·
to entre o Govêl'flo Federal e Paulo de Goiás; .
Projeto de Lei da Câmara n. •. 284, .
Windsor Branlng : para execuçlío de
serviços . de · dragagem · da barra do de 1948,. que- fixa normas para a, apo.pOrto de Aracajll;. .
. .
.
· sentadoria dos ..funcion!l.Í'los do Ser. Projeto . de ,Decreto Legislativo nll- viço Nacional de Febre Amarela e
mero ,23,.,de 1948,. que autoriza o Trl• Serviço Nacional de Malária;
bunal de. Contas, registrar o têrmo
Projeto dtl Lei da Oll.mara. n. 0- 285,
de contrato firmado entre o Mlnisté- de ·1948, que, aprova. o plano de a pU. rio da Agricultura e a: Associação dos- caçlío de recursos orÇamentários atriCriadores de Gado Holandês· do Rio bufdos ao Coruielho Nacional do Pe-·
Grande
sui; ·
·
tróleo, no exerclclo de 1948;
·-·
CONGRESSO NACIONAL
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O Congresso Nacional decreta, nos
·termos do.:_~rt. · 66, Item VIII, da ·Cons.. tltuição ·Federal,· e. eu, Nereu :Ramo.~.
Presidente do Senado Federal, promulgo o. seguinte.
DECUTO LEGISLATIVO

. N.•
16, .de.
1948
.
·,. ' '
''
.
Art; 1.• :m mantida a decisão pela
- qual o T.rlbUnal de Contas . recusou
registro ·:ao• contrato: que· a. ··Fazenda
Nacional ·firmou com' a.. Viaçã.o Aérea
Santos. D$ont. S: A., .conferindo-lhe
· os favores .constantes do. Decreto-lei
n.• · 300, de · 24 de· fevereiro de -1938.
· Art. 2.0 Revogam-se ·as disposições
em contrário. · .
. ·· ,·
Senado Federal, -em 17 -de agOsto
de .1948.
NEREV RAMôS
· o Congresso Nacional decreta, nos
termos do art. 66, item VIII, da Cons·
tltulção Federal, e eu, Nereu Ramos,
Presidente do Senado Federal, .pro·
mulgo o seguinte
·
.'

novaçáo, celebrado com Jorge Bail!y, ·
pelo Ministério. da Aeronáutica, em
face do'·Decreto n.• 22.469, de 18 .d&
janeiro de 1947 .. ·
· ·
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõ_es.
em contrário. ·
Senado Federal, em 17 de agOsto
de 1948. .
·
NEREU RAMOS · .

o CongresSo Nacional deêreta, · nos
termos do art .. 66, · item I, da Cons.
tltulção Federal, e eu, Nereu Ramos,
Présldente .. do Senado Federal, . pro-.
)nulgo o seguinte :
DECUTO LEGISLATIVO .

N.• 15, de 1948

Art. 1.0 É aprovado ·o Protocolo
Modificativo das convenções interna-.
clonais sôbre entorpecentes, firmado,
·no dia 11 de dezembro de 1946, pelos
nalses signatários dos acordos, ·convenções e protocolos de Haia; Genebra
e Bangkok, e assinado pelo Brasil a
17 do referido mês e ano, em Lake
'·
·
Success,
Nova York, Estados Unidos.
DECRETO LEGISLATIVO
Art·. 2.0 Revogam-se rui disposições
N.• 17, de 1948
em contrário.
·
Senado Federal, em 17 de agOsto
Art. i.• :m mantida a· decisão do·
de 1948. ·
TribUnal de Contas que reusa re·
NERl!tT RAMOS
slstro ao têrmo de contrato, em Te·

...

. ··.'~

''

.

'

'
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até o presente momento, no tocante
aos Acordos, Convenções e Proto.colos .
menclqnados no anexo cto p1·esente
Protocolo.
.
· .. ·
·. .
·. 3. os Estados Partes .de qualqu·~r
dos Instrumentos que devem ser emen- .
dados. pelo presente Protocolo, estãG
convidados . a aplicar os textos emendados ~ dêsses Instrumentos; logo que
· os Estádos Partes
pres~nte' Pro~ entrem em: vigor· as emendas, mes'
. · · ino .que ainda · não.· se tenham terld
I
d
toco o; · cons eran o.. que os .. Ac. ordos nado .Partes.· do presente Protocolo.
Convenções e Protocqlos lnternaclo·
nals. relativos ·.a· entorpecentes, assina·
4. sé as emendas à Convenção sOdas a 23 de janeiro. de 1912, a 11 de bre drogas no~ivas de. 19 d,e fevereiro
fevereiro de · 1925, a ·19 de fevereiro · de ·1925 ou as emendas à Convençlio
·dCL 1925, a ..13 de julho· de 1931, a 27 de · ' ·para llmltar a fabrlcaçlio e regular a
novembro de 1931 e a. 26 de junho de dlstrlbulç(o de entorpecentes de 13 de
1936,·' confl~m· à .Liga das Nações · julho·de 1931 entrarem em vigor antes ·
certos deveres e funções, que devem que· a 91'gan!zaçAo Mundial· de Saúde • , >
·. ""ser cumpridos n_ecessàrlamente · de esteja em ·condições de pre!'ncher · as.
·maneira. continua, exigindo, portanto, funçlíes que estas Convenções lhe atr!,.
a adoçio de !Providências· adequadas ' 'buem, as funçlies confiadas a essa_
em face da diSsolução da mesma Liga ·Organização pelas emendas serão pro,· · e considerando que é oportuno· que vlsõrlamente preenchidas pela Co.êsses ·deveres e funções sejam· exerci· missão Interina .. · ·
dos doravante, . pela . organlzaçlio
. ' Artl o ·rir •
Mundial. ·de · Sadde ou·..pela.. suo. co- ·
· ·'•, · · · ...
g :· . •··
mlssllo .Interina, convieram no se. ·AS funçõéS atrlbuldail ao Govêrno
gtilnte: ·
. · ·· · '
dos Pafses baixos em virtude dos ar·
Artigo I
tlgos 21 . e .25 da Convenção Interna·
. clonlll dó ·Opio, assinada em. ·Haia a
, Os Estados :E'artes do ,presente J:'ro- '23 de janeiro de' 1912 e confiadas ao
tocolo assumem· o :compromisso ·entre secretérlo Geral da.Liga .das. Nações;
.si, ~cada .um·-no. que dfz:·respeito .aos · com·. 0 · consentimento do· Govêrno dos ·
instrumentos dos quais é Parte, e de 'Pafses• Baixos .por •uma resoluçlio da
acOrdo com as disposições do presente. · Assembléia. da Liga das Nações de 15
Protocolo, de. atribuir pleno bfelto ju· · de dezembro de 1920, serão .doravante
rldlco ·às. emendas dos instrumentos .exercidas .pelo Secretérlo Geral da ~-.
menCionados. no·. anexo do presente ganizaç!lo das N!Lções .Unidas. ·
· · Arttgo ·IV . .
·
Protocolo, de as pOr. em. vigor e· ·rle
garantir a sua aplicação.
·
. .
. ., ,
. . 1
. . .
. · ArtlgÕ~U
.
Logo que, seja.;. possível, depois dn.
.
. .
. .
' ·
abertura. à assina.tura do presente Pro• ·1·. Flcao entendidó que· até 'que en~ tocolo, o. ,secretário .Geral preparará
tre em .vigor. ·o Protocolo ·relativo .à os textos. dos Acordos, Convenções e
Convenção Internacional de 19 de .fe· . Protocolos . revistos de conformidade
· verelro .de 1925 relativo às drogas no- ·com o presente !'rotocolo e translni7
civas e relativo à Convençlio Interna· tirá a' titulo de.lnformaçlio, cópias ao
Clona.! de 13 . de julho de 1931 .para · Govêmo de cada Membro .das Nações .
limitar a fabricação ecregulamentar .a- · Unidas'e. d(,cada.Estado não Membro· ..
· distrlbulçãó. dos entorpecentes,- o, Co·. ao .qual :o _,presente Protocolo tenha
.lnité c.entral Permanente .e o .orgão sido comunicado pelo Secretário Ge·
. de·. ContrOle, . como se acham consti· .ral. :.
'.
·.tuidos atualm'ente,. continuarão a exer. Artigo· v .·
.
cer suas funções. ·Durante · êste pe. ·
O presente· Protocoló·. será aberto· à ·
· rlodo, o Conselho Eco~Omlco e Social
.!. poderá· preencher as vagas. existentes
assinatura. ou à aceitação de todos os ·
~o Comité ·central Permanente.
Estados Partes dos Acordos, Coriven·
2, · O Secretário Geral dil. Organiza· ções e Protocolos, sObre entorpecentes
çlio das Nações Unidas fica autorl·
de 23 de janeiro de 1912, 11 de feve·
zado a -asumir Imediatamente as fun· relro de 1925, de 13 de julho de 1931,
·ções que eram da competência do Se· 27 .de novembro. de 1931 e 26 de junhó
rctário. Geral da Liga das Nações, de 1936, aos quais o Secretérlo Geral
Protocolo .: ele emeiula dos acor·
. dos, ·convenções ·e protocolos s6bre
entorpecentes /irTIUJdos em·. Haia ·
a 23 de janeiro de 1912, e11t •· Ge. nebra a·.u ...de fevereiro de 1925, a ·
18 de .fevereiro de 1925 ~.e a 13 de
. iulho ·de 1931,. em Bangkok ·a 27
de novembro de 1931 e em Ge-' ·
' nebra .a 26 de junho de 1936.
,.

ao

..

-
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da Organização das Nações Unidas
houver transmitido ·uma. cópia do pre- de 1936 a.sslln como a· todos· os mem·
bros .das Nações.' Unidas e aos Estados
sente .Protocolo.
não membros mencionados· no ar-tigo IV.
· ._
.
·
Artigo VI '
Em fé do que ·os ·abaixo assinados,
Os Estados poderão tornar-se Partes ·
devidamente autorizados assinaram o
do presente Protocolo:.
·.
presente Protocolo, em nome dos· seus
· a.) assinando-o sem reserva quanto
Governos
respectivos, nas d:ltas que
à aprovação; .
· . · .
ao
pé das suas assinaturas.
figuram
b) aslnando'sob reserv'a. de aprovaem
LakeSuccess, Nova York,
Feito
.
.·_ção seguida: de aceitação;
a onze de dezembro. de mil novecentos
c) aceitando-o.~
·
.
.
e quarenta e seis.
· A ~:~ceitai;ão' tornar;se·á efetlva. pelo
depósito de um instrumento !orm[ll Pelo Afganlstão:
junto ao .Secretário Geral da. Orga- ·
A. Hosayn Azli. · .
.
n!zação das. Nações Unidas.
11 de dezembro de 1946 .
Artigo VII .
Pela .Argentina:
1. _O presente Protoi:olo ·entràrá em·. · :.tosé .Arce. ' .
- . '.
vigor _com rrela.ção . a _cada parte . na.
11
de
dezembro
de
1946
o •
•
, data. em que esta aderir .sem for- ·
mular _reservas quanto à sua, acei- Pela,, Autrá~iÍI: sUrjeit;a, à , aiprovàção
_do .Govêrno da Austrálla. o
.·
tação ou. na·. data em -que ·.um lnstru·
:mento de· aceitação. seja depositado: - Norman ·J.•... o. Makin.
·
2. As' emendas mencionadas no ane· . .
· 11 de dezembro de 1946.
xo do_ presente Protocolo entrarão em
vigor no que diz respeito a cada. AcOr-· : Pelo Reino di Bélgica:
do, Convençlío ou · Prot_oeolo quando
G. Kaeckenbeeck:
a maiopa. das Partes ·do AcOrdo Con11 de dezembro de 1946.
venção ou Pl'otocolo, tenham tornaPela Bollvla.:
do partes do' pr_esente. Pr~toeolo.
E. Sinjlnis;
Artigo VIII
-14 de dezembro de 1946.
NOÍJ termo.s 'do artigo. í02 da. carta.
das Nações· Unidas, o secretário Ge- ' Pelo Brastl:_ ·
ral da Organização das Naçlies Uni·
Vellosb.
das registrará · e publicará as. emen• · · P.17Leão
de
d~mbro. de 19460
das trazidas a, cada. ·instrumento pelo
presente Protocolo, ,_com as . datas de Pela República socfitl!~a SrnJiética da
Bielorussla:
·
·
·. entrada. em vigor. dessas emendas.
. ..
. . __
· - Ar.tJgo IX
·
Kuzma V. Klsslew. ·
11 de dezembro de 1946 o
'. -o-.·pr~ente;·Protoc~io;. cujos ·te:ctos
inglês, chll\ê.\l,:espa.nhol;cfrancês ·e rus·- Pelo Canadá;
. so farão. Igualmente fé serão deposiPaul Manln.
tados· · nos ·arqUivos 'do Secretariado
11 de dezembro de 1946.
da. Organização das~ Nações· . Unfdas.
lls ·Convençlies; ·.A:cordo!'l·e ·Protocolos
Pelo Cli!le: ·
· a serem emendados de conformidade
, com o anexo, tendo sido redigido sO;. -. F. Nieto Dei Rio ..
11. de dezembro de 1946_.
mente em. inglês e em francês, os tex·
tos . Inglês · e francês do anexo farão Pela China:
igualmente · fé, sendo. ·.traduções os
P. C. Chang.
textos chinês, espanhol e russo.' Uma
11 de dezembro de 1941!.
cópia conforme a cer-tificada do presente Protocolo, 'Inclusive o· anexo, Pela Colômbia:
será enviada. pelo Secretário Geral a
. cada uin dos _Estados Partes dos· AcOr·
Alfonso Lopez. ·
: dos, Convençlies ·e Protocolos, sObre
11 de dezembro de 1946 o
entorpecentes de 23 de janeiro de
p
c ,.. -.,
191:1, ll de fevereiro de 1925; .19 de
or 0 ••0. _.. 1ca:
· feverlro de 1925, 13 de -julho de 1931,
F. de· P. Gultierrez. ·
27 de novembro de 1931 e 26 de _junho
11 de dezembro de 1946.

..
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Pcn: Cub~: -

Pelo Ltbano:

auilhermo Belt •.
· 11 .de dezembro de 1946.
Pelá .Tchecoslovaqui~:
V. Clementls. · ·
n de dezembro de 1946.
· Pela Dinamarca:

rio

· . 11 .de. dezembro de 1946. ·
·Pela. ' República' Dom.tntcana: ,

I

' -

'

'

·Alexandre Párodi.
· 11 de dezembro de .1948·.
Peià·
GréCia:' .•.,.;,
· ' '...•· ·; ·.. -'
; . . ·' .... :·
V. ··.Dendramls. ·
.
. · ·n de ·',','to,.
dezembro de •1946.
•' .,
',
•
-Pela. Guatemal~: ... · ·
---~-

,, •

::

I

,•

.. '

· · Jorge
GarCia'·
ar~nacios
.. : '
.
r·
,
•
_~13 .de dezembro de 1946. · ·
· P_or·Haitl: Ad. retere114.u'I1J•.. .. · .
. .Herarci
':ROy~ · . · . .
· 14 de dezembro de 1948. · · ·-

o. L:

·

'
'
11 de dezembro.de·1946.. .
~ .... ''

Pela ·rsl4~ia: .· ; .Pela tndta: . · .

· ·
.. . .

~~~':n~:O d~~1946~

. Mil "de
.Pelo lran:

·

.

Nasrollah Entezam •.
.•

11 de. dezembro de 1946.
P~lo Iraque:
A.· Baldr.
12 de . dezembro de 1946,

Mii~co:

'

. . • :-. . "

· ·
· · ..
E. ·N. vatt.Kleftens.

1~ de dezembro de 1946.
Pela Nif~?a zel411Í!ta:
· ·C • A . · Bere
.,_ nc18tm.·
. , ·.
' · 11 de dezembro de 1948.
.Pela.
Nicoráuua.:
~ufeito à aP,.ovação:
.
~

.

"

.

G: sevllla-Sacasa.. . :.·

· 13 de dezembr<l. -de .1946 ..
Pelo Reino da Noruega: ..
Flnn MQe; . .
.
.
·u de dezembro de.1946 ...

'

Por Honciuiás:. . ··· '
Tlburlo óartls Jr. · ,

. ..

Lulz Padllha ·Nervo.
i/·
11 de dezembro de 1948.
/ Pelo Reino ae Patsés-BcW:aa:

aUc:ta . aódll1;: _ .

'

·.'

if

11 de de~em'oro de 1946 • ' .·
Pelo . Equador:·
· .· .Sujeito
. ·. ·à ·.aprovaçAo
·
./'
. · F. Illescas; · . . .. . . · .
"
, · '14 de:llezêmbro·de 1948;
· Pelo Eglto:
· A;·· Sanh~uiy ... · . ·
· .. 11 de ' dezeill~o·
-· de 1S46... '
Pelo Salvador:
. .
.
... '
."· :.
.pela Etiópia:_ , _
·
. !'ela FranÇa: ·
--

-

13 de dezembro de 1946,
Pela Sibéri~: .
C. Abayornl Cassell.
.
11 de deze_mbro- de 1946.
Pelo Grão Ducado de L'U%em'burgo: ·
Pierre Elvlnser.
11 de deze~bro de 1946. · ..

· aüstav. RUmussen..··.' · · ·

Emmo

'

·. c. Chamoun.

· -' ·

Pelo Pananici: .
·.. ·
R. 'J. Alfaro.
. 15 de dezembro de 11M6. • ·
Pelo Par.~uat: A4 Reterendum.
. Cesar. ROmeo Acoita.
.
14 de dezembro _de 1948,
Pelo Perú: ··
P,elas .ReJJúbltc~s Ftllptnaa: ·
p, ROmulo •. '
..
·• . 11 de dezembro ·de._1948.
.
'·
PeZG Poltmia: · ·... .
Dr. S. TUblasZ. . .. . .
11 de-dezembro de.•1946.
Pela Arábia sau4itai . · : ·

., ·culoá

.~

· . AJ2ur 'Faliuil ALs&ud.

.

.u·de dezembro. de 1948,
Pela Suécia: · ·
. '
1 ' '
Pela SiTia.: ..

. F:KhoUrt.

i.

' .
.

11 de dezembro de 1946.
Pela. Turquia: SOmente com relação
às Convenções das quais a Tllr·
qula. .é Parte ..
Muzaffer Goker.
11 de dezembro de 1946:

•'

.

•

. ,l

·."'.
·.-.J·
..... .
~

._ 435-

Pe'/Q;. Ucr/lnfa: Sujeito a aprovação.
L. I. Medved.
11 .de dezembro de 1946;
. Pela União Sttl·A/rica.na.: . . .
.H. T. Andrews •....
16 _de dezembro de 1946.
Pela União das ·.R8pllbllca.s socla.ll~tas
sométicas:
.
N; Novlkov. .
..
SUjeito à aprovaçD.o. ·
. . 11'de dezembro de 1946."
Pelo .Reino Unido dG Orá-Bretanha· e
Irlanda do ·Norte:
··
:Hartley sha.wéross.
11 'de dezembro de 1946.
,
Pelos 'Estridos ··Unidos da. América:
Sujeito a;. ap~ovaçAo:. .
.
·
Warren R. Austln;
.. 11 .de dezembro de 1946 •. :
Pelo Unt~t: Ad Referendum.
José A. Mora; ..
. 14 de dezembro de :1946 ." .
Pela Venezuela.: .·Ad referendUDi.
E. Stolk •.
11 de dezembro de 1948 •.
. Pela.. lugosldvia.: Ad referendum. ·
.
'
Stancke Slmjlc;
·· •
11 de dezembro de 1946.
: AwÓ áo .'protocolo de· emenda.
d06. acordos, convençiles e proto~
colos "86bre. entorpecentes Jlrma
. dos na. Hata. em .23 de 1a7ielro de
... 1912, em Genebra. em 11: de jeve.· ~ro, ~. 1925, em .19 de· 'fevereiro
de .1926. e em u:de 1tllho de'1931,
.em Bangkok em 27 de novembro
de .. 193Fe.em Genebra.em 26 de
·1unho de 193~. · · . . ·.· · ·
1 .. · Ac6rd.O'. relativo .·à /abrlca.çãÓ, o
comércio.. Interno . e. uso do ópio preparado c07n Protocolo, e :Ata. Final.
assinados em ·Genebra, a ' 11 de fevereiro de 1926. · ·
·
· ··
. Noà artigos .10, 13, 14 'e 15, substl·
tulr·se-á ·~ Secreté.ria Geral da . Liga
das Nações"· por ··secreté.rio Geral da
Organlzaçio .da Liga_ das Nações" por
"SecretárlQ da Organlzaçio ·das Na
ções· ,tl'nidas".
·
Nos artigos 3 e 4 · do Decreto, substltulr-se-á "o Conselho da Liga das ·
Nações'.' ·por "o Conselho Económico
e Social da. Organização das Nações
Unidas".
·
·
'

...

. ::.''

.

2. Convenção. Internacional sóbru
Drogas Nocivas, com Protocolo, assl·
nados em Genebra, a 19 de jevertro
de '1926.
.• . ,
·
Substltulr~se-á o artigo 8 pelo artigo segUinte:
.
· •Quando a. OrganizaÇão Mundial de Baúde, a· conselho de um.
Comité de peritos por. ela. nomeado, constatar que. certos :prepara• .
dos, ~lue contenham entorpecentes ·
visados no. presente capitUlo, não ·
possam· levar.· a, tóxlcomania , em
vlst~ .. das substAncias. medlcamentosas com as quais êsses entorpe·
centes se· encontrem associado.~ eque I!Jlpedem. de . ser. recuperados
pràtlcamente, ·a Organização Mun·
dlal 'de Ballde comunicará· essa
constatação ao· Conselho· EcoriOmlco e !;,social da Organização · das
Naçlíes Unidas. O Conselho co. munlcará esta constataçD.o · às
. Partes contratantes, o que deter- .·
núnará a. retirada dos 'preparados ·
em questio do .regime·. da presente
convenção" ..... .
Substltulr·se·á o artigo. 10.pelo ·seguinte.
·
.·, · .
· •Quando a. Organização MUndial de Sallde; · a conselho de um
Cotnité ·de peritos por ela· nomeado, tiver. constatado que ·qualquer
entorpecente ao Qua.1 não se a.pllque a presente:: Convenção 'eja
susceptlvel de dar lugar a abusos
análogos e de produzir efeitos tão
nocivos · quanto os . determinados
pelas substAncias. atingidas . por
êste capitulo : da · ·convençD.o, a
OrganlzaçAo Mundial de: .. Sallde
Informará ·o .. conselho EconOmlco •
e SOcial e Dle recomendará que
as disposições, da. presente .Con·
vençllo sejam aplicadas ·.·a essa
substAncia".
· ·
.,
. •o Conselho -Econ6mlco ·e· Social comunicará esta. ._recomendação às Partes Contratantes. .TO·
da Parte contratante q,ue .aceitar ·
tal recomendação··· notificará · .o
Secreté.rio Geral .. da Organização
das· Nações Unidas da. sua. aceita·
ção a qual dará ciência do fato
às outras · Partes Contratantes" .
•As disposições da presente
Convenção ·serão Imediatamente
. apllcávels à substância em ques. tão nas relações entre as Partes
Contratantes que tiverem aceita·
do a recomendação prevista. nos
parágrafos precedentes".

'''·""
-~y.

' ... ~

I•

'

.· ~.:

•
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No terceiro· -:parágrafo do artigo 19,
te convenção, ·a ela aderiam ou
substltuir-se-á "o Conselho da Liga
a denuncia.ram. :tste registro fidas -Nações" por·· "o Conselho·· Ecocará constantemente .à diSposição
llômico e Social da OrgamiZaçã.o das .
das Partes Contratantes é · se1·â
.Nàções Unidas".
.
.,
publicado. de tempos .em tempos".
·o quarto· parágrafo ,do artigo l9
será suprimido.
.· . . ·
O parág:.:afo. segundo do artigo 30 fi. ·Nos artigos ·20, 24, 27, 30, 32 e 33
cará redigido da seguinte .forma: ·
(parágrafo 1), substltulr·se-á "o Con. . . "0. secretário. Geral da' Organi·
selho Econômico · e Social da· Organi- d ...
d
, zação .das. Nações. Unldàs" e 0 Secre· zaçao as ..ações Uni as dará co·tárlo· __Geral _ 'da:LI_ga das Nações por.
nheclmento a 'cada ·um dos Mem·
· · t-~ ... · · al
·
·-•~
bros da Organização- das Nações
'·"o· Secre ...,.o· ,Ge~ 'da' Org.,.....,ação
Unidas- e· aos. Estados· mencionadas Nações ·Unidas'!· tOdas ·as ··vl!zes
· dos· rio'. artlg·0 34_ de _qualquer de"
que· estas dénomlnaçõês forem .imcon··núntia.<~uereceba'.'·-·. ·.. - .. ·_·
traCias;···· .. ·.... , ... :---·:_,,._,_,_.
. · No artigo . 32,' ' Substltuir·s~á . "a
3. · Convençlio ,I~teniacionàt para li·corte Permanente .de ·Jwtlça Internamttar a tabrtcaçáo dos· entorpecentes
-clonai'~ por ."a Côrte Interna.cfonal ·de · . com ProtocolO de Assinatura, flrmaoiustlça'~ .-. . . .
, . , , , , _. •·
· .
dos e'!!-. g~ebra a 13· de 1ul~o de 1931..
· ~: ó 'artigo 34 passará a ter a seguinte ·No· artigo 5, parágrafo 1,- ·as pala•· d ·- ã 0 ... - ,
.. _ ._ ._ - vras:· "a todos. os·,Membr.os da Liga
te aç ··::> ._.·_ ·
-· ··_· ·· · :· · · das Nações:e,ao.S''Estadoà não Mem. ·· "A préSente ·.Convenção será su- bro6 mei:lclonad.Os 'no'iaTtigo 27, serão
,,,jeita.,a ratificação. A partir de · substltuidas pelas ·palavras "a todos
·_ 1.o de.,j!UleirO de, 1947,, os lnstruos 'MembroS· da OÍ'gànlzaÇão das Na·
mentos . de ratificação .. serão :depoções Unidas _e aos Estâdos nlio Mem.
sitado8 com o Secretário Geral da
broa· mencionados .'no·:·artigo · 28".
.
Organização · das·.. Nações Unidas
A ·p.rilnelra>aUiiea -:do -·parágrafo 6 .
que notificará do depósito todos
...... ui
1 li
-. · os,_ Membros ·, da . Organização · das
dó· artigo 5 será su""uit da pe a a - ··
Nações Unidas ,.e os Estlidos não nea seguinte: :,
.
.
·Membros · ,aos-• quais: o ... Secretário
avaliações' 'serão examina. Ger-a.V-t!Ver.·imVW~o um exemplar
das por um Orgão de ·eontrOle
· _.
.
composto .de quatro ·membros. • A
· · · · da.Ooiwenção'!. ·, ·
_.: O • artÍgo. 35. ficará' redigido. da se~ .
' Organização: _Mundial ·~omeará
,gulnte_'_forma,: 1 -· _.••. .- .• • •. · • · • _ ·
dois membros .e ·a ·Comissão de.·.
Entoi1lecentes do Conselho Econô·"A partir de 30 de setembro·de · ._ ,.. . mico e-Social bem-como o:Comlté
1925, todo· o .Estado-_representadocentral· Permanente nomearão,
. na· •Conferência .em . que-- foi ela-.
ada:
um' membi-o.-io .·secretá·
boradac a~ _presente . Convenção e
riadó -do';Orgão;; de· ContrOle. será.
que '''não:: a :·tenha.:, aSSillàéló,. todo
. da!ff?:'ao ·.Silére'tál:io.Ga:al '!iR'Orga-' ·
. nlzação das Naç6es,Unldas,que se
Meinbréi.da.s Nações Unldàs ou to·.do. Estado_· não :Membro. menciona·... assegúràrá · a.:colabpraçã0 estreita
··do rio·.art'lgo'S~ePOdér'á' aderir à·
do Comité ·central Permanente" ...
preseri~e convetição'~~-..7<
· - . · ."Está. . adesão:' se fará ·.por meio .. ·No artigo 5 parágrafo 7,· .as palavras
-' · de· oomunicaçlio_',_da·· Orgaillzaçlio "15".de ·de~embro .de ,pa~a ano'' subsdas .'Nàçõés''Uilidas:: o·'secretário _..· tituirlío.·as ,p,~av_l'!I.B:, 1... de. nov,embro
Geràl notificará·· Imediatamente .. de.cada,;an_q •.e: as .palavras !'Por. ln-·
'. os Membros signatários 'meneio~ • termédlq ,do__Secretário .Geral; da. Ornados no artigo 34, assim como os •. ganlzação ,das. ~aç~s. :Unidas. a. todos.
·Estados -· aderentes, . dêste depó• . os.Meml!ros. ~as. l'!:fações ...U:nidas. e aos
. slto" . - · . . . .
· . Estados :.nlío .. ·Membros ,.mencionados
1 no .àrtlgo 28".subst1tu1rão as palavras
-· , ••••• • .
. .
••
_
• • • '
· O artigo 37 ficará recllgldo da se- _"por intermédio · do Secretário Geral
.. guinte fo~a:
. . · :. -.
·
. a todas às Memliros·da' Ligá. das Na.
-... '"Um' registro· especialsei'á.:man· . ções e . açs.E~t!ldos I)ã~,Membros meri:
' tido' pelO' Secretál;o.Geràl da or- , donados n~ ~igo 27 •• _ .
·. · '':gamzaÇão' .. das' NàÇões '_Unldàs, lnOs .parágrafos 2, 3, 4 e 5 do ar·tigo .
'dicà.n;~o•,quais·~os;Espados que as- . 11;. serão substituídos pelos· parâgra- ·
sinaram··ou•"retiflcaram·a prescn- fos seguintes: .

"As

um;·

·'<r · .·

'

-

·
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. "2. A Organizp.Çã.o Mundial de
"No ·caso de tais disposições nllo
Saúde, a conselho do Comité de
existirem . entre as Partes . ·diver·
péritcs por ela nomeado, dicidi"
· gentes, submeter-se·á. o 'confllto a
rá. se o produto que se -trata pode
um ;processo arbitral ou judiClá.·
determinar .. a tóxicoma.nia. (derio. Na falta de um ·acôrdo quan. vendo ser equiparado, em canse·
.. to à.· escolha de. um outro tribuqüência., às "drogas" mencionanal, . o conflito será. .'submetido,
das .no sub-grupo .(a) do grupo I
Pedido de uma das partes, à Cór· .
·:ou se pode ser transformado em
te Internacional de Justiça se
· uma dessas mesmas drogas, e
elas forem tôdas Partes do . "Es·
por- conseqüência equiparado às
tatuto~ e. se não forem Partes, a
"drogas'~ mencionadas no subum tr1ounal de arbitragem cons·
. grll!l•O (b) do gruipo II ou 1110 gru·
Jituldo. conforme a ConvenÇão .de
·'
PO II)".
Haia de, 18 de outubro de 1907, ·
para solução pacifica dos confll· ·.
4. · Se a Orga.nlzação MUIIlldial ·
tos
int~rnaciona!S".
· ·
de Saúde,. seguindo o .conselho do
Comité de Péritcs nomeado por
.O últlnlo parágrafo do ârt.. 26 será.
ela, resolve ··que, sem ser uma
substituldo
pelo seguinte: ·"droga" susceptlvel de ·determi·
· -nar a toxicomania, o produto de
"0 Secretário Geral . comUIIlica
que se trata pode ser transfor·
rã a. todos os membros da ·Orgamado· em ta( "droga" a questão".
. ntzação das Nações Unidas, bem
de saber se a dita ~·droga" se
como aos Estados- não membros
enquadra no sub-grupo (b) do •.
mencionados no art. 28, tõdas as ·
grupo .I ou . grupo . II será. sub· . ·
declarações e tOdas as. comunicametida~ para decisão, a· uma co·
ções · recebidas, nos termos do
missão de três péritos qualifica·presente artigo".
. ·..
.
dos para examinar os aSJlectos ci·
· o a.rt. 28 ficará. 1assim redigido:
entlficos e .Técnicos. Dois dêstes
péritos · serão designados, · respec· .
"A presente Convençã~ 'está. su·
tlvamente, .pelo Govêmo interesJeito.
à. . ratificação. A partir de
. sado , e pela . COmissão de Entor·
1.0 de jmeiro de 1947, os. instru·
· pecentes do Conselho .Econômico
mentos .· de · ra.tif!caçlio serlio de·
e Social e o terceiro será. desigpositados com· o Secretário ·Geral
nàdo pelos. dais acima citados.
. da Organização das Nações Unidas que .comunicará. o depósito a
· "5; Tôda déclsão tomada · de
toda os membros da Organiza·
· acOrdo· com· os dois parágrafos ·
ção das Nações Unidas, ass~ co·
precedentes será. levada . ao como aos Estados não membros aos
·. nlheclmenltc do secretário Geral".
quais o ·. Secretário , Geral . tiver
· 'da Ollga.n!zação das Nações Uni·
· . enviado·· um exempl81' da COI!l·
das que a· transmitirá. a oodos os
vençlio". .
.· · MembrOS·' 'da: Organização .. e aos
Esta.dos não· Membros menc!0111a•
"Todo memtnio da Organização
. dos· no ár:tigo 28''.. ·
·
das Nações .UDidas e ·todo Estado
·não membro a· que ·faz referência
. Nos parágrafos. 6
7 do artigo II
o art. 23 podem aderir à presen•·
substlituir·se·á. "o ·secretário :Geral" .
te Convençlio. · OS 'instrumentos
por , "o Secretário Geral . da· Organi·.
de adesão serão· depositados·. jun·
2ação das. Nações ·Unidas" •.
to ao Secretário Geral da Orga' Nos artigos. 14, 20, 21, 23, · 26, · 31, 32.
nização das Nações Unidas · que
e 33 substituii'-se·á. . "o Secretário Ge·
notificará. .do depósito todos os
ral da. Liga das Nações" por "o. Se·
membros da Organização . daa Na
oretá.rio · Geral .da Or~animçã·o das
ções Unidas, bem como· os ·Esta•
Nações Unidas".
dos não membros a que faz refe· NÔ artigo 21 as palavras ~·a Comls- ·
rência. o artigo · 28~.· •.
são Consultiva do tráfico de ópio e
No pnmeiro pará.gralfo do. art. 32, a.
outras drogas 'nocivas" .serão s~bsti · última.
frase ficará assim redigida:
tuidas pelas"palavras "a Comissao de
"A
denúncia. nllo valerá senão
. Entorpecentes do Conselho Econõmi·
para
a Alta Parte Contratante .
-co e Social".
em nome da. qual ela tenha sido
.·o pãrágrafo seguinte substituirá o
depositada.".
:§ 2.0 do art. 25 •.

a

e

l
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...... ·
"O Secretário Geral coniuzúcaO § 2.0 do a1·t. 32 · fica-rá. assim re•
rá a todos os membl'(ls meneio·
dlgido:
nados no art. 20, tõdas as decla"O Secre·tário Geral· notificará
...
.rações
e avisos 'recebidos nos .têrtodos ·os membros da. Organiza·
mos
do
presente artigo".
ção das Nações Unidas e os Es·
O art. 20. ficará as~lm redigido:
tados não membros mencionados
. no art. 28 das denúncias assim
. "A presente convenção está
recebidas" .
sujeita· à ratificação. A partir de
No i:erceir~ parágrafo do. art. 32, as
1 de. janeiro de '1947, ·os instrus. palavras "das Altas Partes -Contra. mentes .de ratificação se1'ão de·
positados com o Secretário . Geral
·tantes". substituirão, as !Palavras "dos
· da ·Organização das· :Nações Uni. membros '!,.a Lig~ . das. Nações· e dos
Estados. nao membros ligados pela
das, .que notificará de cada de· ·
presente. Convenção".
pósito,, todos os membros. da OrNo art. ·33 as palavras "tOda Alta
ganização . das Nações Unidas,
Pa:tte · Contratante" - substituirão . as
·bem .como' aos Estados lião mempalavras-· "qualquer· membro da Liga.
bros aos quais o Secretário Ge· ••·•.das Nações ou ·Estado não membro li
ral haja remetido um exemplar ' ··
dá convenção".
· .
.
· gado .pela.· Convenção'' · e as • palavras
"tódas.·as Altas. Partes Contratantes"
0
O § 1. do art .. 21' ficará' assim \r e·
substituirão as palavras "todos ·os ou-: digido:
·
·
tros .membros da Liga das Nàções e
aos Estados não membros assim liga"Todo. membro. da Organização
dos'': ·
·
: ·
das Nações .. Unidas . ou. Estado
não .membro referido no .art 20
. 4·. AcÚdo s6br~ o contrOle do hábito
poderá aderir .- à presente · Con·de .tum:iir ópio no E:xtrem'O .·Oriente, .
. venção".
com Ata Final, assinados. em . Bankok a 27 de nooembro de 1931...
. No ·§ 1o0 do àrt. 24, ,as palavras "a
· Nos ártigos. V e VIl a8 palavras· ~·o .Mta.· Parte·· ContraJtmte'.' .· substituirão
Secretário Gera.! .da Organização das as palavras "o membro da. Liga das
Nações·. Unidas".• substituirão as pala· NaçOes ou Estado
não membros~·.
·.
. /
. .
·vras uo Secretário Geral da Liga das
o
§
2.
•
do
art
..
24,
f!cÍU'á
·assim
r
e·~
.
. ões " , .
·:
Naç
digldo: ,
·
·s. Convençáo-olnternaciona! para a·
. "0 secretário aérái notificará.
repres@_l!o tráfico· lZicito. das ·drogras
. todos os .membros ·da Organiza· nocivas; . assinada. em._ qenebra, a 26 . ·
ção das Nações. Unidas e. os Es:de. junho _4e-1936.
~.
:
tados-. não membros referidos no
. Nos. arts•. · 16,. 18, 21, 23. e. 24 será
20, das denúnc!às recebidas'.
art.
subst!tu!do ·."Secretário Geral da. Liga..
No.,§
a.• do art. 24,. as' J]allivras ··
diiS'.Nações" por-' "Secretário Geral da
"Membros.
da .Liga: das Nações · e ·
Organização das Nações Unidas~·.
dos Estados nl!.o membros. liga· .
dos à presente Convenção" ·serão
No art.
súblltitulr~se-á o§ 2.0 ,- pelo seguinte: ..
·
substituídas. pelas palavras "as.
Altas P.artes Contratantes":
· "No: 'caso ·de . tais-- disposições
: o art. 25 ficará assbn .redigido:
não existirem entre as partes em
-.. . conflito, elas o submeterão acum
"Um 11edido de· revisão da pre· ·
processo . arbitral ou· jud!éiário.
sente
C_onvenção. poderá -ser .-for-.
Se: não· estiverem. de. acOrdo na
mulada·,
qualquer ocasião por .
escolha de outro ·tr~bunal, subme· · , . qualquer· em
Alta
Parte Contratante,
terão o conflito, ·a. pedido de •uma.
meio
·
de
notificação
dirigida
por
·deras. à Côrte II$emwc!an.aol de
ao
secretário
Geral.
da Qrganiza·
Justiçru se elas forem, P.artes .do
ção das Nações Unidas. Esta no·. Estatuto. e, se . não forem a um
será~.. comunicada, pelo.
tificação
. tribunal de .arbitragem .constituiSecr.etário
·Geral às Altas Partes
do de· conformidade com ,a Con·
e se f~r apoiada. por
Contratantes
venção · de Haia, de 18 de outubro
um têrço delas no mfn!mo, as
de 1907, para a solução pacifica
Altas Partes Contratantes se
dos conflitos internacionais" o
compl'(lmetem a se reunirem· .ein
conferência · a · fim de rever a.
o fi 4o 0 do art. lli ficará assim re·
Convenção" .
·
,digido:
0.
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104.a
Sessão,
1948...
. em 19 de Agôsto-de
.

...•:;

'

'

. PRESIDll:NCIA DOS SRS. ·JOAO VILLASBOAS, 2,0 .SECRETARIO
. E NE&EU RAMOS, PRESIDENTE

O SR. 1.0.: SUPLENTE (servindo de
As 14,30 hor~s 'comparecém os
2.0 · secretáT!_O), procede- à:'leltura di.'.
Senhores; senadores:
.
.
ata da. sessao. an,terlor que, posta. ·em
· Waldema.r Pedrosa.
discussão, é :•sem ·debate, aprovada; · ·
Severlano Nunes.
() SR. 4!0 SECRETARIO (servin·
.Augusto Meira..
do de 1.0 ); lê· o seguinte .
Evllllldro Vianna.
Olavo Oliveira.'
EXPEDIENTE
.. Plínio. Pompeu.
0
Senhor 1. Seretárlo: .
Fernlll!ldes Tll!Vora..
Ferreira de Souza.
Tenhq . a honra .. de encanllnha.r. à
Adalbel'tO :Ribeiro; ·
Vossa E'xcelêncla,: para os deyidos· t.lns;
• Vergniaud · Wanderley.
o incluso autógrafo do. Projeto · de
José Amerl.co.
Lei n.0 . 477·A, de 1948, que abre ao
Etelvina · Llns.
., Poder Judiciário, •o · crédito especial
Cícero de vasoncelos.
de Cr$ 27;200,00, para. pagamento a
Ismar de Góes ..
membros. do · Tribunal RegionaL Ele!·
MJaynárd· Gomes.
torai·de ·são Paulo,. em, 1947.
.
Aloyslo· de. carvalho.
Aproveito o. ensejo para· reiterar à
Pereira. Moacyr.
Vossa Excelência os .. protestos de nll·
Attllio Vivacqua.
nba i distinta . consideração. . "
Rio,. ~ 13 . de agõsto de 1948. ·
Henrique de· Novaes.
Getúlio
MOUra, 2 ..0 Secretário.
.
Santos Neves~
··Hamilton Nogueira.
PROJETO DE ·. LEI DA CÂMARA
···Andrade ·Ramos;
N.o 291, .de 1948 .
.Alfredõ Neves·.-··-·· ·
Abre, ao Poder 'Judiciário, o cré·
• sa Tlnoo;· · . ·;
dito
especial de Cr$ 27; 200,00 para .
Levindó Coelho.
· pagamento a memlri'os de Tribu··
, Marcondes Filho.
nal • Regional Eleitoral' . de· São .
Dario Cardoso.
•
,l>auzo, em· 1947.
·
Rodolphó: Miranda.·
Pedro .Ludovico. ··
o c~ngr.esso Nacional decreta:
Filinto Müller.
Artigo 1.0 - l!:·.aberto a0 'Poder Ju~
João Vlllasbôas •.
diciário
o· crédito -espectai de .. ; .....
Vespaslano 'Martins.
Cr$
27
.200,00;(vinte e sete mil e du~
· Flávio. Guimarães.·.
.
-.zentos
cruzeiros>,
destinado a ocorrer,
Roberto Glasser.
.1947;
ao·
pagamento
de venclmen·
em
Arthur Santos.
tos,
gratificações
de·
representação
,a
Francisco · Gallottl.
·
membros
do
Tribunal
Regional
Elei.
ErÍlesto Dornelles.
torai do Estado de São-·Paulo. -.
Luclo Corrêa., ·
Artigo 2.0 - A presente lei entrará ·.
salgado Filho (39)'.
em vigor na data de' sua publicação. .. O SR. PRESIDENTE - Acham~se
Artigo. 3.0 - Revogam-se as dispo·
presentes 39 Srs. Senadores. Havendo
sições
em contrário. ··
número legal, está. aberta a sessão.
A'·
imprlmtr.Val·se proceder à leitura da ata. ·
,·
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São lidos e vão ·a ·imprimir os
seguintes pareceres: · · .
PARECER ·

.

· N.o 652, .de 1948

.

de Justiça, nada m~ parecendo que
possa ser· oposto nesta Comissão.
Jt o meu parecer.
···
. ·
Sala das Comissões, em 17 de .agõs·
to de 1948. - I smar de Góes, Presi·
dente em exerciclo. - Ma.thias Qlym·
e · pio, Relator. · - Vespa.siano Martins.

Da. Comissão de Consti~uição
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
- Apolonio Sales • ..:.. Alfredo Neves.
CD.mara n.O 199, de 1948.
· - José Américo • ..:.. Alvaro AdolphO •
-Salgado Filho.·- Durval cruz.·.Re.lator: sen. waldéma.r: Pedrosa.
.
Ferreira·. de Souza•
. O .Projeto de Lei ri.O 442-A, de 1~48,

PARECER
autoriza, a abertura,· pelo Poder Judl·
clárlo, do crédito especial de .•.•....
· N.o 654, de ~948
Cr$139.300,00;para ocorrer. ao paga.
Da Comissão de, Constituição .e
. mento de· despesas ·de representação
Justiça, Bóbre 0 .Proteto. d» Lei da
dos membros do· Tribunal · Regional
,.
"'
Eleitoral do·· Rio Grande do Norte e
Cdmara n.o 203·194o · · ·
·
do· aluguel do,'prédlo onde. funciona .
,Relator.: Sr. ·olavo Oliveira.
aquêle' órgão, despesas. que deixaram
.
.
de ser efetuadas ·no ·exerciclo' de 1047,
o· Projeto n.O 479-A, oriundo da Câ·
' l(lor falta de recursos orçamen_tários. . mara dos Deputados, extingue a Agên·' ·
ela da Capitania dos Portos do Dls·
·
· ·
A 'proposição.·'resultou' de oficio do trlto Federal:e EStado. do Rio de Ja· .
Presidente dáquêle Tribunal à Oàma· nelro; em Ma:rambala, criada pelo· De· ·
· ra dos Deputados,. acompanhada ·de creto n.O 20.163, de. 7 de dezembro de'
. quadros .demonstrativos d.os créditos 1045. · · ·
.
·solicitados.
.
.
. .
A providência, objet·o da proposl·
Nada se .nos , deparando contra a ção, foi de !nlclativa do Poder Exe·
·constitucionalidade· ·do projeto, opina- cutlvo, constante da mensagem n.0 60,
.mos pela. ·sua .. aprovação, depois.. de de 6 •· de fevereii'o de .1948, mediante ·
ouvida a Comissão de Finanças.
proposta dos órgãos técnicos do Mi·
. , Sala das ComiSsões, em s;de agõsto nlstérlo da Marinha...
.
de 1948. - Waldemar Pedrosa, PNsi- . A ·lllatérla é da competéncla ·do
dente •em . exerc!clo · e· Relator. · - · Congresso Nacional <Constituição F.e·
Ftllnto·MiLller; ...;.;:Augusto:Metra. dera!, arts. 5, XV, I, 65, IV, e 67 § 1.0)
· ·Etelvina Lins; '..:...' Vergnta.ud wander·. ·. estando: na. espécie regularmente exer·
zey •. - Arthur •santoo • ....;.; Lucia Cor· citada.
. '· ·
· ·
rea. ·
. Sala da' Comissão de Justlçe:.__dto Sde.
. . • .
· nado Federal, . em . . de ag...,. o e
• · .PARECER· ·.
1948 .. - Waldemar. Pedrosa, Presl·
/N.o: 65a,· de l94B · •
dente em· exerclclo • ..::. Olavo Oliveira,
,...
·
Relator. - ·Filinto· MiL!ler. - Arthur
'Santos. - Etelvino. Lins. - .. Lucio
Da Comissão de Finança11 ··sóbr"
.
o. Projeto de Lei da. C4mar.a. nú- Correa •. ...::. Fer"(etra J].e Souza •. .
mero 199·48. ·'
·
PARECER ', : ..
.Relator.· sr.
Mathia.s
Ol•,:,p.lo.
.
.
.,...
N.o 655,_ de· 1948
O presente . projeto que autoriza. · a
, :Da. Comissão de Finanças, sóbre
· abertura, pelo .Poder Judiciário, do
· o Projeto. de Lei ·da. Cdmar'à. mi'.
crédito especial de Cr$ 139. 300,00., pamero 203, de 1948. · , · ·
.ra ocorrer ao-pagamento de despesas
• .;e··lat.or·. ·s.r.· Santo.·s Neves'.
com pessoal e aluguel de casa, em
...
.•1947, originou-se de um offçlo do Pre·
o Mlnlstérii> ·da. M:a.rtliha. adotando
sldente do Tribunal. Eleitoral do Es· sugestão apresentada pelo Capitão dos
tado do Rio ffi."ande do Norte,. acom- Portos do Distrito Federal e · EStado
plmhado do .quadro demonstratWo da· do· Rio de Janeiro, resolveu extinguir
quelas despesas, que não pudessem ser a Agência de Marambaia, criada. pelo
atendidas em 1947, por falta "de reeur- . Decreto n.o 20.163, de 7 de dezembro
sos orçamentários.
.. ·
. . de 1945, a. vista de .. sua proximidade
~ .SObre o .assunto se pronunciaram . com a. Agência sediada em Itacurussá.
favorà.velmente, nas .duas Casas . do . · Sendo matéria de· competência. do
Congresso, as respectivas Comissões
Congresso Na(!lonal a êste foi dlrig!da

...., Ul-.
Menságem pelo Sr. Presidente. da Re·
pública, do que resultou o Projeto de
lei n,• 479-A, de "19484, já aprovado
pela Câmara. dos Srs. Deputados.
Tratando-se de providência de or·
dem administrativa da qual não re·
sultará. aumento de degpesas, nada tem
a opOr esta Comissão que se mani·
. festa, assim, pela ·aprovação do· pro·
jeto.
"
Sala das Comissões,· em 17 de ngôsto de 1948. - Ismar. de Góe~, Presi·
dente,. em exerclclo. - Sa:ntos Neves,
Relator •. - Victorlno Freire. -,.. ves·
pastano Mllrtins. - Mathias Olympio.
""'" Apolonio Bales.
..:... Salgado Filho. - Alfredo Neves.
.- José Amerlc:o, - Ferreirll de Souzt~.
~ Durvt~z· cruz.

PARECER

N.0 656, de U48
ComÚlt/IIQ de ConStituição e
Justiça, s6bre o PrOfeto. 'de Lei. da
C4mara n.• ·204·1948.
.Relator - Senador Vergniartd
Wanderley.

Dt1

nhar a Exposição de Motivos do senhor Ministro da Fazenda,. justifica a
necessidade da abertura· do crédito especial de Cr$ 30.000,00, pelo Mln!s·
tério da Justiça, para atender às. des·
.pesas com a compra de munições, des·
:tinadas à Policio Militar do Distrito
Federal e que não são fabricadas pelo
Exército e são necessárias à manutenção da ordem.
·O Ministro da Justiçai encarece ainda a concessão do crédito, porque ·vem
atender a uma necessidade de cará.ter /
geral, e para a qual não foi consig·
· nada dotaçAo no orçamento vigente e
o COmando da unidade, que a solicita,
salienta que "com a e~tlnção do regi·
me de ·incorporaçlio dos saldos orça·.
. mentá.rios .aos fundos e caixas espe·.
ciais,. pelo· Decreto-lei n.• 9.051, de
.1946 · ficou a. Caixa de Economias da -.
Corpilração 1':: desprovida· de . recursos
para continuar a. fa.zer face às despesas com munições para armas , de
porte Individua.! e outras, não usadas
no · Exército. Nacional, que, por êsse
motivo não. cOnfecciona essas muni·
çõe!l".
· As Comissões de JustiÍ;a desta e da
outra. Casa do Congresso se manlfes·
. taram fa.vorá.veis à concessão da me·
dida, a qual também nada tem a opor
esta ComissAo.
. ·
l!: o meli parecer.
·sa.la das. Comiss6i!s, em 17 de agOsto
de 1948. -,.. Ismtlr de Gó~, Presidente
em exercfcio. - .Mllthtas Olympto,
Rela.tor •. - vespasit~no Martlns.

Por.não .haver no orçamento daRe·
pública., pára. 1948, verba para aqufsi·.
· ção de munição do tipo que o "Exército nlio fornece" e necessário ao serviço e instruçlio da Polfcla. M!Htar, so_llcitdli; o, Executivo, que o Congresso
·autorizasse. a. ·abertura de um crédito
especial de trinta mil .cruzeiros (cr$
30.000,00) para atender às despesas
com. compra. dessas refeyidas m~i·
ções. · -- .. __ - .
. .· '.
' Nada 'temos a alegar contra. a cons·
tucionalldade da. medida, 'ora. solicl·
tada; ca.bendo entretanto à ComissAo
· de Finança.! .esclarecer se o senado
deve concordar. com mais .uma. aber. wra. de crédito especla.I.
- Sala. diiiÍ Comlss6e8, em 5. de agOsto
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presi· _
dente em exerc!cio. - Vergniauà
Wanderley, Relator. -. Filinto M1lller • .
-

Arthur ~Santos ...;- EtelvinQ Lins.
Lucia CorrBa.
·

. PARECER
.
N.•.657, de 1948
Da Comissão de Finanças, sóbre
o PrOfeta de Lei ãa CfJ.mara nú·

, mero 204-48:
·
.Relator: sr: Mllthtas Olympio.

Pela. Mensagem n.• 150,. de 5 de abril
do -corrente ano, o Exmo. ·Sr. Presi·
dente. da ~epúbllca fazendo acompa-

Apolonio Sales. - Alfredo Neves. ·José Américo. - Alvaro Adolpho. Slllgado .FtlM• .- Durval OT1t2 •• Ferreirtl t!e..Souza.
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658, de 1948
Da Comstslló de Cotistttídçáo e

,Justiça, s6bre 0 Projeto ãe Lei da
· C4mart~ n.• 205, de 1948.
.
. .Relator: Sentldor Lucto Correa.
O Projeto· de Lei n~• 274-A, de 1948, ·

da Câmara. dos Deputados, visa abrir
pelo Poder Judicié.rio · o crédito · espe,
cial de Cr$ n;2oo,oo (onze mil e du- zentos cruzeiros); para pagamento do
aluguel do prédio onde funciona o Tri·
bunal Reg!Qnal Eleitoral de Sergipe,
no per!odo de setembro de 1945 a de·
zembro de 1947.
· ·
2. O projeto resultou de solicitaÇão
do Presidente do Tribunal .Regional
Eleitoral de Berglpe à Câmára dos 'DG- .

'.-~

''

·•.

;
. 1

,,
putados, nos :têrmos do art. ·67, § 2.•,
da Constl tulção Federal, acompanhan •
. . do. o petltório cópias de .documentos
que esclarecem vinha sendo custeada
. e.Ssa · despesa pelos ·cofres do Estado ·
- de Sergipe, até que;. a 26 d!l fevereiro
de 1947 o Interventor Federal no Estado resolveu suspendê-la; deb::ando
·de _pagar ao· senhorio não ·só.. os ·meses
de setembro de 1945 ·e ·dezembro .de
1946, como'todo o ano de 1947, num total de quatorze meses.
·· ·
3. Trata-se, .como 'se :vê, :dê aber· ·
"• tura de .crédito .. para' pagamento ,de
despesas de··.. sezylçp · federal. ..
..
Por qJle nada ;haja ~argÜir .•contra
· a constitucionalidade .ou ,legalidade do
projeto,, a .Comissão ·de Constituição e
.... • Justiça opina .pela sua· ·aprovação~
Sala das Comissões, .em :s de agOsto ·
de 1948. ·....;.. ·Waldemar 1Ped.rosa, .P.resl- ·
. dente em exercício. - :Lucia :corrêa,
'· ,. Relator. - .vergniarut tWanderley.

.a

.. Augusto Meira. - Arthur ·santos. -,
. Etelvino Lins. .....:. 'Filinto M1lller.

diga:se: "dos meses' dé dezembro de .

1945, dezembro de 1946 e todo o ano
de 1947''. ·
~.
· 2. Com. a emenda proposta, s'om~s

de. parecer· que o projeto seja aprovado. pelo Senado.
·
,
Sala das Comissões, em 17 de agOsto'
de 1948. - Ismar de Góes, Presidente
em exercício. - Alvaro Adolpho, Relator. - José Americo. Alfredo
Neve$. - Duroal Cru;;:; ....., Victorlno
Freire . .....:. ·Apolonio sazes. - vespa.
siano ·Martins. - Ferreira de Sou~a.
- Salgado Filho. - Mathioa!1 Olympio.
PARECEa .

N.0 660, de. 1948
Da Comissão· de Cofistttuição . e
Justiça; ..sóbre o Projeto de .Lei
da Câmara. n.• 207, de 19.48 ~ .
.'Relator: Sen_ador •Au!/usto Meira.
·
· ·

.. o

presente·projeto .auto~lza .·a aber- ·
tura
do crédito .de . Cr$ 33. 000,00 · pelo
PARECER
"
. I
·Ministério. da Educação para atenN.0 ·659, del948.
der a .pagamento devido ao professor
Amadeu>.Oaprlglloni. Dito proLuiz
Da Comissão de Finanças, scibre
jeto
resulta,
de ·uma mensagem .do .
o PrOjeto de Lei;da 'Câma.ra nú- .. Exmo. Sr.. Presidente
.da. República·
mero 205, aé '.1948.
·
acompanhada do . ante-projeto . enca. Belatôr_: SenadÓr ·11Uvaro .Adolmlnhados. à Câmara pelo Exmo Sr.
·
•. Ministro .da Fazenda, .juntamente com
h
0
•' P • ~ 1
· ··
à respectiva documentação; Nada há
, 1. o desembargador PreSidente do
a· opõr. ao.·dito .projeto· e .assim penso
Tribunal Regional de ,Sergipe pediu .à deve ·ser aprovado pelo· Senado. .
Câmara dos Deputados, .em ofício de
Sala das. Comissões, em 3· de agõsto .
'18 de março do corrente ano, a aberde 1948. - . .,Waldemar . Pedrosa, ·
tura do crédito especial ·de Cr$ ... , .. ·· · ·PreSidente, em exercício, ;__ Augusto '
11.200,00 para •pagamento de aluguéis, ·Mm.ra,. Relator. - Filinto Milller.
do prédio onde funciona em Aracajú - Arthur ·.santos. - . Etelvina· Lins.
ãquêle .Tribunal, relatlvoá aos meses - vergniaud Wanderley. ·
Lucto.
de. dezembro de '1945, .. dezembro .de Corrêa.
·
·
·
·1946 e todo o ano de '1947,
·
. PARECER
o Projeto da Câmara, ·.de n:• '205 de
N.• 66_1, ae. 1948 ,o· . ·
. 1948, que autoriza o· ,pagamento .da
·.despesa, .refere-se aos ··aluguéis do pe··
'Da Comissão 'de Finançoo, .sóbre.
r!odo .de setembro de .1945 a-dezembro
. a· Projeto de Iiei da Câmara nú-·
'de '1947, em ·desacõrdo.com: o ofício do
mero· 207-48. ·
. desembargador ·, •Presidente odaquêlc
Relator: Sr. Victorino Fre!r.e.
Tribunal. A Comissão :de Constituição
e .JustiÇa do Senado •opinou 1pela apre·
o Projeto ile. Lei n.• 190-A, de 1948
:vação do projeto.
. ·
\
autoriza .a abertura, . ;>elo· Mimistéria
Trata-se de equivoco, •evidente,' na
da .Educação e Saúde, do .crédito es ..
redação do projeto de -lei, ;pela Comispecial de Cr$ 33.1()00;00 para atendei
. são ·de Finanças •da •Câmara, ~que ·deve ao !Pagamento de gratJ:fica.ção de maser corrigido .Pela emenda que .passa- .. slstérlo a que tem .direito o Professor.
mos a oferecer, nos termos .seguintes:
Lulz Amadeu Caprlgllone. ·
· ..
o. projeto da Câmara está acompa·
.Onde se lê, no art. 1:0 : '"ao,per!odo
nhado da documentação. necessária
de setembro de 1945 a ,dezembro de
Inclusive
'Mensagem do Executivo.
1947"•.
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·Meu parecer é pela aprovação . do
projeto. ·
.
Sala das Comissões, em 18 de agOsto
. de 1948 . .- 1smar de Góee, Presl. dente. - VictOrino. Freire, Relator.
-

Santos Neves. - Vespasiano Mar,
Apolonio Sales. - José Americo. - Alvaro Adolpho. - Ferreira
de Souza.
·

tins. -

PARECER

N.O 662; de i948 ·

-- ·

sfgniás da Ordem Nacional do M6. .
rito, criadas pelo Decreto-lei n.• 9.737;
de 4 d.e setembro de 1946.
Trata-se de atender a sol!citaçâo
do Govêrno, com o fim de dar exe.
cuçii.o a uma 'lei ,para o que precisa
dos recursos ·necessários.
2. Somos de parecer que a despesa·
fica assim justificada e que · o ·pro·
j etc deve ser aprovado pelo Senado .
Sala das Comissões, em 17· de. agôsto
de 1948. - Ismar de Góes, Presidente
em exercício. -~Alvaro Adolpho;· Re·
. 'lator . .:.,.. Veepastano Martins: - San• ·

· Da .·comissão de constituição ·e
.Justiça; ·sd'bre 0 Projeto de Lei da
' CA ·
tos Neves. - V.ictorino Freire. -Ma. umara n.O 2Q8, de ..1948.
thias Olymplo. -'- Apolonio Sales, Rélator:. Senador Lucio Corrêa. · . AlfredO'' Nev.es. ·...;_ :·José · .Americo. o :Projeto de •Lei n.O. 237-A, de 1948, Ferreira de Souza.'

.. .,,·
'

...

oriundo da Câmara dos Deputados,
·;·
PARECER
autoriza ·o Poder . Executivo· a -abrir,
à; Presidência . da República, o ·cré,
N.O 664, de ·1948
dito especial de Cr$ 50. ooo,oo (cinqUenta ·m11 cruzeiros), :para a aqu!si·
Da Comissão de ~Constituição ·e
·ção de 'insígnia· da Ordem ·Nacional
Justiça ,sdbre o· Projeto. de Lei -dei
...,
·.do Mérito,' criada pelo Decreto-lei.
Câmarii n.O ·209, de 1948. .
n.O 9.732, de 4 de setembro de 1946.
2. o :projet·o resultou iie mensaaem
:Relator: Senador.-Waldemal• Pe. do . Sr. Presidente . da República à
drosa • ' ·
' 1
·
Câmara dos Deputados;
Em. mensagem .n.0, l22, de :27 de .fe' · ·
' :3. A Ordem Nacional do Mérito é verelro de 1948, acompanhada de EX'···.
lnstltuióão · criada pelo 'Decreto-lei . posição de Motivos do M.lnistro da_
- n.O 9. 732, de 4 ·de setembro de -1946 l'azenda e anteprojeto, o Presid.ente
' :·,
e ·para conferir as lnsfgnlas ·que adota da República solicitou à Câmara dos
-.
'se. faz mister, como ·acentua a men- ·_ Deputados isenÇão de direitos. de lm. ...:··
·i;agem; -que o .· Poder · Executivo dis· portação. e demais taxas aduaneiraa
ponha de l-'ecursos pàra adquiri-las. · para uni grupo . elétrlco caterplllar
· 4. ·Nada. tendo. a _arguir contra a
DiesselD~8.800, destinado ac ser.viço
.· constitucionalidade ou legalidade do de ·ilumlilação da cidade de R!bàmar,
. projeto, a Com!ssãó de Constituição e no Estado do ·Maranhão.
Justiça; opina no sentido da. sua apro.Procedeu· solicitação do. Governádor
.vnção; 1 . · ·. • · ·• · . . ·
•
daquêle Estado.
·
. Sala li!U! ·Comissões, em 30. ·de juProjeto
·
de.
Lei
n.O 349-A, de .
0
· lho de 1948. ....:. Waldemar Pedrosa, 194 ~ do. CAm··aro d"". Deput·~os ··'Presidente em exercício. . - Lucio
" w "
w
~
"""
""
Corrêa, Relator. - · Vergniauà · wantrapassou· o pedido do Poder· Executi-.
!lerley. ....:. Augusto Meira. - 'Filinto
vo, lriclu!ndo na isenção de direitos
Müller. - Arthur santos,....:. Etelvina -solicitada, "a taxa- de previdência so·
Lins.
·
ela!".
·
Tendo. s, ·mencionada' taxa~· aplicação
PARECER: · ·
··.,
~especial, não pode, segundo reitera.........
. das decisões desta Comissão, ser ob- .
N.O. 663, de 1948 ·
.j eto de isenção .
Da Comiseáo. de 'Finánças, só·
Ass!Ín ·opinamos pela aprovação do
bre o Prõieto de Lei àa .Cdmara
projeto,
·mediante. emenda supressiva
n.• 208,· de 1948. · da. expressão "Inclusive a de ·previ.
Relator: Senador Alvaro Aàol- dência social".
pho.
·
Sala das Comissões, em 5 de àgôsto
. 1. o Sr. · Presidente da República, de 1948. - Waldemar ·Pedrosa,, P~e
em mensagem à Câmara dos Depu- sldente em exercício e Relator. .tados, ·pediu a abertura· do crédito es· ·· Lucto .corrêa. - Filinto Müller •
pecial. de cinquenta: mil cruzeiros (Cr$ Etelvina Lins. - Arthur Santos. ·- ·
50.000,00), para _a' aqu!siçtío das in· Vergniaud Wanàerley.
. '

'

'

'
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PARECEI\

N. 667, de 1048
0

N.• 665, .de 1948
, - Da Comi.ssao de Finançcz.ç, sóbre o PrOje,to IZe Lei IZa Climara
n.• 209 - 1948. · ·
..

'

·.. ·· Da 'com~sllo ae Finanças, sóbre
o P,t:ojeto IZe Lei da Climara nú. mtn:o 218, de 1948. .
.Relator: Senador VesPasiano
·M~~m..
, • .
.
O presente. projeto autoriza o Poder

.Relator: Senador Victorfno .Frei·re.
,

.O presente Projeto· de·.Lein.• 349-A, . Executivo a abrl.l:, pelo Minlatério da
-_. . de 1948,. visa conceder- isenção de Educação e Saúde; .o ciédito especial
direitos de importação e demais ta-, de· Cr$ 2.374,20· (dois mil, trezentos
xa.s adumeiras, lnclusilve· a de previ- e setentà e .quatro cruzeiros .e :vinte
dência social, pàra um grupo elt!trico · centavos) , ·. para . pagamento ao ·ProCaterpillar ·Diesel adquirido pelo .ao- .fessor Catedrâtico. da; Faculdade Navêrno do .Maranhão e destinado. ao · clona! de ~qUitetura Luis Nogueira '
serviço ·de UnmtnaÇão da Cidade· de ·,de P1!-ula,- que lhe foi• concedida pelo
!Ubamar, :naquêle ·Estado. · ·. · . ' . . Decreto de 16 de agOBto· de 1945, corti:v~·da· ·a. Comiss!Ío de donst.itulção ·.respondente
aó. período de 3' de, .·ju..:
.
nho; a 31 de ·dezembro
de 1944. ·. · ·
:.
·e· Justiça do Senado, està manifestou~
. o pagamento serã à . :razão• de, . ; .
.se pela ·aprovação . do projeto; me~
Cr$ 4'00,00 - (quatrocentos ... cruzeiros).
dlmte emenda '·supressiva da expresmensais, de acôrdo· com· o Decreto~
são "Inclusive a de ·previdência· r.ocial" · lei n.• 2. 895,. de dezembro ·de 1940,.
·. porque acentua. a Comissão de Justiça,
. Não •hã •. dúvida· quanto ao direito
· a taxa de previdência social teni apli- que .assiste ao· referido Professor, pelo
cação especial:
· · · · ·
que e colicluimo.S ·.pela· :aprovação da
'' ·'' . Nestail condições, meu· parecer é no . abertura do crédito especial · soliclsentido de que seja aprovado o pro- tàdo ·
· . . . ·
.. · , · : · . ·
jeto como a emenda supressiva .ofe.Sala dás Comsisões, ·em 17 de agOBreclda pela Comissão de· Justiça. .
'to de 1948. -. Ivo :IZ'Aqutno, Presl-.
..
. Sala·. d.'as· 'Co.:..••• ~~s. em.17..'de ·ag··ôsto . dente .. -• Vespll6iano. ·Marftns, ..Rela""""""
tor. ..:;. Victortn.o Freire. - AZjrtido
· . de .1948 . .:..: Ism.ar. ae Góes, Presidente Neves. ..:;. ApoZonio .. sares. .- ·.José
..em exercicio .. - ·Victortno Freire,. Re~ - ·Américo: - Santos 'Neves. ·~·Alvaro
~lator; .,.. Vespaslano Martins. -.Ma- · AcZoZpho • ..;;. Ferreira 1Ze Souza. )·
... o ·

• thias OZympio. _; Apolonio Sales; _, ·
Aztreao Neves• .,.. , José Americo. Durval Cruz. - SalgadQ F!lho.
. . . PAIÍ!CER .
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·PARECER.·

;:N.• 668, de'·1948

·

Dei coniissao- ae Constituiçao e .·

Justiça, sóbre ·o Pr01eto · ae ·Lei
da ClimaTa n.0 · 219, IZe 1948..

:N;o 6_66, de 1948

Da ·Camissll~ de Co116tituiçáo e ·· . - .ReZat~: sen~ Ete,Zvino Lim_. .
Justiça sllbre.. o Pr01eto 1Ze ·Lei
O Projeto de Lei n.• 219, ·.vindo· da .
Climara no 218-1948.
·
· · · Câmara ·dos Deputados ·e :resultante

aa-· -·...

··
·
·
· de Mensagem do Sr; . Presidente dal
..R~lator.: S.r. . Arthur Santos. :.
República;" . autoriza · o ·Poder Exe~ · ., r --ao· Pro·•eto.· de ..Lel
cutlvo a' doar ao ·municfa>lo de 'l'llpan- ..
•
ciretã, no: Estado .do Rio· Grande do ·
N......, .... 81 0 ,..0
da~ Câmara ·dos Deputados, que auto~· . Sul, duas faixas de terrenos, com a
riza a .abertura, pelo. )finlstério: da ãrea. total de 47.239,50. metros quaEducação ·e Saúde,· de um crédito drados,' do antigó traçado da.. linha
.'· especial Para, atender ao 1 pagamento férrea de .Santa; I Maria a,-·· Marcelino ·
·de· gratificação de ·magistério a Luis
Ramos, abandonado em vi~tude ·.das
. _ · Nogu~ira de Paula.
··variantes ·constituídas no. trecho de
. - ··· 'sala das' Comissões, em 10 de. agôsto Pinhal a Cruz Alta .e ·de propriedade
de 1948 •. - wazaemar PecZrosa; Presi- da Viação <Férrea do Rio Grande do _
dente em. exercfclo'. .:... Arthur santos, Sul.
··
·. ~-,ator. - Filinto M'illler •. - FerSalienta a· Mensagem do Sr. Pre- · · ., ae ·Souúz. -·Etelvina Lins • .sidente da República que a faixa a
· c1:• ..: Oliveira. - Lucitl ·corrêa.
Eer doada não tem serventia para o.
.ft . . ft·

....

•·

.,.

..

-445.Estrada. de Ferro, interessando, so··
bremodo, ao desenvolvimento· daquela
cidade e construção de um logradouro
público.. . .
Achando. a Comissão de Finanças
:da Câmara dos Deputados que· a
aprovação da medida dependia da
·exata localização da árP.a, com indicação dos limites, foi essa exigência
inteiramente satisfeita pelo Ministério · da Viaçlio, através da planta. do
terreno e dema.ls ·esclarecimentos que
·se ·tornavam necessários;
Nada . opõe a ComÍsslio de Consti·
tliição. e ·Justiça. ·à. aprovação do projeto.· .
.
.
Sala das .Comissões, em 3 de a"Os·
"
to de 1948 . ..:. Waldemar Pedrosa,
· Preside~te -em exercício - Etelvlno
. Lins,_Riilator. ·- Augusto Meir!l. -

'

PARECER

N.0 670, de 1948
. .Da. Comissão d6. Constituição

I

e

Justiça.,. 4ôln:e o Proteto de Let da
Cttmar':' n.0 220, de 1948. ·
... 'Mt
·
~e... or-: Sen: Etelvina Llns.
O Projeto de Lei dá. Câmara Dú~

mero· 220, de· 1948, autoriza a abertu.
ra., pelo . Ministério da Fazenda, . do
crédito especial de . Or$ 1.971 :081,80
(um mllhlio, novecentos: e setenta e
um . mil, seiscentos· e oitenta e um ·
cruzeiros· ·e oitenta. centavos), para
pdaagmdentop à. não~!' diEciodnOmic~- F e·
era1 0 ara • """ V a· con.. a1da
pela Rêde .Viaçãg. Paraná. - Santa
Catarina, de que trata o processo··
protocolado no Tesouro Nacional, sob
o n.o 141.294-44.
Vergntaud · Wa.nderley. - Lucto Cor~
·· ·
·
·
Arthur.
Por Decreto-lei· n.0 4.746, de 25 de
r8a. ·_. Filinto . Milller.
santos.
_ .setembro de. 1942,- a Rêde· Viação Pa· ,
raná -;- Santa .Catarina passou a. .
constituir uma .autarquia, assumindo
• PARECER ·• . ·
· o Govêrno 'Federal- a .responsabll1da· .
de de pagar os débitos --anteriores por
N,O 6&9, de 1048
· ela contraldos. Para. liquidação dês· ·
· . Da. Cómissáó de Finanças; sô·
ses débitos, foi 91berto, pelo :oooreto·
bre 0 Praieto de .Lei da. Càmara
lei n.a \·6;294, de 25 de feveriro de ·
· n.o,219,. de 1948. ·
·
.19t4, o crédito :.esPecial de' ............
43 882 625 10
. Relator: .. Senador José Amert·
Cr$
' ' ' ' .·
•
. ·
co
;
O pagamento à. . Caixa EconOmlca
. "
do Paraná não pode mais ser feito
·Em mensagem· de 18 de ·outubro . por. conta do .crédito. especial atráS.
. de 1947 solicitou o Presidente da Re· . referido, 'tendo em vista a ,circun.Stlin·
pública; nos têrmos 'do . artigo · 65,_ ela, já.asslnalada, de sua vigência. até
ltem ·IX, da Constituição Federal,, 31.de dezembro .de 1946.
" ·que fOsse autoriZada. pelo Co'ngresso
Da! a necessidade· da abertura.. 'do- ·
. a doação de .uma faixa· de terra,_ com crédito especial de que trata o. p~o·
·a área'de 47.239,50, à Prefeitura de 'jeto, de acOrdo com a Mensagem do
...'l'uQ:Iaclretã, · no .Estado do Rio Gl'ainde Sr, Presidente da Repúbllca e a Ex·
do Sul '·. '·· .. · · · :
·
·
põsição . de Motivos, ·que · a . aoompa.•
· :1tsse '··terreno: pertence . à Viação . nha., do Sr. Mlnlstro da. Fazenda.
Férrea. do 'Rio-. Grande do Sul, .. ten·
Pela. aprovação.
·
do,, em· conseqüência da. · construÇão
Sala. das ·comissões, em 3 de agOs· ,
de variantes,. perdido. sua. .serventia.
to de 1948. - · Waldemar Pedrosa,
· Pretendendo . aquela . Prefeitura Presidente em exerclclo; ....;. Etelvina ·
aproveitá·lo-para·.um,logradouro, jus· Llns, Relator. - Arthur santos. tiflca·se,i assim, a doação pelo seu ·Augusto Meira. - Filinto Mt!ller. lnterêsse ·público. : ..
· Lucto Corr8a. · - ·· Vergntaud Wa.n. · Opinamos; portanto, pela. 'a.prova- . - derley •
r;ão do Projeto de Lei· n.0 229-A, de
PARECER' .
r
1948, da. Câmara. dos Deputados.
N.O 671, de 1948 ·
Sala. das Comissões, em 17 de'agôs·
to de 1948. - I smar de 0666, Presi·
Da. .Comissão de Finanças, sõ·.
bre o Projeto de Lei da .Citmara
dente em exerciclo. - José Am,ertco:
n, 0 220, de. 1948. ·
' Relator. - Salgado Filho. - Apolonio · Sales, Durval. Cru,~. ·"Relator: Senador José Américo.
VespfiBiano Martins. ...;.. ·. Victorlno
Fretre. ·- Alvaro Adolpho. - Fer·
Tendo a. Rêde de Viação Paraná
reira de Souza.
Santa. Ca.t91rlna passado a. consttluir
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uma Autarquia, por fOrça do DecreSala das Comissões, eDi. 5 de agô.l:·
· to·lei n.0 4. 746, _de 25 de setembro tct de 1948. ;;,. Waldemar Pedrosa, ·
de 19.42, assumiu o GOJVêrno ·Federal · Presidente, , em exercício.' - Etelvina
as responsàbllldades de pagar os dé· Lins, Relator. - Arthui Santos. bltos por ela contraídos, tendo sido Filinto Mil.ller. - Vergniauã Wan·
aberto para êsse fim o crédito espe- derley, - Lucia c,orrêa. · :
ela! de Cr$ 43.882.625,10 pelo Decre·
''
to"lel n.• 3 .294, de 25 ·de fevereiro ·
·. PARECER -' I 'de 1944.
~.· ·673, de 1D48
. Aconteceu; po11ém · que, . sendo · a
- - · ·
:• '
,
·. Caixa Econômica Federal do Paraná
Da Comissão de 'finanças, só·
credores ·da Importância , ~ .. ; .. , ;'7..
_bre c Projeto ãe Decreto Legie-. ·
Cr$ 1:971.681,80, não pode_cssa par·lativo
19,·cte_l948.
·· - ·
te ser atendida em tempo, por conta .Relator: Senador vespasiano ll!art{ns:
..do referido crédito, cuja. vigência ex· pirou a 31 de dezembro .de 1946,
O .Tribunal de Contiu( negou' regls·
Sendo ·a despesa ·devida ci não potro oo contrato celebrado entre a DI· .
d nd
t dld
·
vl{lão de Obras do Ministério da 'Edu·
1
-.e o· ser a en a por .. outro weo,
cação e a 'firma ":Barreto, Silva-&
• somos de .-parecer que seja aprovada
Ola., sob a razão · de que . 0 ajuste
a Proposlça.o -da Câmara dos Depu- exorbita das - condiÇões especificadas
tados n.•. 232~A,_ de_ 1948.
·
no edital de concorrêooia, wberto JlOr
Bala. d~ Sessões, em 17 ·de agõsto àquela Divisão.
· . _-·
' .
de 1948. - Ismar de Góes Presidente
· ·
- - ·
' em ex~rcíclo. - José. Am~co, Rela·
Sem dúvida, ·andou com acêrtO\ o
· .tor, -- Salga«o. Filho. - Apolónio . Tribunal de: ·contas .. A divergência
- Sales. - Ferreira ãe Souza. - ·Dur- · aliás, não é apenas do. edital de· con·
- val Cruz; - Vespasiano .Martins:-_ -.corrêncla e do contrato assinado em
-Victorino Freire • . - Alvaro Adolpho. - 16 de agOsto de 1947. Entre a pró. prla. proposta da ·firma Barreto Sll·
PARECER,
va e o .mencionado con~rato1_ existe ·
idêntica. divergência.
·
·
N.~ .672, de 1948
A firma proponente .se dispôs,-' na
Da Comissão de ·Constituição . e
verdade,
a proceder . reparos em 3
Justiça,. sóbre · o Proteto. de De. creto Legislativo. -n.• 19, de 1948 .. elevadores 1 do Ministério, -pela quanta .total de Cr$ 64.200,00 ·além de
.Relator: senador Etelvina Li!ts,
comprometer-se a -apresentar .. outra
Pelo J;>rojeto de Decreto Leg!slatl- : proposta, para assistência aos· demais
elevadores ncs próprios nacionais sob
vo n.• 19,, de 1948, fica: aprovada a
decisão do Tribunal de Contas cm · a jurisdição daquêle Ministério. ·En·
sessão de 9 .de setembro ·de. 1947, de- tretanto,. na ·assinatura· do .citado con·
-negando. relgstro ao contrato celebra· trato, aquela firma· somente ·obrigou:do; a l6 de· agõsto do mesmo .ano, en· se pelos reparos. de ·dois· elevadores, ,
tre .o Ministério _da Educação . e Saú- . no .total .de Cr$ 41. 260,00, sendo que ·
de e a. firma Barreto, . Silva . & Cla., o restante para .·completar . à . im!Ml'-'"
J)ara a execução ·dos· trabalhos de as· tãncia de Cr$ 59. 010,00,' Isto é/· .... ; .
Cr$ 25.750,00 se destinava à ·assistên• . ~ilstência e . conservação dos · elevado- .
res instala(!os nos .próprios nacicmals cia mensal dos elevadores· discriminados no ajuste. l!l evidente, dêsse _mo·
sob a jurisdição daquêle Ministério,
do, 'a divergência -entre ·os têrmos do
Conforme se verifica do ..processo
respectivo, excedeu o contrato os 1!- · edital, · da · proposta· e do _contrato:
- mites da. pr~sta, recusando"se-lhe ·Assim é de se aprO<Var a decisão· do
registro, por Isso, o Tribunal. ·Dia. de· · . Tribunal de Contas, denegando re·
cisão dcnegatórla foi feita -a devida glstro ao referido contrato; de ·sua
comunicação .. ao .. Mlnist"rio · interes- manifesta -nulidade. · ·
Sala -das Sessões, ·em 17 de· -agôsto
sado; Decorrido -'o prazo , legal, sem
de 1948. - Ismar de Góes, Presiden. que houvesse pedido de rer:ousidera·
· c;ãa,, o ·Presidente do Tribunal de
te em exercício. - Vespasian.o Mar·
Contas submeteu o assuLlto ao pro- . tins, Relator; - Santos Neves. nunciamento do Congresso Nacional, - Apolonio. Sales. - Alfredo_ Neves.
· nos. têrmos do artigo 77, § 1.• da - José Americo. ....; Alvaro Adolpho.
Constituição.
·· .
Victorlno Freire. - Mathias Olympio.
- Fererira de Souza. · ·
·
Pela aprovação do projeto.
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N:.• 674, de 1948

N;0 676, d~ l948

Da· Comissão de Constituição e
Justiça, s6bre o Proteto de Let da
Câmara n.• 232, de 1048.
,
.Relator: Senador Waldemar Pedrosa.
·

Da Comissão de Constituição e
. Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara n,0 119, de 1948.
Relator: Senador Arthur Santos. ·

..

·o Projeto de Lei n.• 200-A, de 1948,
A requerimento do nobre .Senador,
autoriza. o Poder Executivo a abrir,
João Villasbôas, o Projeto n.• l19.Sr.
:pelo :Poder Judiciário, o crédito suple·
.
de
1940,
volta à. Comissão para opinar
1nentar de. Cr$ 780.000,00 em ·re!õrço
sôbre
a
possibilidade
de de novas .!sen•
da Verba L-Pessoal, do orçamento
ções,
em
face
da
lei
.que autorizou . o
·
geral da República, :para ocorrer ·ao
Acôrdo
Internacional
e o aumento de
pagamento de substitui!)ões . na Justi.tarifas, nos próprios têrmos do melimo. ·
ça do Trabalho.
requerimento.
·· · ·
. · . .
. · .A. proposição origlnou:se de pedido
A isençãO\ de Impostos, a decretação - .. ·:· ··
do Tribunal Superior do. Trabalho.
e arrecadação de tributos e a apllca· ·
·Nada havendO/ a · arguir contra: a
ção das rendas são atribuições constl·
-constitucionalidade do 'projeto,· opina- . tucionais do Poder Legislativo que ne- ··-.
·
.mos .pela >sua: ·aprovação. .
:nlbumll. lei ordilllá.rla poderia suprimir.
Sala das Colllissões, em 10 de. a,gôs: ·De . re.sto aquela ·lei não consagra a
to de 1948. - Waldemar Pedroaa, Pre• suposta· proibição. .
· ..
·
sidente, em ·exercicio e Rel~Ltor. - Fi- . saía da comissão de Justiça, em lO ·
,.Zi1&to M1Lller. - .Arthur. Santos. ·de agõstc, de 1948. -:· Waldemar Pe- .
Etelvino Lins. - Ferreira . de Souza:.
drosa, Presidente, em · exercicio. · O!avo Oliveira; ... tu~'io. Oorréa.
Arthur · Santos, Relator; - Filintii
M1Lller.. - Etelvina Lins. · - ' · Lu.cio
PARECER '
N.0 675, de 194.8 ·

Da Comi&eão de Finanças, sôbre o Proteto · de Lei :da Ofimara
n,o 232, de 1948. ·
.Relator: Senador Mathias Olym-

•.

pio,

·éorr2a. - Olavo Oliveira. -·Ferreira ·
·de Souza;
I·' : ·
PARECER.' ·

N.0 677, de \:~948
Da comissão dê Finanças, · sô·.
bre o Proteto de Lei da Oàmara

n.• 119, de.1948. ·
Sr. Presidente do Tribunal Supel'ior do Trabalho, em oficie. cndet•eça.·
Relator: Sr. Santos Neves. ·
·dO. à. Presidência d.a Câmat·a dos Deo Acôrdo Geral sôbre Tnrl!as Adua·
• ,putados, solicitou a abertura do cré·
·dito suplementar de Cr$ 993.900,00' .nelras. e Comércio, fimado também
'para atender: ao. pagamento de subs~ · pelo Brasil, em Genebra, é, sobretu·
,tituição· de .Juizes e servidores dos · do, um inStrumento novo, criado pelas
.órgãos da · Justiça · do Trabalho em Nações Unidàs, com o objetivo supe- :. .
· razão! de ~er omisso, no particular, o rior: de assegurar e fortalecer a livre
orçamento vigente. · . . .
i
.· ·
· expansão do CC/lllérêio internacional.
R~xaminada. a matéria com a Co·
Deco~re do ânseio universal por uma
era de paz e ·.tranqUilidade .entre . as
· miSsão de Finanças da . Câmara: dos
nações, · e tem por fim corrigir · êrros
Deputados o órgão .1nteres89.do acordou na redução do ped!Jio . para · Cr$ do passado,· substituindo a concorrência agressiva dos imperativos· econôml780.000,00.
A vista dá procedência do Senlior . cos. nacionais pc:r uma elevada pol!ti;
Presidente do Tribunal Superic;r do· • ca de colaboração e harmonia e11tre os
povos, Interdependentes· que são nos
. Trabalho, somos. pela· ·aprovação do
caminhos da prosperidade e .da· con- .
Projeto de Lei n.• 200'-A, de 19•18.
.
.
Sala das Comissões, ·em 17 de agõs- córdia.
-Dai o .dll:rpositivo, :visando a redução
to .de 1948. - l$mar de q.óes, Presl'dente, em exerc!cfo.- llfathais Olym- substancial das tarifas aduaneiras e
'de' outras barreiras comerciais. que se
pio, ·Relator. - Vesp·asiano ~!artins.
- Apolonio Sales. - Alfredo Neves. ·opunham ao maior ·Intercâmbio . eco·
nômico entre as nações, frustando- Ferreira de SOU.Za. - José Americo. - Alvaro Adolpho. -Salgado Fi- lhes as tentativas de · aproximação
recíproca, e dificultando-lhes o· livre
lho. - Durval Cru;:.
. o
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acesso à· convivência .estimuladora de
Sala ·das Comlss5es, erii 17 de .agôssuas próprias· economias'.
.
to de 1948. - Ismar dei Góes, Presl·
Por êsse Tratado, nQ entanto, não dente, em éxerclclo. - '$antos Neves,
se desvestem as nações dos s·agrados · Relator. - Vú:tortno Freire. - ves·
direitos de suas próprias soberanias. . pa$iano Martins. ----:. Mdthias Olyin. - . São partes contratantes e não vassa.- pio. - Apolonio Salei{:• ....; Alfredo
las umas das outras. Coordenam e ar· Neves. - Jos6 Américo.' - DurvaZ
· tlcU!am as suas tarifas na base de re- CTWJ. - SalgadO Filho::- Fen·eira
. clprocldade e vantagens mútuas, mas. . de. Souza. · .
.•
· •1
· não se escravlzam a .obrigações que
. PAFil!CER
· :porventura ·se contraponham aos seus
·N;o 678, de 1g4s .
alto~ Imperativos económicos.
·· .
··
o item 5; artigo 2.o do AcOrdo espe·
Da Comissilo de: Constituiçllo e
lha, fielmente, êsse esp!rlto de. inde.Justiça, sObre o Proteto de Lei
pendência . e de ;respeito às dellbera-.
da C4mara, •n.o; 160, de 1948.
·.Relator - Senador Waldentar
Ções unilaterais, ao pr_escrever: ••QuanPedrosa:
··• ·
do uma. parte contratante- considerar .
que um produto não está recebendo de
Concretiza' •a ProposiçãO n·.0 .160, de .
·uma. outra. parte .. contratante trata- 1948, o Projeto de Lei da Câmara dos
mento que a·primelra acredita ter si· Deputadca n.o 546;. do mesmo a_no,
do atrlbuldo. por uma concessão cons· que autoriza a abértura do.. crédito es· ·
·tante·de lista. cOIITespondente, .anexa.· · peclal de. Cr$ 1;113.288,40; pelo MI·
· ao presente Ac6rdo, poderá .apresen- nlstérlo da Agricultura, sendo Cr$ ...
, ·tar·êsse assunto diretamente à .consl· · 26.298;40, para pagamento· de gratl. deraÇão da. outra; parte contratante. flcação de magistério, e Cr$ ........
Se a última. concordar que:.o trata- 1:086.990,00, para.. salário, fa.milla, demento reclamado· é o que está .prevls- · vldos 110 exercfclo ·de 1947; .· · ·
to, mas ·declarar que tal tratamento·
o projeto resultou'de: Mensagem do
. não pode s~· c()ncedidol por ter um . Exmo. sr .. Presidente . da Repúbllca
tribunal ou outra autoridade· compe- à .Câmara dos DepUJtados, IOOOIJIIP8i~
tente decldfdo que o produto em ques- nhada. _de ·exposlçlles de .motivos dos . 1
·tão não pode ser classificado, conso- Ministros da., Agricultura. c da Faante .a leglslaçll.o alfandegária respec· ·zenda, justlflcimdo .fundamentalmentlva, de modo, a permitir o -tratamen- te a. necessidade ..da suplementação
·.to previsto no presente AcOrdo, as das verbas_ pedidas, _para ocorrer. ao
-duas partes' ·contraroantes. just.amem;e ·_pagamento .de gra.tiflcaçlles 'de ·maglscom outras interessadas de modo subs- térlo e salário famllla que constituem .
·ta4lclal, 1nlciaráo, o mais depressa ' despesas que decorrem· de leis em vi. . • posslvel, .novas· negociações com o ftlm ; gor. _ · .. · . . .. . · · · · .
· ··
de . alcançar· um: ajuste compensa 6• . Dada a constltuclonaJldade do pro,
;rio'!. ·. ·
·
jeto; .opinamos · pela :sua. aprovação, .
Iss~ em reláçio às disparidades de - ouvida a. Comlsslío de Plnanças ..
taxação tarifárias porventura verlfi· · · Sala das Comlsslles, em 2 -de agôs·
. cadas ria parte integrante: da. Usta. to de 1948. - · Waldemar Pedrosa,
correspondente ao. próprio .AcOrdo; Em. Presidente em exeroiclo e 'Relator ..
.casos de- slmRles Isenção esporádica. - .Lucio Correta,. - Augusto Meira. ·
de Impostos · cõmo o do presente pro- - .vergniaud Wa,rnterleif. : -:-·. Btelvicesso, é evidente que não poderá. exls· no Lins •._-. Ferreira, de S0112a.
' tlr contra-indicação, atendendo, além.
do mais, ao espirita do .TratadO•QU!l. .
·,PARECER· .
. visa, justamente, . reduzir, e mesmo,
·.N.• 6'19, de l948
· .no . futuro, suprimir, as .ban:elras ai· Da, Coniissllo de Finanças, sO· ·
. fandegárias, responsáveis · pelo cres·
bre o Pr01eto de Lei da C4mara,
;.ciente entorpedimento · dP comérc1QI
n.• 160, de 1948..
·•
mundial. ·
.
· .
.Relator: Seniuior Apolonto Sa·. Por· essas razões somos de parecer
· les.
·
.
que não existem. motivos para a dúvl·
A Proposição n.0 .160,. de 1948, re. da ·suscitada no· requerimento do no- fere-se à abertura. de um crédito es·
, bre Senador João ·VlllasbOas relati" pe'clal de Cr$ .1.113. 223,40, em favor
vamente. à. possibl11dade de novas lsen~ do Ministério dà. Agricultura, para
çóes, em face da lei que autcl!'lzou o pagamento de gratificações de· maglsAcôrdo Internacional sObre Tarlfns e térlo · e· salário familla, no exerc1clo ·
Comércio: de 1947.
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Tratando-se .de despesas determi··
nadas por dispositivos legais e sem
recursos previstos, sou de parecer de
que se conceda o crédito pedido, opinando ·pela aprovação da lei propos- .
ta, . .
.
.
. .
Sala das Comissões em·.17 de a.gôs"
to de 1948. - Ivo à' Aquino,· Presidente. ·- Apolonio Sales, RelaJtor; .,...

Rio Grande do SUl, pediu à Câmara
dos Deputados isenção de direitos de
importação. para uma fábrica. completa de adubos fosfatados, a ser !ns-.
talada naquêle Estado. A ComissãQ
· de Finanças daquela Casa da. Cangressa entendeu que a concessão devia ser
extensiva a quaisquer outras empresas
que se destinem a idênticos fins, ofeAl/redo . Neves. - José Americo. recendo projeto que. veia te1· ao SenaAlvaro Ad.olpho ..-l:erretra·de souza.
do .
• .
·· · '
- Santos Neve~; • .;.... Victorino Frei·.À n~:SSa.legislaçãÓ fiscal isent'a.de
re. - Vespasiano Martins. - .. Ma- . direitos de impOil'tação e demais taxas·
thías Olympio.
aduaneiras os adubos de proven!ên_. PARECER
ela estrangeira, Quando se :;>retende
N.0 680, de 1948
montar a indústria de -adubos, fosra.Da Conàssáo de consituição e tados ou não, no Pais, permitindo. o
Justiça,· sObre o projeto de r.et da. aproveitamento das matérias primas
Climara. n.• 180, d.e 1948.
· . nacionais e de vários subprodutoo ou
.Relator: Sena.dor Arthur Sanresíduos d'e ·nossa ptodução, na ferti.tos. <
llzação das terras, é natural que s~
·A Iplran a ·s. A. _ ·companhia
jam -dadas facilidades à entrada . da
11 -Petróleo, se dizendo' 1n-· maquinaria'. e· do ma.rerial acessório ·
·:Brasileira de
cllnada à compra de umw mstalação ·necessário a. essa fabricação.
. para fabricaçlio de superfosfatos, dos · · '2, O projeto da. Câmara dos-.DepuEstados Unidos, pediu ao Sr. M,in!s- . tados merece, por isso a apravaçlio1 da
· 'tro da AgricUltura que encaminhasse Senado.
·
· ·à Câmara dos· Deputados um memoSala da· Comissão de· Finanças, em
.ria!, solicitando isenção de direitas
17 de agOsto de 1948; - Ismar· de
·para · importação ·de · mwquinaria: e Góes, -Presidente, erii exerc1c!o. · acessóriC1. O Sr. Ministro da Agri- · Alvaro Ad.olpho, Relator. - A,l/redo
·-cUltura, ·sem qualquer pronunciamento, Neves. --·Victor! no \Freire. - José
·encaminhou ·o expediente ao· Senhor Americo. - . Vespasiano ·Martins. Ministro da. Fazenda, cujo· titular DurvaZ Cruz • . - Salgado Ftll!o. · ·remeteu o processado, ··por oficia, ao · Math!as. Olympio. - Apol011io Sales.
Sr. 1.o secretário .da. Câmara. dos - .Ferretr(t. d.e SO!,tza.. ·
. . DeputadOs.
'
PARECER ·
· A Câmara. houve poli' bem acolher
êsses subsidias e ~atou o prol eto, ara
em aprêço, isentando de direitos e d_!l'
N.• 682, de 1948 ·
.Da Comissão · de Finanças; . sômais taxas aduaneiras a importaçao
. ·de mwquinarias e acessórlàs destilllabre 0 Projeto de Lei da Climara,
dos:à•fabricação de adubos, fosfatados
· n.• 108, d.e 1948.
·
··ou ·não.
·
·
·
•
.. · Nada· há opor a. essa medida. de ·
. .Relator: Sena.dor José Amêf!co.
earáter geral. ... · ·'
· ''
. Tomou a Câmara das -Deputadas a
·sala das Comissões, em 3 de ~gOsiniciativa· do cúmprimento do art. 33
to de ·1948. ~ ·W aldemar Pedrosa, Predo Ata das Disposições co~tltuc!onais ·
sidcnte, em exercício. :- .Arthur_ San· Transitórias que determinam . a eretos, Relator. - Augusto Metra. ·ção ,na Capital da RePública, de ·um
Etelvina Lins. · - Ftzlnto Mi/.ller. ~
monumento a Rui Barbosa; cm con- ·
Vergniaud. Wanderlet~,: - L11cto qorsagração dos _seus serviços à Pátria,
·r~a.
·
· '' .
.
·
à liberdade e à. justiça.
.PARECER
·
Coma éomplemento dessa homena-.
N.0 681, de 1948
gem, é ·ainda. autorizado o Govêrna
Da Comissáo de Finanças, sóno parágrafo única, do art. 1:• da
bre 0 Projeto de Lei da Cll.-mara proposição que . tem o n.0 180-A, em
n.•·180, d.e 1948.
têrmos que bem mereceriam uma
Relator: Senador Alvaro· Ado!emenda de· redação, a auto;rizaJ:, a.
pho
·
.
ereçlio de outro monumento ao grande brasileiro na capital da Estado. da
1. A Ip!ranga. S. A-...- Companhia
:erasildra. de Petróleos, com sede na
Bahia, terra de seu nascimento.
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Para atender a essa despes·a. é auto-·
mero 3,00, de 24 de. fevereiro de
1938, os materiais referidos gozam
rizada a. abertura de um crédito especial de. Cr$ 7.000.000,00 destinado à.
de 50% de abatimento sõbre os
parte principal e de Cr$ 1. 000. 000,00
respectivos direitos e as repartiao auxll!o previsto, . devendo ambos
ções aduaneiras têm. comp~Lência.
·.· serem a.bertQS · ao Ministério da Edupara cc.ncedê-lo".
·
cação e Saúde. . · .
·
submeteu o caso ao Sr... Presidente da .
Estamos de pleno acôrdo com a pr_o- República para que S. Ex. a se dig-..
posição.
.nasse resolver sõbre. · · , .
·
Sala da Comissão de Flmmças, .em
"a conveniência de ser expedida '
1.7 de agôsto de .1948. - Ismar de
'mens&gem ao Poder. Legislativo,
Góes, . Presidente,. · em . exerciclo. ·
d ·d
ti 67 d
José Americo, Relator, ..;_ . Salgado
na conformida e o. ar go .
o
Filho. - Durval cruz·. ·-'- vespasiano
Constituição"·
Martins. - Victorino Freire. - Fer~
o despacho do Sr. Pl-.esidente da
reira de Souza, - . Alvaro Adolpho.
República,. exarado na · exposiçãc1 ;·de
- santQq Neves..
·
motivos ministerial, reza:
· ·"Dirija-se a . -peticionária ·ao
PARECER· •
Poder L~islativo'',
N.a. 68 3, de 1948
Tomando conhecimento •·dêste des~ .
Da coínissÍio de Con~ituÍção e · pacho. a companhia Luz e .Fôrça
JU!Stiçrt,- sõbre. o Projeto de Lei da
"Santa cruz" apresentou mais um
Câmara n.• .114, de 1948.
·
requerimento ao Ministro da Fazenda
.Relator: Senador Filinto Mül·
solicitandO/ .
·
ler.
·. "o encaminhamento do mes'mo
A Companhia· Luz e Fôrça ''Santa
processo à Câmara dos Senhores
Cruz", concessiClllária dos serviços '-de
Deputado~· para os .devidos fins".
luz e· fôrça em. vários municipios de
Atendendo a esta última solicita'São Paulo· e do Paraná, desejando ção, 0 M!n!stro da Fazenda, com ()
gozar de "isenção de direitos e demais AvisQ n.o 250, de 20 de junho. de 1947,
taxas tiàuaneiras, inclusive a ·de [>r~
transmitiu 0 processo. ao 1.0 ~tá·
· vidência Social~' para material desti- · 'rio da Câmara. dOS· 'Deputados "para
nado à ampliação. dé suas instala- · os 'fins convenientes":
.. . . ·
.· ções.e por ela encomendado na. Amé- . Na.· comiSsão. de Finanças 1daquela
ricá. ·do Norte,. dirigiu-se, em. requ-.ri- · casa. do congre:iso. foi o pedido dlsmento, a01 Sr •. Presidente da. Repú- tribuldo ao Deputado Fernando Nobllca, sol!citjlmdo a S. Ex,a que, ou- brega. que ·se manifestou contrària·
Vida. a repartição· competente, se dig- mente à concessão. da. isenção; · .
nasse eru:amlnh!14' seu pedido ao Con·
Dada vista ao Deputado Israel Pi· ·
gresso Nacional;
· · .·
..
nheiro apresentou .. o.nobre,. represen-.. ·
Acompanhado de. uma.· relação do tante mineli,o parecer que~oi: a4otado
material a ser impo11tado e· de uma. 1Jela comissão - . vencido; o ·:Depucertidão fornecida pelór Conselho Na- tado Leite Neto, e . coin voto centrá·
·, · clonai ·de Aguas e Energia. Elétrica·. rio, separado, .do Deputado Fernando .
na qual se declara que a peticionária . Nóbrega,·- no·.sentido de. ser.•~1ten·
"é· ejettvamente concessionária dos
didaca. companl11a. "Santa· Cruz . ·
serviços de eZetricidaâe · em dtvensos
.A Câmara· .aprovou o . pàrecer da.
municípios dos Estados de São· Paulo
cc;missão de Finanças e :ia! . o Pro·
e Paraná", .foi aquêle requerimento jeto de Lei n.o .11'4, de 1948, ora subencaminhado <.pela ·interessada fiO · Mi- metido à. apreciação· do . Senado .
nistro da Fazenda., com ·um outro· rePelo expOsto se verifica que a Comquerlmento em que solicita seja.. devi· panhia Luz e: Fôrça. "Santa Cruz",
damente informada sua· petição. pelo organização comercial, vem pleiteando
Ministério e a segUir submetida ao Isenção de direitos 'Para material enSr. Presidente da República .. O· Mi· comendado na América. do Nort~ a,
.. nistrci da.. Fazenda,·· mediante prévia ·fim de melhOifar e ampliar suas mslllformação dos. órgãos ·competentes
talações. Trata-se de organização par·
do Ministério, ..;... pela Exposição· de . ticular que explora serviços de· luz
Motivos n.• 831, de 30 de maio de
e fôrça.- em vádos · municípios dos Es1947, na qual após. informar. que·
tados de São Paulo, e Paraná, de'" · ·"na. conformidade do artigo 13, vendo obter ·dessa exploração pin.gu~
§ 3.•, inciso 1, do Decreto-lei núrendimentos.
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-451· Sua pretensão não está enquadrada
2. Embora sé trate de materiais lm·nos dlspos!tivc.s legais referentes a portados por um Estado· da Federaçãl)
isenção total de direitos, . mas .a. lei a douta Comissão de Finanças ci.a ca.~
favorece o .material especificado com mara dos Deputados tem. admitido u. ·
um .abatimento d.e ·50%. Assim, sô·. necessidade de autorização legislativa,
mente o Congresso Nacional pode, por a despeito do que estabelece a Consme!o de lei, conceder-lhe o amplo· fa~ ·· tituição Federal em seu art. · 31, ln. ver que vem pleiteando. Embora 11ão ciso V, letra a, certa.meillte .pela c!r· .
haja querido o Sr. Presidente da Re· ordinârla, regulando êsse dispositivo
pública enviar mensagem ao Con- . ordinária regulando êsse dispositivo ·
gresso, solio!tando a. isenção, a anic!a· · const!tuçional..
.
·
.'
. t!va da Cãmara é constitucional. Sob
Sem. embargo do respeito· devido uu
o PCi!ltO -de vista jurídico,· portanto, que prescreve a Constituição, somos
nada. há n objetllJI' ao Projeto de Lei de. parecer que o proje~ seja enviado
da Cãmara n.0 -1-14, de 1948.
· à Comissão de Finanças do SenndOJ;
Entendemos. do. nosso dever, no cnSala das Comissões, em 5 de a.gõsto
.tretanto, · manifestar .nosso ponto de de 1948. - Waldemar Pedrosa, Pres!·
vista, no que se refere ao interêsse dente em .exercício~ - Ftlinto ll!illler,
público contráric1 à aprovação do pro- Relator. - Arthur Santos. - Eteljeto em exame. .
.
vlno Lins. - vergnlaud wa?lderley.. · ·
Há uma · lei que disciplina a r.on- . -· Lucio corr~m.
céssão de Isenção de direitos, mas
PARECER
-.
diàr!amente, qUase; estão sendo \'O·
tadas leis especiais que abrem exN. o 685, de 1948
cessão à. regl'a geral. Há uma &ssustadora avalanche. de projetes nêsse
Da. Comiesão de Finanças,
sent!do ..Tem-se· até a impressão de
bre o Proieto de Let da Câmara
que o Tesouro es~á· nagando. em· far·
. n.• 135-48.
,..
.tura, ·mas a verdade. é que nada jus·
·Relator:· Senador •santos Néves.
tifica ..tamanha liberalidade. A situa·
1•·
Importados pelo · Instituto de Pes· ção. das finanças públicas exige maiores cautelas •. Assim e tendo em vista .' quisas Tecnológicas do· Estado de São. ·
que a Companhia 'Luz e FOrça "Santa Paulo, e. destinadas aos seus labora- ·
·· cruz", como outras congéneres, goza tórios, . deram entrada. na Alfândega·
de. inúmeros favores legais· nada. jus- de Santos, em 28 de outubro de 1946,
tif!cando a isenção· ampla pleiteada, 2.éa!Xas com· o pêso brutO> de 143· qUl·
opinamos contràr!ani.ente ao· Projeto . los, contendo. Uma máquina para· serviços de pesquisas metalurg!cas e.. um
de Lei n.0 'U4, de.·l94B. . . ·
· Sala daS Comissões, em 17 de agOsto motor elétr!co,. vindas . dos Estados
de 1948 . .:.... Waldemar Pedrosa, Pres!· Unidos da América pelo vapor ame.deÍlte, em exércíc!o; - Filinto MiLller, ricano "Rubem Dario".
Relator . .:.... Arthur.· Santos: - Etel-'
Retirada a mercadoria sob têrmo1 de
vino Lins. .:.... Vergniau~' Wanderley.. · responsabilidade, teve inicio o preces- 'Ferreira. ·de sou2a; - Aloysio de
so de isenção de direitos de impor·
Carvalho;
tação e .demais taxas aduaneiras, rePARECER
querido · pelo .. então Interventor . Fe·
deral naquêle Estado, baseado .t:m
N.• '684, de ·1f148
·preceito constitucional · e · amparado
comissão .de constituiçlzo· e também pelo acórdão. n.• 17.502, do
· d Lei
Segundo Conselho de · Contribuintés
J usti ça,· sôbre 0 • ·Pro'et
1 0
e ·
que expressamente · reconhecia · ao. 'Es- ·.
· da Câmara n.• .135, .de 1948,
-· ·
tado o direito àqueles favores .
. Relator: Senador Filinto MiLiler, · Após transitar pelo Ministério ela.
Fazenda e por sugestão dêste vem · o
1. Em mensagem dirigida à c'a.ma·
à deliberação , do Congresso
ra dos Deputados,. o Sr. ·Presidente da . processo
Nacional . acompanhado ·de Men~a
Repúbll.ca encaminha o .pedido do Go· gem Presidencial- que justifica. a· nevêrno do Estado de São Paulo de isen- cessidade de se conceder. os favores
ção dos ·dr!e!tos de importação e !m• fiscais solicitados.
põsto1 de· consumo sObre uma máquina
Apesar da controvérsia estabelecidl!.
e um motor elét:P!co destinados ao Ins·
em
sua Comissão ·de Finanças a rest!tuto de Pesquisas Tecnológicas da·
peito
da necessidade de autorização le·
quêle Estado, vindos dos . Estados
gislatlva..
_para a concessão .das !sen·
Unidos da América do Norte.
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.
ções de direito aos materiais Impor
tados pelos Estados e· Municípios a .
Câmara· dos Senhores Deputados r.pro.
vou o Projeto de Lei n.• '5° 5! de 1948•
objeto- da presente proposlçao, agora
submetida ao exame do .senado.·Fe·· .
dera!. . .
· ' ··
· ·Embora . estejamos convencidos ·de
. que Ci dispositivo. ·constitucional con' tido no artigo 31 - número V - -le· tra a veda expressamente à · Unlao,
- EstadÓs e Munlc!plos,-"llinçar ImpOsto
sôbre bens, rendas e serviços nns dos
"outros", quer·nos parecer, no entanto,·
·que · se torna. Ilecessârb . le1 ordlná.·
ria, regulando aquêle .dispositiV(\ em
face das divergências surgidas cm sua · .,
Interpretação e também levando em
· conta .as .medidàs · acauteladoras ln·
dispensáveis à boa defesa da arreca·
dação'· aduaneira e ·ao exame. préVio .
·. nas ·alfândegas ·da .conveniência-· de
. "·Importação de 'certos produtos·. que
· tenham- slmllares- na ·indústria .r.acio·
·'

··

· -na!.

·

· /

'

v.o:ro m SEP~RADo
Estabelece à Projeto .-n.• 97, de 1948,
.vindo da Câmara .dos~ Deputados e
de. Iniciativa da suá. Comissão de
constitUição. e Justiça:

..

"Jl:. considerado tempo âe ·ser·· '
viço ·público, para efeito; de contagem para aposentadoria,· o· pe·
·_ rlodo de 36 anos, de 1895 a 1931,
· em que o funcionário do Instituto.
Nacional do1 . Livro, do Ministério
da Educação e Saúde, exerceu sua
atividade como edlror-llvrelro•~.
. ·
·
·
· . . -. -• .
. Justificando ·a. Iniciativa daquelt.
Comissão; escreveu. o deputado Pllnlo
Barreto: _
, 11 A medida' encontra a sua me~
· lhor justlftéa'Uva;: no fato ·de ser :
. um•prêmlo ao mérlto1,' ao ~esfOrço
:·quase sobrehumano de um· verda· .
delro · patrióta, ·que não. hesitou
diante dos maiores sacrlflcloà pa.·
ra engrandecer as :letras Jtrlllilleiras e.-elevar cada -vez mais. o n1··
vel da; cultura'intelectulll do P11fs,.
·. dandà-1he, em edições bem cUIdadas, o que de::melhor haVia de
escritores · como RUI. Barbosa e
®tros e ainda.-:editando inúmeras
. traduçõeS de obras de ·.grandes'
·. escritores estrangeiros.
·· '

··:·por essas razões· e .coerente cem_ 0 ·
nàsso·: voto· •em ·-processos .. anteriores
semelhantes;.':somos ·de. parecer; que
merece 'aprováção a proposição,: 81'Jn
embargo · das providências · adotadas
· P<ll' esta ·comissã<> junto ao ·Ministério
da<l('azenda., nó sentido• de .ser alcan· ·
.· çada · uma soluçjio :.definitiva. de· tão
·relevante. matéria; · · ·· · · · · · ·
· 'Sala das Comissões, em 17 de agOsto
· A obra. de Aritônlo JoaqUim· Castilho
Góes, Presidente , mereceu de RUI Barbosa,. na Introdu·
'·de.1948.· ..,..:.•Ismar
·em. exercício. - Santos Neves, · Re· - ção à ''Queda do Império" (Di!Íl'!o de
lator. _:.Alfredo Neves. -:- Vespa~ano . . Noticias), .por, "ilquêle· editada·,em prl·
.Martflns. · "- Victortno. Freire.·- Ma· -· meira mão o segUinte elogio: ·

ae

thlas Olymplo. - Apolonio· Sales;
José Americo. ·- Alvaro Adolpho. ·

·

,

.·•
'
.
.
.
, ...
· "NaQ sou. menos sensível às obriga..

ções, em que estou, ao. excelente .editor,
.. que, para. .. as·. Campanhas Jornallstlcas,
·se me velo. a depatrar...~~t sr.Antônlo
· . Castllho,. cujo gos o a• ...., co· .e ·compe·- Da Comf6silo. de Constítuir;ilo e · têncla profissional acabamos de ver na
Justiça, sõõre
o Pr01eto d.e Lei. da edição brasllefra. da famosa. obra de
0
. Cdmar,a.n. . 97, de 1948,, · . ·.
D. Francisca Manoel de Melo, 'edição
. ·.·c) Projeto.da câinara doil D~putados. editada;. M r,ouco, aos b.ons livros,. da
n.• 97; de l948,:aceita.. como de. serviço nossa·llngua • . . .
.. .
para efeito. de contagem de u.posen· . Pod~râ'· parecér o. projeto, assim · a.
tlidoll'ia um tempo de . serViço· de ·ca· primeira. vista, um. _grave. precedente.
· ráter pa.rticula.r; .Isto 'não .. ipiLl'eCeU -outros. funclonãrlos v!rão-.pleitear fa. ·
:beni à Comissão de Justiça, em sua veres Iguais. "- dlr-se·â. Poucos, no
·maioria, constitUindo ainda .um pre- ·.entanto, estarãa nas condições· de An·
tônlo de Castllho que contribUiu, du•
· :cedente 'de mau efeito.
· ·sala. das ccim!S.sões, em 3 de q.gõsto ·rante longos anos,- para. o· desenvolvi·
·de 19.48 .. - Waldemar Pedrooa •. Presi· mei:l.to da. cultura Intelectual do Pais,
dente,. em exerclcio.. -:- Augusto Meira, · na. sua.- atlvldade .de · editor-livreiro,
Relator. - Vergniaud· Wanderley, - . numa época,. como• salientou !linda o
·Lucto · C()TTea. - Filinto MUller. .deputado Pllnla Ba.rreto, em que era.
l!:telvino Lim, vencido; com. voto cm
loucura. pensar-se em editar livros no
·. separaà~. - Arthur santos. ·
· Bras!l. O projeto, nao há negar, ê
PARÉc!!!·· · :. ,
.
· ·N,o 686, .de .1948. ·' ·
· ·. . · · , . . : . .
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altamente justo_ e merece, .por Isso, ser · mesmo não provocada. pelo Poder. Exeaprovado,
· ·
cutivo,. agiu no limite da sua compeo·
Sala das Comissões, em 30 de julho t~ncii>.. Vale. porén., cnamar a •ltende 1948. - Etelvina Lt1111.
çao para a amplitude do beneficio,
que, visando a · uma. determinada e
PARECER
lucrativa indústria ·nacional, dispensa
N.• 687, ·de 1948
·até a taxa. de previdência .social, da
qual n.ão deve o Estad01 dispõr com
Da Comissão de Finanças so.
facllldade. Sob tal ponto de vista,
bre o Proteto de Lei da Cà1naru
deve o projeto ser .Jntegralm~nte ren.•
97-48.
'
jeitado.
.
·Sala das Comissões,· em 2 de agOsto
Relator: Sr.v Mathias Olympio.
de 1948. - Walàemar Pedrosa, Presi•
. A todos <!S que tomarem ':ontacto
dente, em · exerclclo. . Ferreira àe
.com. a vlda·.mtelectual do Bl'asll, mor- Sou2a, Relator. - August-o Me!ra. ·.mente no período. que se segue ·ao .da . Arthur Santos. - Etelvina Lins', Proclamaçao ,da República, não: será . Lucio corrêa. - Vergntauà. Wanderestranha. a figura. do .editor-livreiro . zev.
·
. Antônio JoaqUim. de .Castilho. ·Sob·
'PARECER
.êsse relevante aspecto, merece. ~Oda a
nossa simpatia · a iniciativa tomada
. N .• 689,. de 1948
·Jlela Comissão de Finanças da Câma· ,· :ria Comissão de Finanças, · sora dos Deputados, consubstanciada no
bre. O· Proteto de Lei da Càmara,
projetct de. lei ora .em. tela. Entren.• 146·1948..
·
·
ta~to, .cabe ponderar .o precedente peII'Igoso que .o .Parlamento abrirá com ·
Relator: Sr. Sàntos' Neves. , ·
a sua. ,aprovação;
.
.
.
Aumenta os. tneUÍ! escrúpulos em · · A sociedade AnOnima' Hotéis R.eu-.
subscrever -as doutas considei:açôes nldos . Horsa; estabelecida em Silo
expendidas pelo. ilustre Deputado Pli· · iPawo, onde é :prQ1)rietár~o dos ~otéis
.nlo B~~;rreto, a situaçlía do Erário Na- Excelslor, Marlcá . e Cinelândla.,. dese.cional. · · · . .
. jandn ampliar a sua··. orgnnziação e .
· . ~Por êsses. motivos, opino pela reJel- ·estendê-la a esta Capital,. proomvetr,
.• .çao. do. projeto,
· ·
·
·
aqui, a construção de .grande e luxuo· ·
.
J
so
edifício para nêle .localizar o novo
· Sala das Comissões, em 17 de agõsto
"Excelslor ·Copa.caba.na. Palace Hotel",
.de 1948.• -:- lsmar, de Góes, Presidente
Para completar-lhe· a. instalação,
:em exerclcio. -:- Mathftul Olympio,
dos mais modernos requidotando-o
·.Relator; - Vespaslano Martins. sitos
·da
Indústria
. hoteleira .. : estêve,
.Apolonw Sale8.. - José Américo.
por .várias vêzes, o Dlretor Presld~nte ·
Alfredo Neves. --Alvaro Adolpho
da Sociedade, nos · Estados Unidos,
.Salgado
Filho;
·
·
...
.
. .
onde adquiriu ·farto e· variado ma•
.PARECER
teriat Ao chegar· a.r'êste pOrto a prl·
melra partida .-.. da .encomenda, .em
N.• 688, de 1948
maio. da ano findo, pretendeu . a So·
· .Da·· CcimlsstlQ de Constttulçã~ e · ciedade "despachá-la na . Alfândega, .
Justiça sObre C! Projeto de Lei da
com Isenção de direitos·, alegando
, Càmara n.• 146, de 1948. · ·
par isso. os , favores do. Decreto-lei
. . Relator Sr.'- Ferreira cie sou2a. . n.• 6. 761, de 31 de julho de 1944;
sendo então ·advertida pelo seu· des·
·. -·o art. 2.•, Decieto-leJ n.o· 6.761, pachante · aduaneiro · que êsse. diplo- ·
-de 31 de julho. de 1944, Isenta de tU· ma apenas. concedia isenção para. ma.reitoo de Importação·' e demais. taxas teriais . de . . construção• destinados .
.aduaneiras os materiais de construçAo · . àquela indústria, não beneficiando,·
..sem similares na indústria nacional, assim, os al'tigos para. sua instalação .
destínados à construção de hotéis. E
Requerem então os Interessados .ao
.a· li'roposlção n.• 146, dêste ano, vlrui~ Sr. Ministro da Fazenda sejam eE.ten·
.da Câmara. dos Deputad.os quer se es- dldos' os favores previstos naquêle de·tenda a favor; .so)l a mesma condição, • creto ao material Importado per se
. .aos · ·materiais destinados à primeira tratar de um empreendimento de vulto que estavam-levando avante, e 'sob
·
instalação ·dos mesmos hotéis.
Examinando o assunto simplesmente . a alegação também de que .são juSta·
· .sob o aspecto jurídico não há ~orno mente as insta1ações que ca.ract.eri·
.Impugná-lo, A C!lmara. dcs Deputados, za.m os hotéis e não a sua.construção. •
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11Al0lhe a sugestãO' dós petic!oiDArios,
N.• 690,. de, 1948
atendendo a que "o. eilpfr!to do Decre· ·
·
to;.Ia acima. c!ta;do foi o· de facilitar, ·
Da C'omfssáo cfe Finanças, · so-..
justamente, a Instalação de novos. ho- · õre o Projeto de Decreto Legislattvo, .
té!s a fim de amenizar. a crise de ha· 11,.0 9, de 1948. ' ··~
. b!taçãó existente· eni: todo o Pafs", e
.Relator: Senador· Alvaro Ado!·
dando carâter gera~ à medida ple!tea;
pho.
,
· da, ~rcwa o Projeto de Lei n.• · 528,
1. o sr. Presidente da Repdbllca,
de 1948, objeto da presente .proposl- em mensagem qlie encaminhou à Cà"
ção...
.. ·
.· ·
·.
· .· .'•
mara. dos .Deputa.dos, ·subm!!te :to proData vênla, .. entretanto, .. sentimos ·nunciamento do Congresso Nacional,
não· ·poder acoml)anhar a douta. opi- .nos, têrmos .<ló art·. 77, § 1.•· da· Cbnsnlão· dos nobres· colegas . d'aquela Casa t!tliiçã'o, a dec!sl!.o do'· 'l'ribunà.l' de
do CongressQ,: EntendemoS que os· fa· Cc<11tas que recusoll"' regiStro :ao' con- .
veres fisc!lis .oferecidos pelo Decreto- . trato. celebrado. entre. o, Minsitério' da·
· lei n.• 6. 761, de· 31 :de julho. de 1944, Agricultura· e José ROdrigues .Lima e
. já. são bastmte ·. amplos e generosos . . sua. mulhel', relativO' ~· financiamento.
com_o est!m)llo às n()Vas Iniciativas da ...dé obi'ils .de Irrigaçã-o em tel'ras de
. industria hoteleira .. Assim, pelo artigo propriedade do 'casal,: JI.O municlpio de
1~.-·sãtl· concedidos aos hotéis "isen·sente. Sé, .municlip!:o· .. da· Bahia,. no
çao do pagaJ!lento ·dosdmpostos fe· montante. de. cr$' 125~000;00. · ,
dera!s, estaduais e municipais. que
o 'fun4amento da' recusa ao registo
·· .gravarem, as:· .respectivas construções pelo Tdbunal, de Contas·. foi · <?. de
· e.-. ,durante. dez (lO·anos) ·-dos que . . não ter sido feito o empenho da eles·
. lnc!dfrem. sObre..êsse ramo. de:, neg6- pesa . que corria . à'. conta do Plano
ciO" .. o ,àrj:!go: 2.~·.·confere. aos" ma- de Obras·· e Equl~ntos; ~tinto
teria~ •importados. · para essas . cons·
);ielo Decreto-lei n.0 · 9:782; · de·.. 6 de ·
· truções· !'fsençl!.o.de 'dlre!tos·de!mptlr-. setembro' de ,19m;· ·na&· têrmcs do·
tação para consumo ,e demais til.Xas .. ·oficio ·do, preilldente 'daq~êle" órgl!.o .
aduanefr,as~.'. E: o alltigo .. a.• .· declara. :de. ,fiscalização financeira aq sr;· MI- ·
"ISentas. do. pagamento/ do· Imposto. de .n!Stro ·da Agricultura. Bate; .por sua
trammlssi!.O, de . pDoprledade!! · .os: .ter- vez · em longa ·exposiçl!.tr' ·ao• Sr. Prerenos·.:adQufrl:dosi· para ,aquêles fllla •. · sid~nte ··da· Repi1bUca; exp& que o
.. Além. disSo, ~erlfl.ea-rie. pela: relação . crédito· a -que·:se., referlil. o contrato ·
· ,diiS ma11ér!as: imj:Jorttdaa.•pan~~ .a .. ·ins· de . flilànclamento -estava. ··autorizado·
· talilção · ·dô '·'. Exceic!ôr., Copacabana · pelo Deeréta-Iel•. n~•·. :81. 49'7: .-de '.28 de.
Palace" que;' ·em' sua.. 'grande· maioria, dezembro· de '1945; · escla.re~endo- que .
constam ê!es: de·. produtos,. que têm 11. eXtinçl!.o' 'd'e que- tl'~a o ·art·; 1.•
. s!m!lar.es nacionil;!st não·. se• justlf!can- do Decreto·lei n.• 9. 782 at!n~c: O• Plano .
.do, pois, a, sua; !mportaçl!.o,. mormente . ·de ·Obras ·e J!l!lulpamentos ,!nstltuíde>
· · em c!~unstAnclas• ·~como as . atuals, . pelo Decreto~lei: n . • 6:144 · de 29 . de .
· de. grand~· esciÚ!SEs: ifé divisas: . • . dezembro. 'de•·19(l4;,. Jliltretanto, o art •. ·
. . Mesnio coin a.' réssalvà'· éferecldlt: no · 3.•· .d8A1uêl8'·' mes~o· Decreto-lei . n.•
·projeto,~ de. i:lioâé esetnder'. a· êsseir ar· · . g,,782; maJl!fllU.· tnc~.orar ;O P.O.E.
t!gos à. ISenção ,(ressalvs. já. constante ao · orçame11tº:. ser!'t·. da. ·~epdbUca.
do:. Deé:retô-Iel. n.• e·; 'f6f: de 31 de jU·
para aquêle exerclclo,. dispondo o art. .
· lho• de 1944> ,. retli'am~se 'da;· IridW!trla 4.•· que· as despesas já. auto~zadas
.e Coméré!o do. P'afs' 'às'' beneffeios: t'as pelo. Presidente:. da. R~púb~!ca .oer!am
operações mercailtlir qüe reiluitarlam pr,ocessad&B: de•. ac6l'~o .com as .. rormas
de sua. aqulsiÇio Interna. · ·
.. até·entl!.o: vlgentea. ~()r essas norm:~~~,
·
·· ·· · ·.. · · · <. · · · os· créditos. do .Plabocde· Obras e· Equ!. Por êsses .motivos,. ,ll.lém de outros_· . amentos. lllo. estavam: suj'e!tos a i!'e,:
. _· que· seria supérfluo .acrescentar;' con- ·. P!stoc no Trlbunill de" contas .. llr o
.· clu~os ·pela. rejeição ~o p~ojeto ....... [ue-expõe"~ S'r, 'Mln!stro da·.-Agrlcul·... ··Sala das Com!ss6'es,.em 17 de·agõs· tura, que ii.!Jld'a ac.1:escenta ter-se· aa·
.to. de 1948.. -'-:' Ivo··· d~A:qutno, Presi ~ . do,. 11.0 .caso; 0o regiStro au~omát!co· do.
dente. """' Santos· Neve11, · Relator. · art ... 25, .§ • 4. do Decreto-lei .n.• 426
·: V.espasiano : Milrlins. -'- .Victorl11o
de 12 de maio de 1938; uma .vez que,
Freire. - Salgado Filho. ;;.... 'Alfredo
devendo 0 Tribunal d.c Contas deUNeVes, com restriÇões. ..;_ José ·Ame· berar dentro em .15 dias F!Õbre o re. rico. -'- Alvará AdO!p'/io.; - MathJas · . glstro pedido do têrmo 'de contrato de
Olymplo. - Ferrelra de Souza.
!inanc!amênto, encaminhado ao mes-

/

...·

.·

. mo por· Aviso Mirifster!al' dtf fO de oór!f. a eméntfá'; - Augusto Mt!{ra: =
dezembro de 1946;. só' o· fez aquêle
VetgntaU WaM'él'léif.· dé acOrdo éom
Tribunal · em sessão de 21· de' janeiro a' ~elida:.. -= E'teltifnó· Ltns, de acOrde 1947, para neljilr' o registro· sem do coDi . o~. vótó. do·. ·senador Arthur
. que·· tivesse ha.VIdO' qualquer· dlllgêli" santos". .
·
·
ela.
.
· ..
ZMiiQ!41
A· Conilssãô de coruitltu!Ção e· Jusli.o' attfgO' l'.ó':'
tlça, que exainmou: oe · aspectos' colls~· Suprimam-sé' a» Pàla'Vl'â.s.
"lnclu,tituclonals do projeto; o atiolon. wiã- slve. a· de previdência social".
. ,
,nimemente, com u!rt)t· enieiltla;. }lãra; · Salà .dâs Cci!I1Jé86és1 élii'· 2· dé rig'c5sto
. corrigir a redaçAo · de• UDI'áJ palavra~ · de 19411'. --. Artliur' santos·. ....: wazcte~
2 .. Somós de parecé1.r ClUe o• projefo
~àr P,'edrósâ'. "'-: Ali.dllsto ..Metro:. .~
deve. ser apr~vado• peki• senado,• pu.ra Vefimfàuct .Wti'lfdei'ley:... ~. Fefr~tra de
que ·o· Tribunal· de Contas fique au~ouza. ~ Etezvrno' Ltn~·. · ·
torlzado a: efetuar· o reg!stvo ~- .
PAJI!cl!:lt ..
.· Salif.di!B ConilssõeS' em· 11 de agOsto· .
0
N. ' 892, de 194àde l941r. --.· Imar dê' Góes, :Presidente.
em• exerclcio . ..._. Aivfiro.Actolpho; ~e
. . D~ :com(ssdô cUi Viação e Oõri:ís
late«. . ..:.... Ve81!a8fano· , Ma~ns. . :-.
. }Yúbltêlis, 8/Jbl'e' o Projeto. de Lel .
santos· Neves. = Vtcitôl'lno· Fretre . ......
da· C4mara n.• 149,. de 1948. .
Math'Ms ozympfd. = Apolonto saze,·.
·Relator: sentidor . Francisco Gal- AJtredo· N_ellea; ~· · José · A11iertco• .
lotti..
.
~· F'errelra de· SoU;Ja;
.•
.
·Trata: o Pt~jet.G' dif.LBf· ·n.•' 149, de
PARECER
. 1948, ·de conceder isenção .de direitos:
0
de tinpórtàçliã e' dellfàfs\'' taxas- àdua-N. ' Blil; .d\!' 194S
llelras;.· inclusive· â. <iii' J)r'evfdilnciá so~
. Da· cómi881ÍÔ .ele Constltniçlio e. ela!' e tmpõsto de' Oónstüno a.·· mate"
Justiça· s/Jbre o· Pr0je.to1 rle Lef;. da . riais·· importados· ))81~': Companhià' 'Na~·
C4mara, n.• .149; ..de. 1948•.
clonai· ·de' Navl!gaQAó·• Costeira, ..- PB'. . Relator': · se7uulor. Lucto .correa. trilltOnlo• Na~lonal'.· ..
·. ··
. ·. .
.
·Sendo Patrimônló' · Nticlonal, pen8ó
. _. . . . . ' .. , . . - . ... ..
· O· Projeto de• Lei• n.• 55'1,·.cüt· 1948; da não será necessário o projeto· em ca!l. Câmara .doe• Deputados,·•concede isen• . ·sa, pois, nãó· ,compre_l!ndo como o·. Go.. ções··de: dfreitoa' de iiJiportaçio e· de" vêmo deva' tributar ci!l seus próprios.
. .ma.!S· .taxas· aduanelrailllncluslve' a. de · bi51ls . Entreoo.nto ·à.pei!ar .dlssó; tais
1 • previdênclar. social··. e impOsto • de .con•
pedidliif ·c~e:.· i~l!i'içlio cblitmuam· a' ser.
· sumo; •para· o·c .material:- d!scirimlnado encaminhados_ ao Cóliíresso;· cabendo~
'nos· itens·• I a .IV dlf· seu<:artlgo·-1.•, iiJi" · lhe . manliestar-s&.· ·· . .
.· ;
portadc• pela Companhlll/. de Navega- · Tõdos· .os materiais cónstantes são
. çAo Costeira;.= OrganlzaçAo· Henrique àe' consllnio· atfeqüiiiló' àbs: serviços da
. Lage -:-' •Patrim~nlo· NacloMJ.. · .
, c'Olli!íalilílil. Costeira· li' em· quantidades
.. 2-•. o projeto vesultoU• de mensagem que··n4b' me~ pa.r~em; exageradas !PILl'l!>
do Sr; Presidente:da Repllblloa,:à OA- o vulto· dà' trotá• á. ela' pertencente. A
mara dos·DepUtJadDI'. · . ..
.
. doUtáCC:DiliiSA'cfde Cimsti~IU~Iib'é Jus._· .
·Pelo .. Decreta•lei· n.• 4-.:64&:- de. a de
t!Ça; .. n·ã .sua· unanlml_ilíl'de; -votou pela ·
· setembro··,. de -1942;. a-.. Colnpanhia' de collstitüclo!ilillilâdé·. da' medida:, tendo; '
. Navegação. Costeira.-.- Organização porém, à maioria" àpi'Ova'd'o a· .emenda
· He'nvique'.Lage.- foi· incorporlidal ao dó' senâ'dor·AI:tbuf Sàntos· qüe~malida
PatrimOnio· ·Nacional:;.·, o '.Decreto-lei supri~' as· pillàVI:ilif ''irtc1usive· a*
n•9· 9r621·,. de 26 de' julho: de• 1846' con- . prevl'dêllciâ. social",. .... · .
· .. . .
·o pllin41'lcf aprovar a· citada
siderou o seu acêrvo dé int'lrêsse para
'a economia e.defesa·naclona!s. ·
emenda· terA o·projetói de voltar à' Cã'3. Pelo expOsto, a Comissão de .. mara doo Deputados, o: que- retardarÁ
o andiimeiltó' di!• projeto· e· tai· retardaconstituição· e· JilstlÇa nada opõe à
oonstit:uclonalidade ou •legalidade do 'mente' pl:ldei'i\'~acai'retiü', sérias· coriseprojeto. .. · .
·
.
· qilênçi~s pafa' a•. 9àhjplllih!a· Costeira·
Sala dâs'. COD!Issõi!s, em 2' de àgOsto _. PatrimOnlo :Naclbnàl.
·
de 1948. - . Walrlemar Pedrosa, PrcslQuais? '· -sr que' cill materiais·, é da ·
dente; ·em· exerc!clo, com. restrição · rotina/ aciininlstl'àtlvà: para casos de
• quanto à' taxi!.' de· previdência· social.· entidaaes' gt:Wemamentaili, são' refira·
;;,._. Lucia Cbrr~tt. - . 4rtltur Santos. diis da·· .Alfândega, .mediante assinatura
. com restriçõeS· quanto· A' isenção .de dir têrnto · dé:, ,reilpd!lSabilfdade, . com
· taxa• de prevldencia social, de acOrdo prnzo fixado· no deferimento ao I' e·
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querimento. Se, terinl.nado o prazo,
Ã Câmara dos DeputadoS perfllharinão· ilstlver o assunto resolvido; a re- do essa opinião reune! os 'vários pro.
querente terá. de entrar para os cofres cessos. em um só projeto de lei, sob
da Alfândega com a ,importância' dos o 'n.o 557, de . 1948; ·e, aprovando-o,
direitos, podendo, posteriormente,· uma.· . encaminha-o ao. SenadQ Federal, onde
vez liquidado o assunto, requerer o de .._ recebe também parecer.'favorável elas·
vldo. reembolso ,suje!tando...se, nlnda, à doutas Çomissões · de · Constituição ·e
natural demora do devido p1·ocessa" Justiça e VIação.. e· Obras Públicas.
lliento.
·· ·
.O assunto não . é, novo ·nesta Co. Ora, é sabida a situação de aperto missão. Po~· várias vêzes temos dlsflnancelro -da Companhia Costell·a e cutldo aqui, sob -.seus· dlverscs ân- ·
. tnl fato - a. possibilidade de ter que . gulos, ·.em processos semelhantes. éu
··
entrar com as Importâncias -dos direi- idênticos, a· concessão. ·dêsses · favores
tos de>' Importação· e demais taxas· ..,..;. fiscais aos .Estado e· entlaades ue dl·poderá provocar situação multo einba- relto· público que façam:. parte do .paraçosa · para a. mesma;
..
trimônlo :nacional. . Providências fo- ·
Assim, embora, em tese, favorável'b. · ram mesmQ adotadâs· .. no ·sentidcY de
emenda . do· ·Senador. _·- Arthur · Santos, convocar-se _a. · atenção. dô M1nlstérlo
. cabe-me aar p&recer:.contrárlo à sua da. Fazenda J;)ara o- art.·· 31, Item v,
aprovação, ipelos motiyos expostos·.
letra a; da. constituição que; no .priSou; pois, pela.· aprovação do prole~ m-elro ·. caso, . veda.. expressamente o
·to, cbmo or1Ullldo da. Câmara dos Depu- lançamento' dêsses impostos;. Enten. tados.
.
_ .. ·
. _ de~se _.também. que, .quanto à. . Com: Sala. das Comissões; em 12 de ~gõsto . .. panhla Nacional·. de Navegação Col!. de .1948._ --'- Henrique-de Novaes, Pre·· telra; cujo llicêrvo: está· hoje lncorpo- .
.s!dente. ·:-,~·,l1'rancisco GaZlottt; Rela-. . rado ao patrimônlo nacional, deve gotor. · - EucZudes Vieira: .--. Ernesto zar ae·. _tôdas a.s isenções. fiscais. o
Domelles, -com reátrições, .. Voto ·f:IVO- . contrário -seria.... a , União tributar-se
ràvelmente. à: :emenda;· .,;_.. Arthur .··a :sl .própria, a Cobrar de si·mesma,
Santos; .Rtbeiro·'Gonçalves, ·com
num processo estranho pe .autorslmrest~lções relativamente. à dispensa da
131ose.. . .
. , . , · ·. _
. .
taxa de previdência. · ·
_Enquanto,· porém, não· se manifeste
·· ·
· ···
o· Ministério · da· Fazenda. . ou ;nl!:o se '
. , --~ N.o ::::~~ 1 ~ . . .
promu1ge. uma .lei, ..reg'Ulando. a. 'má•
. . .
._ . ,
. 48
. . . . . téria,- somos favoráveis à' ·cóncessão.
•
Da -Comissão· .de Finanças,.,sô, · ·dos favores:_ solicitados, . excluindo-se,
bre. o Profeta de Lef· da Cãmara; apenas .a. .taxa: de previdência socle.l,
n. 0 )49;.de.·194B·; · · · . ·.. •. · · ·
·
de, acOrdo. com· a .emenda :do. aobre
.Relator: ·senador ·santos Neves.
senador Arthur_ Santos, por ter ela
:Em __ s'eis 'processos: diferentes, da~ destinação própria e<altos . objetlvos .
tados·:de abril e' maio do· ano findo, _que· ·mecerem ·ser · respelitados, · não_
subme.te a.:companhla de.,N_avegaçAo . sendo, portanto; Uc!to à União exiJ:ii.ir-·
·
se:da·responsabllidade· de -sua. própria.
. ·Costeiià/ :.:....: PatrimOnio Nacional,-'~ contribuiçll.o.' . : .. · _ · ·.· .: ._ . · .
Sala' das Comissõés,· em 17 de agOs. . por. Intermédio do Ministério .da ' F~- .
... zenda,. à decisão ...do Sr ... Presidente .tó de 1948 ,_ ,__ Ivo. d'A"'•inó, Presl·
.. ~
. da. ~úbllca. requerimento, solicltal!l.- ·
do ·iSenÇão de'·dlreltos ·de imp_ortação dente .. :.... San.tos Neves, ··Relator .. --:
· e. demais --taxas: aduaneiras, in:olusive Salgado· Filho; - vespasiano lllarttns.
·
· ·
- ·
....: Victorlno Freire. ,..... Alfredo NevetJ.
· de prev:idêncla. ,. social e. impOsto de_ ·. ;._: José :Amertco. -..,..;. Alvaro AdoZpho. .
consumo para .mercadori1111 . diversas,
e!
d
·
destinadas ao. ·aparelhamento de suas ~ :0,~t~las O1umpto.-;.... Ferr. ra • e
0 · · -·
· oficlnlis ·-e movimentação de sua. · pró"
PARECER . ·
. prla frota. . . .· . . .. · - _·
· ·N
... ·.~ 694 ··a 1.948
A exposição :dE! ·motivos ministerial, '
. · . . ,• .. e ·_ .• ·
concordaltdo emobra ·com o pedido,
· · .Da. Comlsslió de. Constltuiçlio e
sugere ao Chefe. da.: Naçll.o õ encami:Justiça sôlire o 'Profeta cze· Lei da
·_ :nhamento do .processo ·ao. Poder. Le' camara, n.o 197; ,de 1948. ·
gislatlvo, so•b . o fundamento. de que
·-·
·• · -·· ·
·
. · .Relator: Senàdor Etell!in.o Lins • .
·"os favores ,pleiteados não est!I.O previstos em lei e só _poderlío ser . ou·O projeto n.• ·197, de 1948, vindo·
torgados pelo Congresso ·Nacional ao · da Câmara dos Deputados e l'esulqual compete ·.regular a. -.arrecadação tante . de mensagem do Poder Exe- .
• .
cutlvo, extingue. as funções gratlfi, .do-s tributos da .União.".
,.
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elidas de · blbliotecárfoo com seis mil
O SR. PRESIDENTE - Está finda
cruzeiros anuais, e de ajudante de a leitura do expediente.
..
bibliotecário, com três mil e seis. Já• tendo expirado o prazo ..t·eglmencentos cruzeiros anuais, te,!erldos 'no tal Para. recebimento de emendas pe- .
·. artigo 8.0 · do Decreto-lei n.• 8.904, rante a· Mesa, l'ão ·às Comissões comde 24 de janeiro de 1946, e cria, em petentes o8 Projetas. de Leis da Câ· substtluição, a · f.unção gratificada ,de mara. n.• 261; 262, 263 e 26~ •. de !948. ·
chefe de ·biblioteca., com quatro mil · Foi !Ido, na sessão de 17 do corren- ·
cruzelrc.s, também anuais. . . ·
te, .. ofício: do ·Sr, Mlallstro do Exterior,
Nada .temos a arguir. contra a sua· · convidando o ·senado~ rem· nome:. do
··Sr. Presidente .da Repdbllca, a se ·ra·
. aprovação~ ·.
Sala das Comissões, 2 de agOsto de zer representar na chegada ·do 'Presl~
dente da Repdbllca Oriental do Uru· .
1948. - Waldemar. Pedrosa; Presi- .guaJ;
dente · eni exercício. ....:.. Etelvina Lins,
Relator. - Augusto Melra; - ·.verg- · Atendendo ao convite;, deslgrio os .
niauà Wanderlev. - Lueio Corrêa. .Senhores Senadores Alvaro Mala Ar ...
· thur Santos· e Salgado Filho para• r~
;_ Ferreira de Sou;:a. .
· Presentarem o Senado.
:
·
PARECER
· Está sObre. a· mesa . um projet01 que
vai ser lido;
. '· · · · .
. N.0 . 695~ dé·ÚI48
.
.
. . .
: l!: · lido e dlstriliufdo à co~lssão
Da Comissão d,e: .Finanças, só·
,
de
Constituição :, e. Justiça o sebre o Proteto de .Lei n.• 1~. de
. gu!nte_< , . ..
. · · ·.
•
1948. .
.
'

Relator:
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se~or José: Amenco.

' PROJE:t'O 'DE LEI
I
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SENADÓ

. N.• .31, de· 1948
-A mensagem do P~esldente da· Re;
· · • ·
· · ··
·
pdblica . de 21 . <!!! .janeiro de '1947 vi·
· · Altera o : § 1.~ ·do artt 6. • do
sasva, não somente· eXitlngulr ~unções ·
·Decreto~let ·n.• 3 ;44a, de 23-7·41.'
· gratificadas com a 'criação .de uma ou ·
Considerando: ·
·
do
Departii!Ilento
•
NRcionru
de
·
a)
·
que
parâ
··as
·
próinóções
Iniciais
tra.,
.Portos, Rios e Canais, como, .prlnci· em todos os quadros .do Corpo de
pa.lmente, dar nova· reda.ção ao IU'tl· ' Oficiais da Aeronáutica, com exceçãó
go a.• do Decreto-lei· n.• 8.904, de do Quadro de Oficiais Auxlllares foi
. 24 de Ja.nelio de 1946, que, nos têr· · exlgldct apena.S: Interstício mlnlmo
mos em que está redigida, poderia 'sus• no põsto ·e robusteZ,. Cc;!mprova9a em .
citar ddvldas .na sua aplicaçlo a atln· llispeção de sadde: (Q.O.A .. ...:. Deglr direitos adquiridos;
creta:-lel, n.• 3;836;· de. 1a-11·41, ar, A câmara· dos Deputados decidiu,' t!gQ 4.• :§§ 1.•.e 2.0 : ,Q, S. Acr.. : De·
porém, llmltar.. a matéria às .extln·· creto•lel·n.• 3.a72, de 2-12·41; art ... a.•
ções e .criação de funções previstas, o.· le~ras a e .b: e parágrafo dnlco:. Q. I. ·
que fêz, aliás,. sem rigor de ·técnica, . Aer.' Decreto-lei 3 ;876, :de '3cl2·41, ar· .
englobando êsses: dlsposltlv~s r1um só tlgo 7;0 letras a e b. e parágrafo. úniartlgo ..··. ·. ·.
. . · . •. ·.
.
co);
Poderíamos sugertr a. volta·, à fomiub) que· mesmo para o· Quadro de
la originária, multá · mais prática ·e . Oficiais Ailxlllares :to! dada uma. ln·.- . conveniente;·. mas, ·deccir~."ldo o exer~ terpretação :rião 'literal ao § 1.0 do
ciclo; já não. devem prevalecer ruguns art. 6.•.· do. Decreto·lel ,3.448, . de
· de .seus· preceitos, como ·.01 §. 3.0 do 23·'1·41, a fim. de permitir a.!Promoção
a.rt. 1.• e ·art·. ·2.0 , cuja vigência tem até o põsto. de ·capitão, :sàmerite com
· um prazo especial. · ·
· a exigência de robustez f!s!ca e lnAssim, apesar das :talhas adot.adas terstíclo .mlnlmo no pOsto como exlque poderão ser sanadas noutra opqr- g!do para os · demais quadros: :
tunld1lide,, opinamos ~ue seja apro·
·c) que· foi liberta exceção para pro·
vada. a proposiçlto.
mc-~ão· de um capitão ·a major, .sem
Sala das Comlss!ies, em 2 de agõs· · satisfazer os requisitos legais, · sob a
to de 1948. - Ismar. de Góes, Pre· · alegação de direito no quadro de orl·
· s!dente em exeroiclo. ·-·José Ame• gem,: quando êste só poderia ser alerico, Relator. Vespastano . Margado quando .realmente fôsse aberta
tins - Santos Neves. - Ferreira
a vaga, com a passagem pal'!l a re·
de Sou2a. - Apolonio Sales .. - .RO· serva do 'oficial que ocupava o pOsto
- dolpho de Miranda. - DurvaZ Cru~.
de capitão de cQl'Veta no Quadro de
- Alvaro Adolpho.
Oficiais Auxiliares da Aviação Na\'al;
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:RECEBEM EMENDAS PERANTE A dessem transportar pasageiro~ · ou car.
. ...
MESA
ga. de Natal para os pprtos nacionais.
Não-são
só
as
.cQD;Ip~al!
~trp.ngeirns
. Na sessão de hoje:
·
que·· utillzaJU "o aeropprto de· Natal,
. ,,'·
Projeto de Decreto. Legts!atlvo: nú- como S; ·Ex.• refere; :As companhias
mero .~u. de 1948, que· aprova c1 Acõr- nacionais ·também ·usam as pistas dêsdo Sanitário Pan.-.Amerlcano de Mon- se aeropOrto;·:cuj& Interdição· .;à na' . ·• ' ·
tevldéu;
• · · ·· · · ·
vq;::~ç[o c.cmerclal 'privará- o Estado
··. Projeto :de De~to Leglslàtlvo · nú· cio ~C!. Grande .'do Norte dêsse pre~
mero 2~. ·de 19411, que mantém· a de- cioso mlilo de tr~e. ··
cisio.do.:Tribupatde .O~~tas,:.quç. ~e..; ·· 1.'·• • • • ·•• •••·~ ••.•••••· . . . . . . . . . ~-~~~ . . . . . . .~'o;.~·.
cusou ·o registro ao têriilo de·:contra- ··;~ ...... ... :... .·...... , ....... ·............-........ ·.
. to entre .o Govêrno •Federar. e· PaUlo
o caso ji não assume :a :llr\port~cla
'
,.'••.1
.wln~or Br$lllng para execuÇão , de
que primitivamente lhe fOra :atribui·
.... ,.serviços de . filragqem da barra do da, e ·com •razão, .pÔrql:l.e .o ,not1c1Ar19
•1
põrto de Aracaju; · ... . . . · ·
dos jornais foi:.i:opt~do.-nplto, -pela ·. . ·.... ,j
· Projeto cie Decreto Legtslp.tivci .nú' · dlretorla da ·A~utlca. ClvU; E, dll- . ·
• . ',',:C
merCj .23, . de. 1948; que .autoriza o Trl~ . pois; por 'um fato; contra o qual.JlAo.
. c(
bunal de . ~ontas a, rll.slstrar .o ·têrmo hi argumento:· é ·que S."· Ex.~ deter"
... ·.:'.•··.·~·,).:
de ..contrato firQllldo en~e ô Minist é· ·· minou , o -prosseguimento · da navega"';,i
rio da .1\il'l«:Ultura e:a.. 4ssócla~o dos . çlio' aérea·. comerctarnc(aeropiirto' de
' Criadores
·4e Gado Holandês do Rio Parnamirlm.•
·
· .. ·• · ·
· · · · ;•~)
Grande.
do Sul·· · ·: ·.,..,· .·' · . ·· t•.••-·.~··-~:.'':'.~.'.',':u.:••;•~·.~~'/'~~~-·•_••••
·
:·
· :
., .. ·•
~• t de :;:L, d
, ·.~·~j~
: .Pr....ve o_., .J.tel. · ~.:cAmar'a.:n.f!. _:276;
.••••••••••••.•••.• .•••••••••••••••••••
·:~·.,1
, de ·1St8, .que· autoriza .a alll!llaçlio dos. · •o Congresso Nactonàf 'decreta, nos
Imóveis . .que menciona, à. 'Prefeitura têrmot do art;· tll,.!teirl' I,· da Cons·.
· do Distrito .F~deral; ·. •: ;. , · ·:. -,., ; : tltulçã,o Federal, e eu, <Nereu· Ra~osJ
Projeto de Lei da .. CAttiiirâ. n.Ú82, Presidente . do ~ado Federal, pro~
,, de 1948, que ·aut~~r~ a .abertura, pelo mulgo o seguinte . ·
Milllstérl9 àa· ~lllnda, .do" crédito es- .
Dl!iÇIIftO LEGISLATIVO
peciaFde. crt. 4.o~.ooo;oo; paTa pagamento de juros de; .apólices ela DI·
·• .· N.0 io, "ãe 1D4B ;.,
.
vida· Pública Interna: ·~..
0
· ProJeto àe Lei: da. ·camp.ra n.o 283, · ' -Árt, · 1. '1!: àproviido. o Ac6rài:J sObre
de 1948, · que . dispõe .. sObre o trata· Transportes Aéreos entre .o -Brasll·e· a ·
menta a .ser dispensado ·aos :nembrcs Suécia, ·firmado a 14 ·de ,novembro de
·. · ..
do· Tribunal..Superior .Eleitoral; · · . · l947;:•no Rio de Janeiro..
0
0
'· Art.. 2. · :tsse . AcOrdo entrará em·.
ProjetQ de Lei da' Câmara n. 283;
.·· de .1949, · que cria. um. Horto Florestal · .. vigor . na data. da ··promU)gR.Çiio · da
.. . ·
no Munlclpio -de : SllvAnla, no Estado . presente lei> · . ...
· de :Goiás; · . · . · . · . .. ·. · ·
·Art. 3.o/ RevogaiÍI-se as disposiÇões
·. Projeto de·.Lei da' .Câmara ri.0 284, ·em contrirlo. ·
·
· 'de 1948,. que flxa.normas para• a apcr . Senâdo. Federal; em ÍS de ·agOsto
sentadorla dos funclonirlos do , Ser· de 1948. •
· · · ' · ·. · . · ·
, viço Nacional . de .1 ·:Febre . Amarela c · • · · · ·
.
'NI!iltEtl R.\Mos .
Serviço ·Nacional ele ·MaJ4rla;
, ,
.: ·1?J'Ojeto de .Lei da. Câmara Íl.0 285, . ACORDO · S~BRE . TRÂNSPORti'ES .
de 1948, -:que. a.prova· o. plano de apll- . AÉREOS .:ENT:ftE OS , ESTADOS
caçãc). de recursps orçamentârlos atri-. .UNIDOS J?O .BRASIL J!l A 'SUI!:CIA ·
· · I:Juidr.cs ao . ·conselho . Naclc:inal do PeO· Govêrnci dO.s Estados Ullidos .do
tróleo, no exerclcto de 1948 •.. •
B1·asll e o Govêrno da Suécia, consi" · ·
, T.RECHÓS .DO' DISCURSO PRONUN~ derando: ·
. ·. ·
.
....:. que as possibilidades sempre cresCIADO PELO SR. SENADOR SAL~
centes· . da aviação comercial siío. de
:. G.ADO Fn.HO, NA SESSAO .DE .18
lmportê.ncla cada vez mais relevantes;
. DE AGOSTO DE .1948
- que êsse meio. de ,transporte,, pelas
suas
ca.racter!stlcas essenciais, Pllrml·
...
tlndo ligações . rtpldas, .proporciona
melhor .aproximação entre ns uações;
.• ~•. ,,,, .•.• ,.,,,o •I•,,,,,, •·•,,,, ~ ,-,,,,,,,;,
~ que· é conveniente organizai:, por
Nlnguém alegou que as companhias forma segura e ordenada, C\S .serviços
Internacionais .. ou seja, !IS que se de· aéreos internacionais r~gularss, sem
dicam ao serviço transcontinental, pu- pi'ejulzo dos lnterêsses nacionais e re~
'
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ÀRTIGd,·m···
gionais tendo ·em vista o desenvolvi·
menta da cooperação internacional n.o
com o fim de evitar práticas dl!!cri. campo dos transportes aéreos:
minatórias .e ·de respeitar o principio
. .~que é sua aspiração chegar,a um de Igualdade de 'tratamento: ·
• , convênio geral multilateral que V~':lha
1 - . As taxas· que uma dM partes
a reger tOdas as naçõas em matér1a de contratantas imponha 0111 permita que
transporte aéreo .internacional; .
·
sejam impostas à emprêsa ou emprê·
'
+A llAo fOr celebrada
sas aéreas designadas pela outra parte
- que, enquan..., · · ·
contratante para o ,uso de aeroportos
é.sSe convênio geral multirateral, ·11de . e outras fac!lldades· não serão super!o·
que ambos sejam partes, toma-se e- ras às pagas pelo' uso de tais aeropcl!'-'
· cessária a concl\lSAO· de · um All 0rdo tos e facllld. ades por aeronaves de .sua
dastinado · a assegurar comunicações ·
_..
in
àéreas regulares entre 'oS· r.lols paises, bandeira;· empregadas em se.,..ços •
nos têrmos da Convenção sObre Avia- ternac!onais semelhantes.
ção. civil Internacional, concluída .cm
2 - Os combustlveis, óleos, lubri~. ·
Chic.ago, aos 'l dias .de .dezembro de cantes introduzidos no território de
1944· .
·
·
.uma 'parte. ·contratante. os. postos a
' · ·
··
·
bordo· de aeronaves . da · outra · parte
· designaram para êssé efeito, plenl- contratante nêsse território, quer dlre· · .
pótenc!árlos; os quais depois de have· tamente po,r. uma emprêsa aérea ·por ' •
rem . trocado seus · Planos Poderes, . .esta designada; quer por .conta .de tal
achâdos em boa e devida forma; acor"' emprêsa' e destinados unicamente ao
daram.. nas disposições seguintes: · ~
uso de suas aeronaves, gozarão1 do tra.·
ARTIGO I
ta.mento dado 'às emprêsas nacionais
·
•• ou às emptês'as 'da nação mais fa.voráAs partes contratantes concedem
veis no que. respeita a; direitos adua.·
se. reciprocamente os dlreitcl!. especl-.- nelros. ·taxaà de· inspeção ou outras
. ficados no presente AcOrdo. e seu ane-. direitOs e. encargos nacionais.
xo, a· fim de ·,que se es~beleçam os
. s _As. aeronaves .de uma. parte conservlços aéreos internacionais regula· . trantes ut!llzada na , exploração dos
res nêlas dascrltos, e doravante r.~re- · rviços · convecionados e 0 s. coinbus. ridos: como "serviços convencionados". ~ eis óleos lubrificantes 'e sobressa.~
l~teá, equipamento· normal e pro.•.
... ~TIGO n
!VIsões de bordo; enquanlto em tais ae'1 - Qualquer dos serviços conven- rona:ves,. gozarão no território da oucionados poderá ser Iniciado !media· tra parte contratante· de· lsenç~o de
tamente- ou em data posteriór, à cri· direitos ·adua:nelros, taxas · de mspetério da Parte Contratante à qual .os ção e· direitos ou taxas semelhantes no
direitas são concedidos, mas• não antes território da · outra parte contratante
que:
·
·· . · ·
.
mesmo. que ·. venma.. a ser utiliZadas:
pelas
. aeroniiiVes em v6o naquele terr1 _ .
· . a) A p~ contrata:nte à q\Jal Os
· ' ··. · ,. · ·
· · ·
· mesmos· tenham· sido concedidos .baja tório.
designado uma ·emprêsa ou cmprêsas
'All'l'IGO ·IV.· ·
,
aéreas de sua naclonalldade para. a
As partes contrata:ntes raservam·se
rota ·ou rotas· especificadas; ·
a faculdade de negar. uma ·Jlrença de
. b) A parte contrata:nte que concede
funcionamento a . uma· emprêsa · aeos direitos ·tenha. dado a·:necessárla li· rea designada pela · outra ;parte. concença de funcionamento à emprêsa ou .tartante, ' ou· ae revogar . tllll Jlcença
emprêsas .aéreas em questão,. o que quando ·não··juJgarem suflc!entemen- ·
fará sem demora, .oibserva.das as dls· te ·caracterizada que uma parte subs'POSições do § n.• 2 -dêste artigo e. as . tanclar da .propriedade. e. o contrõle
do art. ·IV.
efeti'Vo da · referida · en'liprêsa. ·. estejam'
· 2 - As emprêsas aéreas designadas
em mãos de na.clcm.is da outra. par
poderão ser chamadàs a provar, pe- te . contratante ·ou· em ·casa ·de inob. rante .as autoridades aeronáuticas da . servàncla, por essa· empl:êsa. aérea., das
· parte contratante que concede os di- leis e regulamentos referidos .uo ·
reitos, que se encontram em condiçõas ~lgo 13 da citada convenção sõ· àe satisfazer os requisitos prescrito13 ·bre Aviação Civil Internacional, ou
pelas leis e regulamentos, norma.lmen• das condições sob as ·quais os direi• • · 1\pUcados por essas autoridades ao tos fcl!'a.m concedidos em conformi·
• · ·'onamento de emprêsas · aéreas dade com êste Aeõrdo e seu anexo,
ou ainda. quándo · as aeronaves posc·.: ... ·~!ais,
~

'

~

'

-·461.-

..

·

.. '

tas em tráfego. não sejam tripuladas
· po:r nat)lil'ais da. outra. parte contráta.Illte, except;uados os casos de ades•
tramento de pessoal navegante.

.

'

ARTIGO V
· Caso qualquer das partes ccntratantes deseje modificar os tê1·mos do
anexo ao presente AcOrdo ou usar da
faculdade .previ~ta no ar.tigo IV, supr.a poderá .promover. consulta entre
as autoridades aeronáuticas das. duas
pall'tes contratantes, devendo .tal consulta ser iniciada· dentro do prazo de
. se;;senta (60) dias a. contar da data da
notificação respectiva.
· Quando a.s"referldas:a.utorldades concordarem em modificar o anexo, tais
modificações e111trarão em vigor, depois de crmflrmados por .troca de notas por via· diplomática..
. . .

. ARTIGO VI
As diwrgênclas entre as pártes
tratantes; .relativas à interpretação ou
aplicação do presente AcOrdo ou de
seu anexo. que nlío estiverem sujeitas no capitulo XVIII da· citada Convenção· sôbre Aviação Civil In!"ernaclonal, e não puderam· ser resclvidas
por melo de . consulta dlreta deverão .
ser submetidas. a. um juizo arbitral
órgão ou e111tldades à escolha das mes. mas
. partes
. contratantes.

con-

ARTIGO VII

.

~

.

Qualquer dils partes contratantes.
pode, a todo o tempo, notificar à outra.
desej!l·de rescindir êste acôrdo. A notificação. será ·. slmulta.neament.e comunicada à Organização de Aviação
Internacional. Feita a notlfiC1191!.<>,
êste acôrdo deixará de .vigorar seis
· (6) meses depois. da data de seu . recebimento · pela outra parte contratante, sal~o se fôr .retirada· por acOrdo
antes .de expirar aquêle prazo. Se
nlío fOr acusado a recebimento da -notificação pela parte contratante a.
quem foi dirigida, · entender·se-á recebida catorze (14) dias. depois de
o ter sido pela Organização de Aviação Civil Internacional.
ARTIGO VIII

Ao entrar em vigor uma convenção multilateral· que tiver· sido ratlfl·
cada pelas duas partes contratantes,
o presente AcOrd01 e seu anexo ficarão sujeitos às modificações decorrentes dessa coovenção multlnatera.l.

ARTIGO IX
· O presente :AcOrdo .. substitui quais·
quer licenças; · privilégios ou conces.
sões, ·'P011Ventura existentes ao ,temlpo
da sua assinatura, outorgados · a qualquer' título por uma das partes cc:ri. tratantes em favor· de · emprêsas a é·
reas da outra parte contratante. ·
·ARTIGO X·
· o. presente acOrdo e todos os con- ,
tratos relativos ao mesmo, serão re- .
glstrados na Organização de Aviação
Civil: Internaclcinal.
.
. ARTIGO XI
. · Parti 01 fim do presente .-acOrdo e
·
seu anexo:
.
a) a . expressão ''autoridades aeronáuticas" significará, no caso dos Estados Unidos do Brasil, o Ministro ··da,
Aeronáutica e, no · caso da Suécia· a
Real .Direção de Aviação Civll ou em
· amJ:?os as casos, qualquer pessoa. ou
órga.o que esteja autorizado a exer·
cer as funções pelos · mesmos · exerci·
das· · ·
·
'
'
·b) a expressão "emprêsa aérea designada" significará qualquer emprl!· ·
sa que uma das p~ contratantes
tiver escolhido · para ex"t>lorar os serviços. convencionados e ·a cujo respel·
to tiver sido feLta uma comunicação
por escrito, às autoridades aaronáutl:
cas competentes da outra parte con- ·
tratante, segtmdo. o dlspôsto no artigo
II do presente Acôrdo;
·· ·
·
cl a. expressão "serviço aéreo lnter. naclcllBl regular" sfgnificará . serviço
internacional, executado -com freqüên- ..
ela uniforme, .por emprêsas aéreas designadas, segundo horários e rotas
preestabelecidos· e aprovados · pelos
Governos Interessados.
·.
. ARTIGO XII·
O presente · Acôrdo será · ratificado
em .conformidade carn as disposições
constitucionais de cada parte contra•
tante, e entrará em vigor a partir do
dia da troCa. das :ratificações, o que
deverá ter lugar o mais breve possí·
vel.
.,
Ampas as .partes contratantes procurarao tornar efetivas as disposições
do presente Acôrdo, no limite de suás
atribuições · administr.ativas, trinta
· (30) dias após a data de sua Jsslnatura.
.
Em testemunh01 do que os plenlpo·
tenclárlos abaixo assinados concluiram o presente Acôrdo e nêle fixaram.
os respectivos selos.

.• .1-,.,~

/
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Feito no Rio <!e Jnelro, no dia 14
.de. novembro .de 1947, e~n dois 'tXem_pwes, em lfnguas J)ortuguês(!., suéca
.e ..francêsa,, .fazendo fé, em case, de
.dQvida, o texto e~n. francês 'sobre a
· interpretação dos textos português e
suéco. -Raul Fernânrles. - Armem·
do TrompOWIIkl/. -

R. Komztn.

'ANEXO _I

o Govêrno · dos Estados Onldos · do
Brasil concede aa Govêrnó da Suécia
.o direito de · explorar, ~r .mtennédlo
de uma ou mais· emPrêsas aéreas por

êste designádas, serl'iooli aéreos nas
rotas especificadas no oQuadro I anexo
·ante à' :aprovação do -Congresso N11clo•
nal. em cópia. devidamente·. autenticada, a. versão portuguesa. do Acllrdo .
sôbre Transpor.tes · 'Aéreos entre o '·
Brasil e a Suécia., firmado no Rio de
J anell•o el!l 14 de novembro último.
ApJ.:ciVeito a. .oportunidade para .. re"
· nevar a VoSBa Excelência. os protestos
.da m1nha alta . estima e .mais· c!istlnta
consideraçll.o. · ·
-"
, Rio de Janeiro, ;em 17. de .fevereiro
''de 1948. ~ Raul Fer114ndes.
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tos~a Sessão, em 20 de Agôsto,de 1948 -·
PRESID:tNCIA 00 SR.. NERJW..RAM.OS,
~

:

',

.

PRESIDENTE.

.

.

. .

•

... #'

As :14,30 horas comparecem os Se· · O SR. 'lP SUPLENTE (servindo de.
:nhores senadores: .
. .
. 2.0 .secr.etárlo> .,procede -à leitura da·
ata .da .sessão :anterior; .que, posta em
Alvaro :Mala.
discussão, é sem. debate aprovada.
Waldemar . Pedrosa.
·Seve:rlano Nunes .
O ·sR. 2.0 SECRETARIO i(BerVInclo .
.Magalhães·· Barata.
. ele 1.0 ) lê o s~gujnte :
··Augusto ,Melra.
EJQ>EDIE~E.
'VIctormo .Freire. ·
Evandro VIana ...
.carta: ·
' .
.
Mathlas Olymplo.
De Renato José Pontes, de ·Ribel·
. Plinto _Pompeu.
rão l'reto, Estado de São Paulo, soll·
Fernandes. ·Távora.
.citando
sejam .. encaminhadas à Co·
·Georg!no Avelino.
missão .que estuda .a Proposição n.•
.FerrelrJL de SOuza.
251, :de 1947, as sugestões .que· oferece
Adalbe-rto Ribeiro. .
a respeito.
A Comissão de FI·
:Vergnlaud Wanderley.
.nanças.·
.José Américo.
.O/faias:
·· Etelvlno · Llns. ·
Cícero de :V a$.conC<!los.
·.Do ·Sr. Ministro· da··vlacão, agrad~~
Maynard Gomes;
-cendo .a comunicação de . haver sido
:Atoyslo c;te Carvalho.
·enviado. à sanção o decreto· Iegls· .
latlvo que autoriza o · Poder .J:xecu· ' .,
·
.Pinto Aleixo..
tivo a ·dar ·execução ao . Plano de li·
Parelra::Mo:~K;Yr.
..
gação ferro"rodo-fluvlal entre as · ~1·
lien:'lque ·de· Novals. ·
dades de Anapolls e ;Be!em . .,.... In•
.Hamilton Nogueira;
telrado.
·
·Aritirade Ramos.
..
Alfri!do Jieves; ·.
Do .sr. Ministro· elas Relações. Ex·
terlores, .. agradecendo a. remessa. ·de
·'Sá .onnocp.
,',
· •
um autógrafo do Projeto de Decreto
.Levlndo -coelho: · '
· Legislativo n.• 12·48, promulgado pel?
Eucly(!es VI eh:a. . .
Sr. Presidente do Senado. - Intel·
~odqlpho Miranda. ·
. rado. .
_.
Dârlo Cardoso .
.Pedro Ludovico.
Do Sr;. Ministro da Fa:1lenda (2) ,
.João VillasbOas.
·
agradecendo ·a. comunicação de have·
rem sido enviados· à · sançãC. os de·
Vespaslano Martins:
cretos legislativas .abrindo, ao con·
Fiávi o Guimarã-es. ·
gresso .. Naciona~, crédito para , oéorr~r
Rc-bel'to Classe r.
ao pagamento de subsidies e -substl·
.Arthur Santos.
·tuições e· concedendo isenção ·de di·
Francisco .Gallotti.
reitos de importnção e demais taxas
. Lúcio Corrêa.
áduane!ras para material destinado
Ernesto Dornelles.
ao Estado· de Sl!.o Paulo.· - ·Intel·
'Salgado Filho. ~ (40).
rado.
·
Do Sr. .Secretá.rio da Presidência aa.
O SR. PRESIDENTE:... Acham·3e
presentes. 40 Srs. ·Senadores. ~n República, devolv-endo autógrafos do
vendo m\mero legal, está aberta a · decreto legislativo que autoriza· a aber·
sessão; Vai·se proceder ·à leitura di tura de crédito como auxilio à co·
memoração do 3.0 centenário da !un·
ata..
'

..

•
'·

I.
,.

'
06 - Divisão do Pessoal
- Cr$ ..•
dação da cidade de Paranaguá, em
virtude .de S. Ex.a não haver se ma-· ' 9.000;00.
nlfestado a respeito. - A promul•' ·. Art. 2.• O crécUto a que se rcfe· ··
gação.
.
·
o artigo 1.0 é destinado ao pagamento
Da Câmara dos Deputád~s: .·
' da gratificação . de magistério,. a que
·
faz jus o Professor. Catedrático, ·pa,.
0
Senhor 1. Secretário.
drão M,' da Escola de Agronomia Eli • ·
Tenho a· honra -de transmitir .s seu · Maciel, -Valdemar Ramos Lage,
. Vossa Excelência, para · os devidas· no exercício de 1948.
fins, o incluso autógrafo do decreto
Art. 3.0 ·A. presente lei entrará 'em
legislativo, sancionado . pelo Senhor
Presidente da. República, .que ·acres- vigor ria data· de sua ·publicação.
centa um. parágrafo ao artigo. 5.•,: do
Art: 4.0 Revogam-se as' disposições ·
Decreto-lei· .n.0 . 8.818,. de.. 1946. · · . em contrário; ·
: Aproveito • o ·ensejo . para. reiterar ·
A imprimir.·
. a·: .Vossa Excelência os protestos · de
minha .distinta consideração~ · · ·
· Se::1hor 1.• Secretária:· · · ...
· - Rio de ·Janeiro; em l'i de agôsto
Tenho a honrá de encanlinhar a .
'de 1948; .;.;.;. Munho;: da· Rocha - 1.• . Voss·a
·Excelência, .para : os ·devidos-. Secretário.: ·
·
fins,
o
Incluso autógrafo do Projeto .
....
.-Ao:.:Arqulvo., ....· ..
, .
dé Lei n. 0 441-A, de 1948,. que .con..; . ,
·Senhor .1.• Secretário:
cede favores ·fiscais .. aos estabeleci·
mentos
e ,.congêneres, ·e
.Tenho a honra· de encaminhar a estabelecehospitalares.
as
condições
·dessa •.conces·
Vossa Excelência· para .os devidos fins, . são~
o. incluso autógra'fo . do Projeto . de
·Lei n.• 781~A.- de 1948, que abre, _pelo ·
.
. · .. . . . " ··
Ministério ·da Agricultura, o crédito . ·Aproveito· o ensejo para. reiterar a .
.suplementar de Cr$ ·.9;000,00 ··para· Vossa Excelência os protestos de mi·
ocorrer ao· pagamento de gratificação : .nha distinta consideração ..
de' magistério ao. professor .Waldemar . . Rio, em : 18 de agOsto de' 1948. ' - '
Ramos'Lages.
. ·· .
• Munho;: da. Rocha ~-·1.•· Secretário.
Aproveito o ensejo para reiterar .a ·
·
·
Vossa Excelência os protestos . de mi,
PltOJIIIl'O DE ,LEI ·DA CiHAJIA
nha distinta consideração •.. • ·
·
. · .-Rio de Janeiro, em 16 de agôsto
N~0 .29·3. de~'l94a· · · ...
-·
cte. 1948 .. ·..,..,.,Munho~:. da Rocha - 1.•.
Secretário. ·
·
Concede favores !iscais , aos es,..
tabelecimentos· hospitalares e con·
PROJETO . n~ LEr' DA · c~. ·
.
.
gtneres : e estabelece as condições.
· N.•' 292, .de 19.48
.dessa concess4o.
··
·
,-,.

'

'

.

. . Abre, pelo Ministério cÍa Agri.
o Coilgresso Nacional decreta:
cultura, o· crédito ··suplementar .de .
Art. 1.0 Aos estaiÍelecbnentos hos·
Cr$ · 9. ooo,oo.- para ocorrer. ao pa· . pi;talares, casas de saúde e : congêne"'
gamentq . de ·grattttcaç4o. de · ma. · res, que vierem a ser·. construídas no
gistério · ao. P:rotessor Valdemar
territóriô· nacional, no prazo de .cln·
Ramos .Lages. · ·
·co anos, à 'contar'·da·vigêncla .desta

o

congresso Nacl.onal .,decreta:.. ..
lei, será concecUda, pelos pode1·es. competentes, isenção de ~.m«X~stos federais
Art. 1.• ll: o Pcder Executivo auto- para seu f·uncionamento;
rizado· a abrir, pelo, Ministério. da·
• ., .·· · · · ,_ ' ·· ·
·
AgricUltura, 0 crédito. suplementar de
·· !Parágrato único. · ·Aos estabeleci- .
·cr$ ·g,ooo,oo.(nove mil cruzeiros),. ao mellltos ·hOSIPitallires,..casas. de saúde e
·
i
·e1 ·
62 d
cangênerés· já existentes e. aos .. em
.·orçament o em V gor,· L n.• 1 • · e construção, serão e~ens!_vos. os favo·
· 2 ·!te dezembro de 1947, ,Anexo 16, .res estipulados ·nesta· lei, desde que.· como segue: .
· -·
sa.tisfaçam' as exigências que vigora.. , ·verba 1 ·- Pessoal.
rem para o seu f-uncionamento.
ConsignaÇão m -.Vantagens.
:A11t. 2.• . Os materiais lmpol'lt~os
· 04 .- Departamento\ de Adminis· ' ipara a conStrução, ··e o equipamento
·· traç!io. ·'
· · · ·
·
respectivo; terão isenção de direito~
s"c 16 - Gratlflcaç!io de magls· de lma'lortação e demais taxas adua•
téri~.
··
:neiras .
·
'

\

'rio das autorlldaldes competentes;
às instltullções . para-hosplitalares,' . a
.saber: Olinicas e· policlÍiliCas; dlspensários, ambulatórios, estâncias. '<!e
· ·cura, asilos,· abrigos e .albergues·•.
1938.
Al't. · 7.° Compete à Divisão de. Or~
Art. 3,0 No .institutos autárquicos .
como: Calilcas Econômicas Federais e ganlzação Hospitalar do Departarnen·
demais' órgãos f~naruiladores,. terão to Nacional de Saúde, do .Ministério
à construção. de novos estabeleoirnen- da Educação e Saúde, nos. têrrnos do
tos hosplitalares, , à menor tan de regimento aptovadct pelo Decreto número a·. 674, de 4 de fevereiro de 1942,
juro .de tm!mclamentos.
·
. fiscalizar. e . fazer cUnlprlr.. os dlsposl· .AN. 4.o Ao uso dos edifícios cons· tivos da presente lei e deve para Isso
tl'1Jldos nos têmnos desta lei, ·em fi·
elaborar instruções. estabelecr nor· ·
nalidades ·diferentes, ·.· allltes de .decor- mas, Instituir modelos e. padrões a se-:
ridos 15 anos de oCUJ])ação ei'etlva co· rem aprovados . em ·portaria pelo- DI·
mo· estabeleolmenrtos hospitalares, pre- reter' Geral do Departamento · Naclo~
na! de Saúde.
· · ·.
cede~ sen1pre auto~ção. dos pode·
res competentes e · prév.io · réssarel·
Art. 8.0 o não: cumprimento ·das ·
melllto.. 'das .lmalortâncias de todos os obrigações impostas ou decorrentes da .
i!ln(llOStos .que não tiverem sido pa- aplicação da presente; lei, além de- privar· os. interessados dos .benetfclos que
. gos .. em virtude da Isenção.,
lhe
tenham sido outorgados, . impllca0
.At,t; 5. ~ra que' pcissá.m. gOzar os rá na
· daiJ: seguintes pena·
favores previStos na presente lei, den· 11dades.linposlçãa
à instituição ou ao responsá- .
tro ..dos :~»:ilzos nela fixados, as flls· vel rpela s,ua. dlreção. . ..
tlituições hospitalares ora .existentes,
a> .advertência; . .
,
·. e!Jl· construção ,ou que vierem a ser
b)
multa.
de
..
Cr$
200,00
a
2.0ÓO,OO,
construidas deverão:
·
·
· dobrada na ·reincidência~
· ..
Art •. 9.0 .A !Presente lei. 'entrará ·ern
a) reQuerer a dev.!da licença para
a cOIIBtl'Ução .novà, ou; de obras de vigor na. data de sua publicação, re·
ampUação, ou, ainda, de n1oderniza· vogadas as disposições em contrário.
· A·imprlrnl.r: .
ção da: sede,. dependências ou equlpamellltos; juntar o plano .·ou programa,
Sfirihor .l'P .Secretâ.rio: .'
em duas vias; acompanbado . de esbôço ou plantas e:tfpo de-equlpamenTenho a honra 'de encaminhar a V.
to provada.: a idoneidade do reque- Ex.",· para os .·devidos·· fins, o mcJwo
renrte ·e ..da sua caa>acidade financelautógrafo do Projeto de :Lei 11.0 749-A,
ra para a obra que. pretende· rerulizar.
de 1948, que abre, ·ao· :Poder· Judiciário
• · · ·. ·. · · ·
· ·· 'o crédito especial de Cr$ 35.200,00 .para.
·'b),: solicitar. o necessário registro e
ocorrer ao pagamento·. dê gratificação
licença: para runclonarnemo e !orne- ·de representação· aos membros do Trl. cer dados concernentes· à· sua. fina11- .btmal Regional' Eleitoral do Pará. . · :
· dade,_ orgamzação, .administração si·
·Aproveito' o·jlnsejo para reiterar a
tuação .. econ6rnlco,fll)an.celra e . tudo v. Ex."' os protestos de minha distinta
que. c'araoterize,.deflná e permita elasconsideração.
. · ·· · · ·
slflcar . a· . ID&titulção .. · l!'ase ~. registro ' Rio, ern 18 de agôsto · de . 1948 ..
. ·ser&. renoV-Bdo :anualmente. e !icarli.o ·-Munhoz da. 'Bocha, 1.0 Secretá.Tio .
. lsellltOs de sêlo. os docUnlentos ·que, o.
PROJETO DE LEI '~A cAJ.wv.

···:Parágrafo único. Para a conc'essão
dêsses favores serão · observada& as
;...· formrulidades prescritas no Dooreto·
lei n. 0 300, de 24 de ·.fevereiro de

.,instruírem;

.~· .....

·.. .

.
''

."
:.:;,:_;;~

.'

' ~I

•

,

'
.

·. . . . ...

. c) declarar que,'na medida das suas
N.0 294, de .1948
possibll!àades e aparelhamento; colaAbre, ao Poder Judictário; o cré: · ·
borará com: o Govêrno na solução dos .
dito especial de Cr$ 35.200,00 para
problemas de assistência médico-ao- ·
t d
"'fi
de 10% de seus
ocorrer ao pagamen o e gra., ca·
clal. com a destlnaPão
~
•
ção de repreeentaçáo aos membros ·
leitos para; . indigentes: ·
·
do ·Tribunal .Reg!cmal Eleitoral do
d) . facillitar o ensino e práitica da
Pará, . ,
enfermagénl nas especlalldades que
. se relacionem com as finalidades da
O Congresso ~acional decreta:
imtltulção.
Art. 1;o ll: aberto, ao Poder Judiciá·
:t\Í,t, o.o Todos os favores e deveres
rio o crédito -especial de Cr$ ; .......
constanrtes desta· lei serão extensivos,
35 .'200,00 (trinta e cinco nll1 e' du·
. no que lhes fôr ·aplicável e ·a crltézentos cruzeiros), para ocorrer ao. pa·

•,.

-4tfJ1-.,

r .

game~to de gratllf!caçâo. de repres&n•
tação aos membros do- Tribunal Re.
g!onaJ.: Eleitt'll'al do Pará, no período
de 25 de·. setembro· a :H- de dezmbro
de 1947.
.
Art~ · 2. 0 Esta lei entrará. em vigor .
na- data de· sua publicação.
. Art. a:• Reyogam-se as disposições
em contrário~ . . ·
A Imprimir.
Senhor 1.• Secretário· :
-Tenho· a honra de encamlnliar a V.
Ex;a,. para· os· _devidos· fins, o lnclubo
autógrafo do· Projeto dir Lei n:• 750-B,
de 1948; que· desllpropria terras no Rto
Grande do· Sul' para· a cultura mecanizada do t:rigo• ·
.
Aproveito. o ensejo para reitera;. :1
v. Ex~• os protestos· de minha distinta
consideração;
·
. Rio, em .1s· de agõsto de 1948. Munh.o;nta Rocha,.l. 0 Secretário•....
PROJETO DE'
'•

0

.u:x· DA:

CÂMARA

N. 295i dé: 1948·
DesaprÕpTia teH-ásno:Rio Gran. de do SUl pllra; culturM mecanizada. do trigOJ e: ~lsp6e' sóbre· instala•
· ções· de nü~· trltúrolàs;.
-

Art. 5.• É ainda o· ~er. Executivo
autorizado· a abrir,. peJo.. mesmo Mln!lltér!o;. o· crédito:, especial de. Cr$• •.••
2s.ooo.ooo,oo (vinte e .cinco. mflhões
de cruzeiros), para a Instalação,. e1n
colabqração com os Estados, de .núcleos
coloniais .trltfcola.s, a.Sslm · distribuidos~
'
.
·
Estado· do Pàraná; ·dtS' 1o·.OOI1;o'OO;oo
<dez fn!lhões'' de- cruzeiros>·, _:ttst'ado· de
S'anta· catârlna: Ci'$1a:OOII;OOO,oll (dez
milhões de cruzeirO!) e- Éstlldó· de
Goiás, Cr$ s·.ooo,ooo,oo· (ctnc!1 milhões
·
de cruzeiros)·. · : ·
Art·- 6;•. A presente lei: entl'a.rá· em
· vigor na• .data. de sua. publicação.
Art. 7,0 Revogaln•se as• dlepcslções
em contrário.
·
A. Imprimir·, ·
.
senhor. l!.• secretário :
'tenho a honra- de> encaminhar. a .V·.·
Ex.•, para·. os _devidos fins, o inc)uso
autógrafo· do' Projeto· de· Lei n;• 74fl:---A,
de 1~; que abre, ao P~llf .Judiclârló;
0' éréd!to• especf!il ti~· <!:r$·~35':200!00' para:
· ocorrer âo p~~:ganrento de- grat!fJI!ação
ãe· répl'ês'entaç40• aos' menibr~ dó: T'rl'-'
bunal Regional Eli!ltdraiJ·dó · Pará'.·
·. -Aproveito> o: eriee:lo ·pa.ra- ·I'eiteral" a
v. EJc.••· os pro_testóS" de- mil'lha· distinta
· cons!deraçãoc
. ·.
· Rio;- em> 18; dlt !lg(lilfA! d'e': 19ll8, ~
M!lnhoz: dlf' Rocha:,. 1'0 Belil'etá.rlo;.

Ari. 1.• :t. o E"oder. Execut!vrr·~~to
rlzado a desapropriar·· ou· a- adqu!r!r
16 léguas de sesmarta d& campo ....
(69.696ha> no: município de Bagé Estado do·, Rio Grande., d(). Sul . e éedê·
las ao• Govêmo d&te. Eàía.d~ . para, a.
cUltura ~ecamzada·; do•·j;rlgÓ:,.
.
· Art .. 2. O Govêl'llC!• do Estado do
Rio Grande dO" SUl' promoverá> a- d!vtsAo· das: refer!d~.'ter.ras; em- pequenos· Iotea; a f~ de· as vender, ·a· longo
prazo;. a;. coldnos exPerimentados,...
ParâgrafO" lDlfl!o·.~ o;. prôduto. da- venda serâ' rel!cill!ão;. pelo GOvêmo . do
Est'ado; aos cortes pdSUé:oa- federais,
como receita da: UniA o-.. ._. .. . ·.
•
.Art.. a.• Par& atelide~ às despesas
com· a· aquls!çlio d«s mencfonadas· terras, é -o'- Poder EXeCUtivo' autorizado
a abrir;. ao' Minlilté11o· dâ. Agricultura ·
o crédito . especlál. necei!Bá.rio; . até ~
!mportãnclili de· Cr$!50\000.00000· (c!nqüentai mllhõell dl!l ci1UIA!Il!lls)· ~
.
Art.. 4.• É- o• Podei!< EXecutivo· autó-.
nzadO!· a abrir, ao• Mln!JJtérlô· dil/ Agricultura,. o· crédito• espec!il:l' de'. Ct$ ...
20 .ooo .ooo,oo (vinte milhões de cl'UZel. . . . ros), para a construção dasc obvas. ne- ·
cessál'las à: lrr!gaçA·o··das plantações de
trigo• e instalações,; de· 1lill;. mtcleo· co~
· lon!al. na.i zona; de' Patos;. em; cooper~
ção com o Estad~J· de Minas Gerais,
mediante acOrdo~

·

PRo'Jft'O'
.
N~o'

.

ni . &Jt'. DA' .cXItAn.
, .
. .
'

2116;. de lll4lt·

· · Abr1r tÚ{Plll!ér Jiu!fcfitrio; li é'f_t~
dito· m111~~till' di! crs: 38', 000,®; .
·por~ ocol'l.'er .110 . Pf~G'l'~t~ d~
aratlfic~ ®s; 111'6mlJf'l)g dô· .Trt·

. bu!W· .Regto1UIJ.i Zlftlt'flral ·d6> MIV-

r411Mo'.- ·

·

·

··o• congresso :N'acionBI- cieoreta.i- ·. ··

1.•·

ATt. :
Jt: abet'tói ao; Poder· Judl~
c!ério,. ~ ~dlt:O BOI)Ieltlmtai'· de 0'1'$ ·

as.ooo,()Ol. <tr1ntat: e sêls' mtl CI'UIIIIi'dSl',.
em refOrço da Verba 1 - ~óat; dó
Anexo- n,!' 25;--'Pod811, · Judlc11\rto,, do
vigente orçamento• gera).. dit·. :Repd:bllca- <Lei~ n.o 162;. de' 2· de: ctezembro
de. 194'1') ,. a saber:
Ve!llia;-1' - Pel!SOàf..,
const!Pu\ção III'~ Vantagens;.
14"- Gratlf!caçilo; de·. representaQiio.
04 ;_; -JustiQa.' Eleitoral. . .
_·
02' __. Tribunais r'eglonals . eleitorais:
os- :Maranhão - crS· as;ooo:oo,
na· data :de:sua.·publ!cação:
. .Art.. a:• . :Revogam-se ·as disposições
em~

contrário;

....
senhor 1.0 ' Secr.etário:
Tenho a honra., ·de . em:am.lrihar a
Vossa.. Excelência, para. os devidos fiÍls
o Jncluso autógrafo do Projeto de Lel
n. 250-A, de 1948, que: obr.iga · a Imprensa .Nacional a remeter,. gratUitamente, algumas·. qe suas. publicações a
diversa.s entidades,
.
Aproveito. o ensejo para :reiterar •a
Vossa Excelência, os protestos de mi-·
nha, distinta consiaeraçllo. .
Rio, ·em. 18. de ag6sto de 1948
Munho;;: da Rocha, 1.0 Secretário.'

Educação e Saúde, o .eiédito especial
de Cr$ 3. 048i40· (três mil e qua.renta. e

oito cruzeiros e· JlUBrenta centavos)
para atender ao pagamento· de dlfé~
rença de gratlflcaçlio· de lll11glstérlo
relativa ao período de 31 de agOsto a
31· de dezembro de 1948 conforme dispõe. o Decreto-lei· n.• 2:895 de 2.1 de
dezembro· de 1940' modificado pelo de
n.0 8. 316, de 7 de dezembrOI de 1945,
concedida a Ruy. Mauricio de Lima e
Silva, Pl'ofessór Oátedrátlco •CE. N.
E. - U .. B.), padrAo "M~' do Quadro
Permanente do Ministério da:. EducaPROJETO · DB LEI·. DA CAMARA .
ção e' Saúde.
Artigo. 2.0 . - Estlli lei: entrará:. em
· . N,0 2117, de. 1948.
vigor n!L data de .sua; publlcaçllo, . ,
Obriga ·a !rtt'J)fensa Nacional a
l!:rtlgo 3.0 -·Revogam-se· as. dispo-,
remeter, (11TJtult'átmente; algumas · slções em contrário: .~.
.·' .
.
.
.
de suas publtcaç~es: a diversas entldlules.
·
. · ·.
. A l.Diprlmlr:
Senhor 1.o Se'cretárlo:
o :Cong~esso NacionaL decreta:
0
Tenho· a honra. de encaminhar a
Art. 1. A Imprensa' Naciooal reméterár regular e gratUitaDient'e, às bl· Vossa. Excelência,. para os devidos fins, ·
bliotecas púb!lcas, oficiais .e· semi-o:fl·· o InclUso autógra:lõ do Projéto de· Lei
clà.ls; o Diflrlo O~lcia~ o' Dit!rlo do · n.0 75.8-A, de l948; qUe' abre ao Pocler
Judlclá,rlo, o crédlt'Ci suplement'ar de
Congresso· e· ~· .D1árlo' da· Justiça.
Cr$. 15. 400:00! par«' ocnrrer ao. paga·
·Art.. 2.0.· -Eilta fel entrará· em- vigor
mento de alüguerel do .prédio' onde
. na data de sua- publlC"aqllo.
.. .
. Ar:t. 3.•· Rev~am-se· as disposições· funciona. o· Tribunal Reglonlil' Eleitoem cc:I'Itrê:rto.
· ·
· ral de Sergipe. i •, ·
.
.
A:prmtelto
o·
ensejo•
parB>
telterar
a
senhor lo Beõl'etá~io:
Vossa· lllxcelêncllli· os protestos de mlTenho 1t. honra de· encaminhar a nhai distinta: conslderilçáo.
Vossa. Excelência, pa.raHld devidos· fins
Pii"OmO· . DZ' L!t' DA' cA'Ii!AM:•
ô: Incluso· autelgi'~o· dó' Projeto· de Lei
0
n. 342-A, de 1948; que aut'ôrlZBi a aberN.0 :199:· de 1848
tura, pelo Mlmstério · da :t'ducl'açllo e·
.Abrê, ao 'Poiter Jiu!ldário; o créSaúde,. do· .crédito· especial· de· .... ,. ... ,
tlito.'su.plemen.ta'r.
de .Ci1lli.400:oo
.. Crf 3 ;0~8;40; para, a'telláer' a; pagamen·
parit OéOi':teY llo' . JHI11a"'e'lltb· ·de
to de .gràt1flcaçló. de- l!lagist:érlli; ao
o:lugum>es tid prltto oir4e tunclona
.professor: RUy · M.à:lll'lcfo · de Llmn ·e
o. T'ri&unal' k~Z' Elettottt'f cte
Silva. · · · · ·
·
.. gergt'J)d,. •
. .
. .
Aproveito... o enaêjo:. para reiterar a
O' congresso: Nàtlonal· deCI'eta•:
_VOSSB' Excel!llcia o'S" pro.test'os de mi·
nha distlllta consfdet~o:
·
Art., 1.•. :mr aberlto; . a:o :i:'oder JúdlRio; em ·18· de· ag6sto· de 19\18'..
clârlo;, o oré<Ut.O s!llPlementar. de ors
Munho~r· dG• Roe1uJ.,. t.• Secretario·.
15•.400;00 (quinze mif e· quatroce~tos .
' . l'RO.TETO' DE J.BI... DA• C.brAJt\': ·
cruzeiros> . em refô'rço, dà Verba; . 2 -· Material,. do Anexo· n.n 25 - Po-·
N.0 298,· de 1948 ·
der Judltlârio. do Yigen:te· orçam~nto
'
(!(Irai' da., República <Lei n.o 162 de
· Autoriza· a· dber:t'Ura, pelo Mi2- de· dezembro• dit 194'7), a.. saber:
n~o· d~Ea~o·e' saúde,. do
crédito &1'eci'at dé · Crf a:. 04&;40
Verba. 2 ..- Ma.terial,
COMignMâo: m. - Dlvo:rsas Despara atenter· a' pagdtmento ·de ·rf1'attjféaçáo -de· m.agfstérlo· ao Propesas.
· ·
sr. - Aluguel' ou• arrendamento de ·
t.rsor Rui Maurféii> de Lima. e
Silva.~.
Imóveis- et:c ..
O+ - Justiça· Eleitoral.
· o _congresso Nacional· decreta:'
02 - Tribunais· regiona-Is eleito•
A:rtlgo. r;•· - :s: o P'oder Executivo ra'IS. awtorizadil li;, abrir; pe:!o• Mfuistérlil da
21· :... Sergipe - Or$ 15.400,00.
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. Art. · 2.0 Esta lei ·entrará: em vigor houve por bem!: indicar a · verba número 100, códlgos 3.600, 3.270 e 3.320,
na data de sua. publicação. ·
Art. 3.0. Revogam-se as disposições do atual orçamento, para nestas do. l:ações serem canceladas parcelas que
cm contrário.
·
·
totalizem o crédito autorizado. · .
A l~prlmlr;
..
5. li: evidente;que, em assunt.o des·
·VETO N.O 33, de 1948
ta natureza, ·reconhecendo, como l'e·
conheceu, o fundamento ·das despesas
. Do sr. Prefeito do Distrito Fesugeridas, CUII1Pria à Gàmara dos Ve·
deral· ao Projeto de Lei n.' · 48,
readores consultar ·a :administração
· 4a Cdmara- dOs· vereadores.·
se
mantinha as Indicações. feitas no
Em. 19 de · agõsto ·de 1948 ·
ano. passado, quanto aos recursos para
os ·créditos · solicitados, ou se· ·dJ!eExcelentlssimo Senhor Presidente:
. Tenho a 'honra de encaminhar a. :~:e..'ltemente, propU;nhá. outros. Assim, ·
V. Ex.•,. nos têrmos do -~. 3.0 e para · porém, não procedeu, e o projeto
.os fins do § 4.0 do ~tTt. 14 da.. Le1 mRnda cancelar 'parte;; de· do.taçõea
Orgânica, ·o ·autógra;fo do Projeto liú· já .ut!Uzadas· e com dP.stino certo
mero 48 da Câmara dos Vereadores,
(pois. estamos ·no oitavo mês do ano
a mim enviado em 11 · dêstc mês e ao · financeiro) , o que me obrlg~ a .vetar
. q\lar neguei sançãa. pelos motivos a resolução, pela .!mpoasibüldade de
· que em seguida. exponho.
fazer face àquelas despr.sa.; com os
.-*' 2. Em 31 -de outubro. do ano pas·
recursos que .me .foram apontados.
·/sa.do, -pela Mensagellll n.o 77, _solicitei · 6, ·Infelizmente, tal atitude da Cli· ·
ao 1egislà.tlvo do Distrito Federal o mara nos permite enunciar · o juizo
crédito de Cr$ 114;ooo;oo (cento e de .que a. maioria 'dos vereadores. não
quatorze mil cruzeiros), suplementar~ .quts· .. encontrar
·fórmula. I!Jdequada
à verba n.O 506: 1140 do1 orçamento para, a solução do · assunto que lhes ·
então em vigor, para paga_mento de foi · ·apresentado, .:recorrendo, . como
. "quebras de caixa", e· ,indiquei,· como era · natural, ao esclarecimento que
compensação; O·- cancelamento das
a à.dmlnistração de, bom grado 'lhes
importâncias .-de· Cr$ 54.000,00' CcinminiStraria para . o· feliZ·. desempenho .
qüenta e quátro mll cruzeiros), na,. das .suas a.tribUicões. Preferiu entre·
verba 506: 3240 · (locação . de. imóvel) e. · gar·sé ao manejo das verbas orça· ·~
de Cr$ 60.000,00 <sessenta mil cruzei- meritá.rlas
.curso ...:;:.. cuja. ·aplica-ras) na. verba 5106!3542 (resgate de · ção .fói confiada por lei- ae~ executivo
títulos de diversos empréstimos) , dota- - com o propósito evidente de ma·
· ções essas · que . comportavam . perfel- l!cla ·e . obstrução, incampa.tive1 com
. tamente. as·; dedúções referidas.
· a· serenidade de que se deve. revestir
3. Na mesma· data,. e pela mensa·
o.·. exercício. ·ao mandato· o.utorgado .
,gem; n~• · 78,. pedi- autorização para pela soberania popular;
. · ·
. a))rir o crédito de Cr$ 700.000,00 (se·
7. La.mentando .. sinceramente. o
tecentos .mil clÍlllelros), suplementar ocorrido...pois não. me parece ser esta..
à .verba 107:1980 ·para pagamento de
a maneira de encarar: e servir o ln·
gratificações aos· servidores de .1-epar- 'terêsse coletlvo, esto,u certo de ·que .o
tições suboral.na'das à Secretaria . Ge· Etuégio · senado da República bem
,ral de Viação·:e Oln'as ·Públicas e ln-. julgará. .as raz6ea do meu ato, dei·
dique!, como compensação, o cancela-: .·. xando -de ·sancionar a resolução em
· menta de lguaf lmport~ncla ria verba 'aprêço .._ .
· ·.
·;·.
107:2140 (veículos),· a qual, por . sua . Aproveito o en&e.1o para. rE>novar· 11
\'CZ,,-permlti'a a·modiflcação por mim v: ..Ex.• ·as:"expresslles dOI meu alto
. proposta.
. .· .
·
· .
aprêço. '-: Angelo. Mendes de Moraes,
. 4. Reconhecendo a : procedência . Prefeito do Distrito. Federal.
· das minhas solicitações e .a justa apll· :
Projeto vetado .
. cação dos créditos pedidos, a Câmara ,
. . ., . .
.. . .
dos Vereadores· acaba de .yota:r' o ·Pro- . Artigo único. Fica o Prefeito· auto·
jeto n.~ 48, que constitui objcto·.da .rlzado a abrir o crédito c.specia1 de
preiJente comunicaçã~, · autorizàndoCr$ . 814,000,00, . para pagamento: das
· me. a abrir o crédito especial· de Cr$
importâncias relativas ao exercício de
814.000,00 (oitocentos e quatorze mil 1947 e mencionadas nas mensagens do
cruzeiros) para' atender às despesas
Poder Executivo :tis. ·77 e 78 (quebras
. em aprêço. Entretanto,·a mesma' Cê.·
de caixa e .. gratificações a·.Servldores
mara, tendo spmente agora tratado · lotados na· Secretaria Geral· de Via·
do assunto e, quando já val. em melo çãO" ~ Obras) ; canceladas, no orçauma nova. execução orçal)lentárla, mento ·vigente, . as importâncias de
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· Cr$ 414 .ooo,oo na Verba '100 - Có2. Nestas ·condições, tenho a lionra
digo loool . 3. 600•; Cr$ 200. eoo,oo na de solicitar a V. Ex."os., nos. têrmos'
.;mesma ver.ba., Código local 3.270; Cr$ do item XIII do al't. 13 da Lei número
200 .ooo,oo na mesma verba, Código lo196, de 18 de janeiro de. 1936, revlgor · ·
cal . 3; 320 ..:... e revogadas as disposl- . r ada pela Lei n.o 30, de 2.7 de fevereirO
.
.
. ·
ções em contrário.
de .19.47, a abertura do crédito de Cr$
700 .ooo,oo: (setecentos mu cruzeiros),
. · MENSAGEM N.0 ~7 .
suplementar à referida dotação.
:Ji:lri 31 de. outubro de 1947
· 3. o crédito ·ora solilctado: deverá
. Senhor Presidente· é cié;nâis Menl.~
ter compensação .pelo ·cancelamento de
bros da Câmara. do Distrito Federal:
Igual lmpo.rtâ.Jicla. na Verba 107 - •
1· .. A dotaÇão 506 .,.- 114,0() do ·orçaCódigo 214·. O Veiculo - do orçamento
mente vigente . ,destinada ·ao paga·
do exerclclo corrente.
mente de a1lXillos de "quebra de cai4. Reitero a V. EX.•s.. as expresxa.", torno.u-se •insuficiente · ao aten· . sões do meu aprêço e consideração. .dlmento daquelas .. despeses, .e11l face · AngelQ Mendes de Moraes, Prefeito dQ
:do aumento· do auxilio, ·decor1·ente do
Distrito Federal... · ·
~;c~~.n.• ~2.464; de 14 de)anelro
· A comtssáo. de Consttt~tç/io e

2. Assim é que pa.ra a; despesa· to;Just1ça.
tal calculada .em· ·Cr$. 18.500,00 (de~
São lidos e vão a: im'rlmlr, oa
~oito • mU e quinhentos cruzeiros) .
segUintes parB!Jeres: · . ·
·
mensais; .com .base naa.·fOlhru; .de IJa·
PARECER·
...
gamento · já .Jli'OCessada~. · mistér . se
· ·
·
·.fera o· refOrço de· Cr$ 114.000,00 (oen. N.• 696;1:cie i948 .· .,
to e quatorze· mil cruzeiros), .. pua o
Da· comtssáo:: de constituição .e
.. Que tenho a honra de solicitar a vv.
J u · Ab · •....0 i0 t 0 d L z An ·
.Ex.•.• ·, ~ co-ondente · crédito su·
us..çll, su re o. ••
e e.:..,.
"' ..~u.Climara·n.• -198i !de 1948. ·
plementa.r, nos têrnios · do .. art. 13,
: . · .·:. ·• . . .
• ..
item· XIII, da Lei-ri.• 196,. de 18 de
.Relator: sr,. Wlll!femar ·pedrosa
janeiro de · 1936, revigorada pela Lei
o Projeto de Lei n.• 351; de 1948,
n.•. 30, de 27 de.·feverelro de 1947. . · da câmara dos Deputados; autoriza: o
. ' .3 • O .crédito em aprêço deverá ser . · Poder Executivo .a abril:, pelo Mlnls- ..
compensado pelo . cancelamento das · ·térlo' da :Viação e · Obras Públicas, o
1mporta'l.nclas ·segUintes:
· ...
.crédito especla.l'de Cr$ 13:800,00, para ·
· 'Cr$, 64.000,00 ~no código 3.240. da·
atender ao pagamento da.' gratifica·
Verba 606. ·
. ,. .
ção ·concedida, de acOrdo com o Item
Cr$·60.000,00- no códigq 3.542 da · rv do artigo· 120 do; Dec~:eto·leillií·
Verba 606;
.. · mero 1. ?:13, a 'Leonardo· Normando,
..4.: Reitero a v.· Ex.•s; os protes· .Mestre, referência· XIV, da Rêde de· ·
tos ..' de , ,estima ·e : conslderaçio. · - - ViaÇão Cearense. · · , . .
.. ·
Angelo Mendes de .. :Moraeq; ·Prefeito
. Orlglno,u-se · da Mensagem .n.0 159,
: do Distrito Federal •. ·
..
do Sr. Presidente da.·Repúbllca, acom·
·
· ·
· ·
pa.nhada de ExpOslçio de l'4ot.vos, do··
ID:HSAilar· :N.•. ?3
).'41nlstro da Viaçio e Obras Públlcll!l·
Em· ·31 ·de ·outubro· de 1947
o projeto· concretiza a 'concessio de
senhores M~mbros da câmara do
justo prêmio a ·um . modesto .maqui·
..
,
. nisto. daquela via. férrea que, demonst
d
a1
Distri o Fe er :
• ·
trando louvável . e Invulgar interêsse
· ·1~ A-•dotac;ão; 107 ..:..1oá.O· do or·
em defender a caÍllla. pública, 'ideall·
çamento vigente, . destinada. ao paga· zou e construiu~· nas próprias oficinas
menta de gra.tlflcaçlio ,aos servldor!!S · da emprêsa, .caixas de gra.xa. pa.ra. lu· .
.de repartições subordinadas: à Secre•
brlficaçlío das locomotivas daquela .
tarla · Geral ·de Viação e Obras, -tor·
rêd& ferroviárl:a, . que apresentavam
no,u·se ·insuficiente ao· atendlmentq
ralhas, com evidente prejuizo de tem·.. ·
.daquelas 'despesas, em face • do mondlnh Ira;
•tante dispendldo com os servidores
poA.e prop~s çâ está mstruida com
lotados nos serviças de t>ondes · de
farta documentaçio. que a justifica,
· Campo Grande e Ilha . do ·Governa··
ê
nh Ir s
.dor, . asfalto, transportes, llmpeza ur·
Inclusive' o laudo. de ·.tr s enge e o
·• ·b
t ê t últimos da; Rêde de Vlaçio Cearensa que ava • .
ana e águas e esgo os, s es
llaram 0 prêmio _ m.atlflcaçio, obje'transferldos l'ecentemente à Prefel·
...
. to da medida legislatlya..
·
t ura.
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Em faee da sua finalidade de jus- , importância ! correspondente a um
tiça. social e nada. inquinando o pro· mês ·de• vencimento.
De acOrdo :- com o Dect;eto·lei nújeto ante.. a Constitu1çáa, ·opinamos
seja, o mesmo··aprovado, depois de ou· mero 1. '713, citado, o )JrêmiG deve ser·
conferido dentro dos ..:acursos orça- ·
vida a Comissão de Finanças.
Sala. das Comissões, em 3 de agôsto mentários. Mas, não hiHendo · verba.
de 1948. ·- Waldemar ·Pedrosa, Pre- própria, nada Impede a abertura do
crédito num: caso desta natureza que
sidente em exerclcio' e Relator. se impõe pela justiça .e . o estímulo
/lUgusto Mei.Ta. - Vergmaud Wander!ey. .:.. Lucto Corr~a.' - Etc!vino . devidos · a 111na. · iniciativa tão meritória e a Ullt esforço ·de tanta comJ;.lns. - Arthur santorJ. .-:. Ftlinto
Mill!er.
pensação parâ o serviço público • .
·PARECER
Sala daS Oom!ss5es, em . 17· ·de ·
agOsto de .1948. -:- It•o cVAquino, PreN.o .697, de 1948.
. sldente ... - José Amertco, .Relator. · . Da Comissii~ de Finanças, s6b1'e .,Alvaro. Ado!phO. ''"7' Apo!onio Sales. ·
o Projeto de Lei da Cdmara
mero· l93·48, .
. . .

nú- ·- Ferreira de Sou.zt~. •. -

Santos Neves. ·
Vespastano . Marlf11s. . - • Victortno.
Freire: ..,.. Mathias .Olymplo, - Al- . '
(reãO Neves.
·

.Re!a.tor: Sr. José Ame!'ico~ ·

. • solicitou o Presidente da República,
. PARECER . •
•
em .mensagem· .de. 9 de abril do cor.. N.~ - -, de _ . ...
1948
698
. rente anQ1 autorização para abertura
· ·,.de. um credito especial de Cr$ . . . . . .
· • Da comissão ~--constituição e
16.860,00 ·para pagamento do prêmio
Justiça sób1'6 0 Projeto de Lei da
a ,que se julga, com direito ,o lliestl'e
Cdmará. . n.o 165,_ d_e 1948~ ·
da Rêde da. Viação Cearense Leonar·
do Normando, pela execução'·de uma
. .Relator: SenadoT Arthur San-.
reforma no setor onde tra~nlha, de .
tos.
. .
.
.
• 1: .
grande: 'alcance· económico,,. · . .
. . · A ciã.mara ci.os Deputadcs remeteu ·
. Trata~se. da m<ldl:fiCàção introduzida ao Senado 1pa.ra. os devidos. flnB o aunas calxas _de graxa das.locomot1vas · . tógrafo dcrProjeto de Lei n.o 25·D, de·
em: uso, com ·a._ vantagem ·de .poderem
, que· concede isenção de. direitos
ser fundldas ··por menor prêço nas · 1948
.•
Is t
d
• próprias ,oficlliaS.. da .·estrada e de de lmportaçll.o e ·.,.ema .. axas a ua-.
· maior _rendimento._ na qullometrage.., nelrlis; para um:~. -imagem destillada
... • mesmas.· locQ!Ilotivas. · · . '"' ·ao · Ginásio
da Imaculada.. ·Concel.çllo~
.........
t
1
. · :B:sse prêmio ·é· ··regUlado .peJo De· e~ NJo:USSiio d~ .ConstituçiáCI e · Jus- .
.cre~Jei n·.o.1 ..713, de.. 28: de .·outubro t1ç_ a nada. tem· a opor- ao projeto;.. _ · ..
de 1939 que dlspíl_e: .. . · . · .
.
Sala das· coiJlissões, em 3 de agOst.o
~
GÔvêr~o . poderá. 'conferir -~ de 1948. .- Wal•lP-mar. Peàros~. Pre·
prêmios por· intermédio: do· De-· sic;lente-·elli exerçlcio. -:- Arth'I!-T San··
· partamento · Administrativo· do tos, Relator. -:- 4ugusto M:etra. -·
. ServiçOi Público·. aos funclonãrios . Ete!vino Ltns. -· Vergntauct Wandcr·
. autores .de trabalho considerados · ley, vemcldo...-:. Filinto ·. Milller. -de Jnterêase . público e de utllida~ Lucio. C()Tr.~~' •
.de para.·. a 1!-dm!nlstraçll.o''. ,
PARECER
. ouvido .êsté Departamento, opinou
· N:0 699, de 1948 ·
que 9 caso se enquadra ·no ttem· IV,
,
Da Ccmr,issiio .. de. Finanças sólire "·
.do art. 120. do. Estatuto· dos Fun·
o
.
.
Projeto ed. Lei da ,CfJ.m.ara, nú·
.c!onár~cs Públicos ·que concede· gr'a·
mero
185-48.. ·
·· · ·
'tlficaçao aos .funcionários pela elabo·
.&ação. e execução ·de. trabalhos técn\.Relator: · s.i. Santo:i Neves .
.cos ou ·cientW.cos. .
. -,. _.:. ·.· .
' ..
.
.
Foi êste preceft'o 'regulamentado · . Versa a Pro!Jos!çiio n.~ 185, de 11948,,
pelo 06creto n.0 5. 062, de· 27 de de-· sObre o projeto de .lei . apresentado a
:zembro de 1939 que estabeleceu o pro- Câ.mara dos Deputsdos pelo ilustre
c·esso da concessão, med!nnte parecer representante· potiguar, Aluisio Alves,.
do Departamento Administrativo· do · e .que concede tsençlio de .. diréitos e
· Serviço Público.. . .
·
, · demais taxas !l.dllanierus, para . uma
· Foram obsérvadas essas normas imagem destinada ao Ginésio da Ima· sendo _a gratificação . arbitrada em cl%ladtt Conceição, em Natal.·
. .
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'l'ôdas as Comissões técnicllS até
aqui ouvidas, tanto naquela como
nesta· Casa do Congresso, opinaram
favoràvelmente, atendendo a ... que . se ·
trata, sCJbretudo pela desvalla' da concessão pretendida, de mero ato' de jus:
tiça e estimulo à. -benemérita congre·
gação educativa do ·norrteste brasllel·
ro que tão assinalados servi~os tem
prestado ali . a várias gera.ções de estudantes. .
·
·Dentro dessas conslde1·nçàas · e leWLDdo em conta, .também, as nossas
deliberações anteriares, em casos se.melhantes, somos.de Parecer que deve
ser aprovado. o projeto, ·
Sala: das Comi.Ssõe.S, ·em 17 de .agõsto _de 1941!. - lsmar de. Góes, ·Presi;
dente, em ·exerclcio. -. Santos ·Neves.
.Relator • ...:.. Victortno Freire -.-. Ve6-

Per!eltaml'r.te · justo o pNjP.tc de~ .
êle ser aprovado.
Quanto à emt'nda, não trata ela da
mesma, matéria. -4!enta .assunto novo, consoante .opina ·a egrégia Comlssão,- de Constituição. e Justiça, ·CUJO
parecer conclui pela 1•es Jectim reJ~Ição.
.
.· · .
Além dêsse motivo, .há. .qUe consl.cl<•:-ar ·na rucunstl\ncia •de não estar ·
apurada a· dfv!da :da trnlão ao Estado
Ce· Mato-<l:·,r;sc. Que ela. existe, n.!io
há negar. Mas é preciso que o "oovér ·.
n~ estadual demonstre· quanto cfetlvamente despendeu com os referidos
funcionários, .. enquanto não aproveitados. Sàmente -e depcds disso e que
ao Congresso .seré. l!c\to prOilunciarse..oa. :respeito.
·
·
·
. À iniciativa do nobre e cuidadoso ·.
pa..!iano Martins_. :.,...; ..'llntfl.tás Olym • . Senador matogrossense ·. precisa ser
pio, ~- Salgaào . Filho. Apolonto completada pelo Gcwêrno da sua
terra;
~o:.Zes, :... Alfredo Neve$, . -.-.Ferreira
.c!e. Sou2a. -.José Amertco. - Durva!
·. Em· face ..·disso .a Comissão' de FiCru~.
· ·
banças. opina seja •aprOV'ado: o "projeto,
rejeitando-se, :e.ntretaJn.to, a .emenda.
PARECER
Sala ·das colnisSões, em 17 dé·agôs·
N.0 700, de 1948
·to de ··.1948 •. ..:...· Ivo à'Aquino, PresiDa Oomissão àe. Finanças, sóbrc
dente. -· Ferreira àe Sou;:a, Relator. .
.

1· e

• o Projeto ãe Lei àa CIJ:mura mi-· - Salgaào Filho. · - Santos Neves.
mero 94-48.
· - Vespasiano Martins. - Victorino
Freire. ,_ Altreào N~es-; - · Mathlcu
·Relator: Sr: F,errelr~ àe_. Sau~·u.
OlYmplo. -José Americo • .;.... Alvaro
· A extinção do Territórl.o de Pcnta . AàolphrJ,
·
.Porli não c.orrespondeu lmediatamen- .
. ~ENDA
.tE' à dispensa de· todos 1)8_ funcionários
aàmltldos Pt'la administraç!h federal.
Ao Projeto de Lei da Cllmara n.• 94,
Hou~·e mlstér· o Govêmo de manter
· .· . ..
.. de 1948_
·
·
c~to em ser.viço até· abril. de 1947.
. Acrescente-se onde .convier:

A falta

~.verba

·
·
· · ·
. . ,; Art. i igualmente o Poder Exe·
cutlvo autorizado a abrir, pelo Mlnis·
lbas· de· pagamento,-·a'PIU"Oil·se. a ne-. tério,da Justiça .e NegóclCIS Interiores, .
ccssidade de .uma verba de. Cr$ ..... ; . . o crédito ~special de· Cr$ 200.000,00,' ·
88 ,800,00, para cUja ·abertura sollcipara indenizar o Estado · de · Mato
tou a ·devida .autorização do ·Coz18ires· Grosso dos. pagamentos ,feitos aos.funso ·
· ·
·
· clonários . dispeni;ados com a criação .
' Daf~ o Projepo n",0 94,. dêste.
do Temtório .. de Ponta Porã, acorde
\'Indo. da Câmara. dos Deputado~ .ao dispõe o Deáeto·leí federàl n.• . 623,
qual o eminente senador João. Vlllas- · de 24 de junho de 1944~'.
· ·
bõ·as ofereceu e: emenda aditiva, cons·
· JustificaçiJ.o
l;o.nte de .artigo especial autoriza,1:1o
·
·
.,um outro cl'lédito especial de Cr$ .. ..
,Quando foi criado 01 Território de
200.000,00, para indeniZ<lr o E•tado de ·ponta Porá, os funcionários de Mato
Matei Grosso, dos pagamcntm feitos
Grosso; que ali .serviam, foram manLoe funcionários est{lduais dispensadados flcax em. disponibilidade pelo
dos por· ocasião da crlB!Jli'lo do Terri· Decreto-lei n.•. 623, de 24 d~ junho de'
tório, consoante o dlspõot ono artigo 1944,. determinando· nêle o Govêrno
·11, §§ 2.• e .3.0 , do Decr~r,r,.Jel númeFederal· que o Estado fizesse o paga·ro 5 .830,. de 21 de. setcmb!'r)· de 1943,
mente· de vencimentos daquêles fun1\E' redação' co.nstante do a1·t. · 2;0, . cionárlos ·até ·serem~ aproveitados nou- ·
I.' o · Decreto-lei· n,• 6; 626, de 24 de . tros cargos, assumindo a união a obri·
junho de 1944 •. ·
gaçãc. de o 'indenizar de tais despesas.

..

...

:

' .','

.

·'.'

·o,fmpJdlu, ·pOl'én:,

ele lhes pagar os vencimentos nos trê~
liltimos meses. Orgaulzade.s as. fil·

·I.,

..
...·'··
•,,

ano,

. •,

A· emenda, portanto, visa. apenas a
abertura de crédito para pagamento
· de despesa prevista em lei. .
·
· Sala das Sessões; em 7 ·de junho de
'1948. -. João Vtzlasbóas;
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N.• '701, de .1948
· Da Comissão de Constituição e

t:::ça,

sób:e

o 0/l~o

S-42, d.e

:Relator: Sr~ .Filinto M1lller.

A Federação das. Associações Comercials do Rio Grande do Sul, re·
. meteu, com oficio aó Sr. Presidente
' do Senado, cópia das teses aprovadas
· no VIII Congresso das Associações
Comerciais do· Rio ·Grande . do Sul,
. referentes à ."Participação dos fiscais
nas multas". ·
. .
. . Submetido o . assunto à apreciação
· ·. ·'da douta Comissão de Finanças soUcitou esta.; previamente, audiência da
de Constituição e Justiça, nos têrmils
· da ·letra. a., do artlga 125 do Regimento.
· ·
.· · ·
Designado r.elator nesta. Comissão, ·
o nobre Senador Augusto Metra. ilfe·
teceu à nossa consideração projeto ·de
lei. em que estio. cc;DSUbstanciadas ·as
providências. sugeridas e debatidas no
referido VII Congresso;.
Reconbecendo embora a elevada intenção -do emliiente- Senador ·Augusto
Meira, .a ComissãO. de Constituição e
. Justiça 'deliberQU. negar aprovação ao
· seu. projeto ·por· entender- que o assunto nêle: dfscipllnado: merece:_ acurado exame não.· só do Poder Legisla. tlvo como também. do Exeeutivo de
forma a não se _prejUdicar a. arreca..
· dação de rendas cem. a adoçio de medidas apa.rentemente simnle:i e facilmente exequíveis, mas,. na verdade,
gr8 ves e de profunda repercussão nas
firuinças públlcàa. ·
. ·'
Quanto ao o!fclo S-42; de· 19Q, entende ·a. Comissão. de ·Constituição· e
Justiça. qUe deve ser :arquivado.
A própria tese · apresentacia pela
Associação Comercial de Livramento,
adota.da pelo vm ·Congresso, se" refere "à criação, de um Comité, com sede
no :Rio . de Janeiro, para trabalhar
· permanentenwmte. 110 · sentido .rfe- me"

conjurito COlll as sua co-irmã a As•
. sociaçlio Comercial · de Pôrto Alegre;
"contlnui e. acelere estudos a
fim de apresentar .ao Coogresso
Nacional um projeto de lei. ; ..
etc".
São, conforme. se verifica, .os , pró·
prios interessados que reconhecem· a
neCESSidade de•um estudo mais demo-·
tado dc1 assunto.
Embora a proibiçlio ·da participação· dos fiscais nas. multllll, nfi:o seja
luconstituclonal é medida inconveniente no,momento e por isso mesmo
desaconselhável
PCil'qUe vitlil- pertubar
· _graverrulnte . nosso
sistema de arre0
. cadação, com lrrepa.ráN'els !Prejulzos
para-o Erérlo.' ·
· opinamos, em face do expôsto, pelo
arquivamento do· ·oficio ·s-42, de 1948 •.
Sala das .cc.tlllssões, em l7 .de agOsto de 1948 •. - -Waldemar . Pedrosa,
Presidente, em · exerc~cio. - Fillnto
M1lller, Relator. Arthur . Santos.
- EteZvi110 Lins •. - Olavo· Olivlllra.

. ,_ Uiclo

Corr~a.

-

vergniaud wan-

rle'rte1/..

VOTO EM SEPARADO . .
. A Federação das .Assocti1ções Co·
mercl81s do RIO. Grande do Sul, pelo
aeu Presidente, cllclou ao Exmo, Sr.
Presidimte do. Senado, pedindo pro. vidências contra abusos de fiscais e
contra a praxe pernicloàa de· recebe·
rem êstes uma·JIUOta: parté das mui-.
tas. que lançam·, muitas:. vêzes; com
abuso; A dita. ··Associação . clama con·
tra êsse regiiiiem:•de v!c!OS Invetera.
r:los e intoleráveis devidamente' justi·.
ficados e· largamente discUtidos. A
matéria é sObre ·.modo ·interessante. ·
Como Deputado no Congresso esta.du·
ai no: Pará,. tive de- ent:retntarome-com
o assunto· e ali: apresentei um proje~
to que o trllillS!ormou: em lei, esta. helecendo . .regru que lmposslbilitassam. o abUSo e dl!lllotismo da flscaliza.·
ç[o, sente-se assim que. o mal é
antigo e · generalizado-. Não há. ne~
· nhum motivo para conceder. :aos fiscals a poS8ibilidade de proventC\'3 a
propósito. das multu .que: por- ventura
possam impor. :tste regjmem esti!II.ula
a. um· abuso em prejufzo dos. f1scaliza.dos .e em prejuízo· da Nação. Os fis•
diante; !lma ca:mpt:1117ta. de cunho 114cional, serem adotadas no· ~'istema ·jíscais com interêsse direto em Ulllll
caZ 'brasileiro a:r salutares medidas inremuneração proveniente . das, multas
dicadas". ·
·
se tQrnam. vl.sceralmente suspeitos e. a
suSpeição importa. em incapacidade
E a. indicação· apresentada; pela As·
tunclona.l. As leis não podem admitir
soclação comercial dos Varejistas de
·.J?Õl'to
Alegre
propõe
num
movimento
.a
continuida.de de um. tal regimem.
......

'

,·····,'.i

AJ; reclamações vindas do Rio Gran=
de do SUl e que verifiquei multas ve·
ze8 no Pará justificam e Impõem
medidas· que acabem· com êsse abusi.
va sistema. Assim ofereço o seguinte
projeto de lei:

a que ficaram homologados para fins .
de promoçlio (art. 4.0 ) • Os oficiais
do Q.O.Aux. ·seriam. promovidos por
antiguidade ·até o p&to de capitlio
aviador, mas teriam ainda direito
a acesso, desde . que apresentiWlem
certificados de exames das matérias
constantes -do curso fundamental de
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1.o - ·Os fiscais de qualquer
formaçlio: de oflclalll como exigido
natureza que sejam nlio poderão ter
pela Escola de . Aeronáutica (artigo
6.0 ) ·• Era o Q.O.Aux. um quadro· ' .
vantagens pecuniárias sôbre o valor
das muitas que illliPUSBrem na exer- em extlnçAo.
· .
.
ciclo· de suas· funções.
O .projeto que· 'estudamos preten. .J:>arágrafo único -·os· flllcals são
de sejam ·transferidos do Q.O.Aux.,
responsáveis crlmlnalmente pelos abu·
os oficiais que, . nos têrmos dêste
sos que possam cometer quando lnt1ltlmo · dlllposltlvo . lnvccado, tenham
concluldo com aproveitamento . o
devidamente lançarem muitas sem
fundamento legal. ··
Curso Fundamental de Formação de
Artigo' 2.0 ....:.. Os autos de lanço.· Oficiais· da Escola· de Aeronáutica.
o . Sr. Ministro da · Aeronáutica
menta de muita valerão apenas como
principio de prova e não constltuln- manlfesta·se favarável ao projeto c
do titUlo lfqu!do e certo. de divida, o ·Estado. Maior da .Aeronáutica connlio podem ser cobrados executivatrárlo, · conforme . as Informações
mente~ · ·
prestadas por, aquêle ao Senlldo. .
Artigo 3.0 - Para sua valfdade IJS
Será, ent.retanto, .coDJVenlente 0 pro.
autos de muita devem ser lavrados
jeto? A ComlssAo de F'inanças não
com a presença pélo menos de duas' lnc'umbe, .a:JJtmas, ,porque é màtestemunhas que possam verificar os
térla pertinente .à Cômlssão de F01••
motivos da infração e da mUlta lan· ças Armadas, que é de natureza téc·
çada e respectivo autoamento.
nica, e deixou de ·se mrunifesta.r pelo
Artigo 4.o. ~ Revogam-se as dispo· · retardamento dos esclarecimentos soslçóes em contrário.
- .
licitados ao Ministério da Aeronliu·
Sala _das Sessões, em 3 · de · agOst.o
tlca, ·e haver o autor do projeto pe.
M
dldo
o pronunciamento do plenário
de I 948. ~ Augusto eira.
Independente para dizer sôbre o seu
. PAiiiCER
merecimento..
·
·
d
8
CUIDil>l'e
à
Oom.lssão
de
Flnan~as
0
N· 702, .e 194
dar parec~r sôbre a .]lar te flnanceiDa comtssao lle Finanças, só· · 1 ra do assunto em aprêçc,, e esta não
'br.e o Projeto. n.O 28, de 1947.
sofre lmpugnaçlio porque, pela · pa-.
Relator: sr. Salgado Filho.
lavra· do ·BT. Mlnllltro, "não acarre·
. ,
/
' ta aumento de . despesa, polll ntio
perceberão, como ·atualmente, os veno projeto sujeito à nossa aprecia·
ção . foi de Iniciativa do · Senado.
cimentos e vanto.gens acorridos pela
.AJprcsenti-o o nobre . Senador Joa- Jel dos meios".
·
qulm Pires. Por êle se regUla · a
· S~a das Comissões, em 17 de
transferência para o Quadro dos 0!1· . agôsto de 1948. - Ivo de lltjulno,
clals Aviadores, (Q.O.A.), dos ofl·
Presidente .. --. 'Salgado Filho, Re·
clals do Quadro· dos- Oficiais Auxilia· Jator. - José· llmertco . ... Ferreira
res (Q.O.Aux.), .que tenham satls· de Souza. ....:.. Viatortno Freire. 1elto as !exigências do Decreto·lei
Vespas1ano Martins.
Apolonto
n,0 3.448, de 23 de jUlho de· 1941.
Sales.
Alvaro Adolpho.
!ate éstatuto legal foi o que, fundln•
do e reorganizando cs quadros de
PARECER
Oficiais Auxiliares da Aviação Naval
N,o 703, de 1948
e da Reserva Naval Aér~a; de Cate·
· gorla Especial, criou o Q.O .Aux.,
Da .Comissao· de Cow;tuutçao e
para· o .qual Ingressaram todos os
Justiça, sóbre .o Projeto de Let da
oflclalll, . compreendendo todos os
Cftmara n.• .212, de 1948.
.pontos da h!Ílral'qula mllltar de seRelator: Sr. Waldemar Pedrosa.
gundo tenente aviador a coronel
drosa.
2
~~~hlv;éce~~ám ·~~:~~;
o Projeto de Lei n.0 305-A, cÍe 1948,
Iguais nos dcs ofJclals do Q.O.Aux., da Câmara. dos ~putadoa, concede

·~

=%0!1'

'· ·,•

·•

,..... >!74 :..;_ .•

.

.
Math!as Olvmpio.
Alfredo· ·
Neves. - José Amer!co. ·"""'"Alvaro
AdolphQ.

Isenção de direitos de Importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive. o
ImpOsto de consumo, para. trezentos
la.nça,.cllamas, encomendados pela Se·
· PARECE:a
cretarla de Agricultura, do Estado do
· :Rio · Grande do1 Sul e destinados · à
N.• 705, de 1948
· extinção de gafanhotos. · · · ·
·
.· A proposição legislativa está conce· Da. Comissão· ~e· Constituição e
bida ru>s t.êrmos precisos da. MensaJusttça eôbre o Projeto de· Lei da
gem n:•. 678, ·de 19- de setembro de
·Cdmara. n.• 161·48.,
. _ .
1947, do Sr. Presldente·da :República,
.Relator.: . Sr. Arthur Santos:
acompanhada de Exposição de Meti"
· ·· · · •
' ·
·
vos do Ministro da. Fazenda; · justi·
A Câmara dos ·· Deputados · votou ·
fica.ndo a medida. .
. .
projeto· de lei. abrindo. crédito ,suple·
. Dltou"a a necessidade inádlável. de. mentar. de.Cr$ 6.000.000,00 para aten-.
serem· socorridas 88 .• localidades . atln- , der ao pagamento. de despesas com .
idas ·.pela.. praga .dos .·!nsetos _.que se pessoal. Fê-lo, em .. face· de ,mensagem.
.S
apresentavam no Estado .sullno, . em. do sr. Presidente da .República,
· caráter. de calamidade: pública., tendo acompanhada ·de. exposição ·.. de q1ctl·
·sido . autorizado 0 . desembaraço do vos do· sr. Ministro da. Aeronáutlca.materlal, .. mediante a .assinatura. da !JliOStm;ndo tratar-se' de despesas que,
têrmo. de responsabilidade pela · se. por sua natureza, 1 não podem deixar
de ser. efetua.dae,. referentes à .ajuda
· ·~~~~Ia de Agricultura daquêle 'E_s; de cust0, substituições, salário de. ta.·
,
mma, .lollla.twas, .· 3Jilosen.tados,- penal~
Nada · impede · em •face da . Corist!ntstas, abonos .provisórios e ··novas
tUição :a aprovação .do projeto, cltl· pensões.
·
.. . . .
A,; comissão de ConstitUição e Jus-·
. . IYida a. ComisSão de Finanças· . . . ·
Sala dae éomisSiles, em 2 de agôs· tlça nada tem a opor ao projeto, sô"
to. de 1948. - Waldemar Pedrosa, bre 01 ual dirá dout C0m1s a d ·
q ·
·a
· a.
s..o e
Presidente em · exerclclo e · Relator. ·
- Arthur 'Santos, sem. embargo de
Finanças. '
.
.
.
.
sua desnecessldade, . nos ..·têrmcs de
Sala. das Comissões; .em 19 de ju·.
preceito constitucional. - · Ati.gusto lho de .1948. - · Waldemar Pedrosa;
· Meira.. - vergnta.ua.· Wande1'ley. _ . Presidente. em exerc!clo. -. Arthur
· Lucia Corrl!a. - Etelvina Lins. - . Santoo, :Relator. -'- Aloysio de Car.Filinto Mi!!Zer.
·, · ·

• .. .

·

·valho. -·Alvaro Adolpho: -. Lucto ·
Corréa.. -::- O lavo Oliveira. - Alfredo .
Neves. - Etel'Vino Lins. . .
,

PARECER ·
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N.0 .

704, de 1948

PARECEk··

Da -Comissão de Finanças, s/lbre
Projeto de.. Lei da C4mara n. •

212-48.

"

Relator: sr: Apoi!mto Sales.

f

''

. A Proposição n.• 212; dê '1948;. refe.
re·se à· mensB&'BUl .do Sr. Presidente
da República, solicitando isenção de
direitos de iinportação e .demais -ta- ·
xas adua.nelras, inclusive ImpOsto · 'de
consumo, para 300 . lança·chamae im· .
.portadru pela .Secretaria. da Agricul- .
tura. do· Rio Grande do Sul .. E enten~ .
ãendo que não · ficam. dispensadas as
taxae de previdência. nos, têrmos· .-da
lei proposta.
·
. Sada . das · Comlss6es, em 17 · de
agOsto de~ 1948. - Ivo d'Aqutno,
Presidente. - Apolon!o . Sales, Re·
latca.-:•·- Ferreiru. lfe Souza, voto pelo
parecer dada. a informação de nã.o··
se tratar de , importação direta pelo
. Estado. - Salgado FilhO. -· Vespa.
· slc.no Martins. -

.Victortno Freire.

.. '

N.0 · 706, de 1948
Da Comissão :. de F.intÍnçaS, sll· ·

bre o Projeto· de Lei da. ·Cdmara
n.• 161-48. . · ·· .
·
. .Relator:
'sr.
.

'

Salgado
' . .

Filho.
.

Em Mensagem do Sr .. Presidente
da .Republica 6 soUcitlida a abertura
de um •. crédito especial, pelo Minls·
tério . da. Aeronáutica, de seis milhões
de cruzeiros (Cr$· 6.000.00,00), para
atender: a dêspesas ·. de . pessoal do
exerclício de . 1947; q1•e. segundo os
têrmos · do' enioam!nhamenlto, . "não
podem deixar de ser~ atendidas". ·
Pensamos em ·aditar a· suplementa.-'
çlío. de ··verQas para despesas inad!á·
veis ·de ·conservação de aeroportos,
mas seria lncablvel fundir num mesma projeto. verbas pli.ra exerc!cios di ..
ferentes e de natureza. diversa. E
como se trata já de fim de llxerclcio
devemos nos reservas p'ara dotar o

'

---475-.
.'

orçamento ylndoaro 008 recursos ne· pesas· foram realizadas. A. constuu-, . ·
cessárlos.
.
cionalidade do projeto é patente, já.
Sala das Comlssões, . em 17 de agos.
tendo mesmo ·:parecer, nesse sentido,
to de 1948. - Ivo à' AqUÍ1lO, Presl.~ da dlgna. Comlssão de Constituição
dente. :--: Salgado Filho, _Relator. e Justiça do · _SenadCII. As dividas
José Amerlco. - Ferreira de Souza.
devem ser liquidadas.
- Victorino Freire. Vespasiano
como negàr o crédito solicitado?
Martins. ·- Apolonio ·Sales. - Al·
Sou favorável- à aprovação do-pro·
:varo Aãolpho.
jeto.
Sala das_ 6esséi:es, 4 de agOsto de ·
PARECER
1948 • .-·Henrique ãe Novaes, Presi·
N ,• 707. de 1948
dente; - Francisco Gallotti, Relator. ..L. ErnestQ Dornelles. - Ribeiro
Da Comissão de Constituição e
Gonçalves.
Justiça, sllln'e o Proteto de Lei
da co._mara n.0 136, de 1948 ..
PARECER

,.-.

'

':.:
...

.Relator: ·:Senador Lucfo corrêa.

'N.• 709, de. 1948 · · "
. .
Projeto de ~~ _n.• 506; de · i948, ·.
Da.. Comissão de -Fina.nça.s, só·
da Câmara dos· -Deputados, autoriza
.bre o ·Projeto de Lei ãa. _co.mara.
o J:>oder Executivo a abrir, pelo MI· •,
n.• 136·48.
,nlstériOI da Aeronáutica, o· crédito es·
Relatoh·
Sr.
Salgado. Filho; ·
peclal de ·um milhão· de CIW~elros
'
.
(Cr$ .1. OOQ. 000,00) . para atender ils
o·. sr. PreSidente di :República em
despesas com ·.a instalação e realiMensagem ao Legislativo pede- a
zação dilo Reunião · Regional de·· Na- abertura de I :um crédito· especial de
\'egação Aérea do Atlântico Sul, Je. . um milhão de cruzeiros ·(Cr$ ...... vada. a efeito em julho de 1947, no
1.000.000,00) _para· atender às despeRio de Janeiro. , . ·
' · .
. sas com a instalação e rea.llzação da
·2. o ·projeta resultou de mensagem
Reunião Regional _·de . Navegação
do Sr. Presidente da Repúbl;lca.. ·
. Aérea do Atlântico ·Sul, · ocorrida em
Nada havendo a opor à sua .consti· julho de 1947, no Rio ele· Janeiro.
· tuclo;talidade ou legalidade; a. comis- · : Tendo opinado fwvoriwelmelllte, as
Comissões de -ConstituiÇão e •Jus'tlça
são de Constituição e .Justiça .opina
.. e VIação e Obras Públicas, nada tem ,
pela sua. a.prova.ção.
·
· ·
Sala daS. Comlsseôs, em 22 d~ julho a. . opor~ a Comissão · de Fma.nça.s1
embora entenda que o crédito .deva .
de 1948. '--. Walãemar Pedrosa, Pre·
ser
solicitado antes da ef~tuação das.
sldente, em exerdclo. - Lucfo Corrêa;
d~pesas.
·
RelatOT. - Etelvina Li11S. - Augusto
Meira. - Olavo. de Oliveira. - AloySala dàs comissões, _ein 17 de agôssii> de Carvalho; - Verglnauã wanto de 1948. - Ivo d' Aquino, Presider!ev.
'
dente. - Salgado- Filho, Relator . ...,.

o

. PAR!:CER

N.• 7os, de 1948
· Da Co711issão de Viação e Obras
· .Públicas, · sllbre_ o Projeto. de Lei'
da 'Cfima.ra
136~8.·

n.•

.

".

. Relator: Senador Frani:tsco Gal·
lotti.

b Projeto de Lei n.•

506-~8, apro"·

....

,

.
~·

...,'
~:;

..
'

.....'.,

\,~·

.José Amerlco. - Ferreira de _Souza •
Vespa.sia.no ·
· - · Victorino · Freire. . Martins. - Alvaro Adolpho. - Apo·
lqnio SaletJ.
PARECER

'

N.• :710, de 1948
Da - Comissão de Constifltii;ão

e Justiça sllbre o Projeto de Lei
da CO.mara. n.•. 247·48.

vada pela· Câmara dos Deputados,. ·
.Relator: Senhor Walãema.r Peautoriza o Poder Executivo a abrir,
. .drosa·.
· pelo . Ministério da Aeronáutica, o
Pelo Projeto de Lei n,• .534-A, de
-1lrédlto especial de 01'$ 1.000.000,00
·para. atender às despesas com á ins· · 1948, · da Câmara dos Deputados, é
talação e realização da Reunião Re- abertO! ao Poder Judlclârio o crédito
.. glonal de Navegação Aérea do Atlft.n.. especial de ·Cr$ 52: 800,00, para ocortlco · Stil, já. realizada em julho de rer ao .pagamento de vencimentos do
.. 1947.
.
• .
Tribunal Regional Eleitoral do Estado -do Ceará., no periodo de setemO pedido, em mensagem preslden·
ela!, data de junho de 1947. As des· , bro a dezembro de 1947.
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Nadá se lhe antepcmdo ao aspecto beiro Gonçalves, Rel@!or: - Walde· constitucional ou · legal, somos pela · mar Pedrosa. - Cícero de vasconceloo •. - Augústo Meira. ' ·
.· .
- · aprovação do projeto. . · . ·
.. Sala das· Comissões, em 13 de agôs·
ANExO AO PÀRECER N.0 712
to de 1948. - Waldemar ·Pedrosa,
Presidente e Relator. - . Augusto
·. Bedação finai do Projeto de Lei.
Meira. - AlOVslOi de Cp,rvalho; - .
da C/l.mara n.• 223, de 1948·.
..
Etelvina .Ltns. - Filinto· Mi!ller. - · ·
o CongressO! ·Naeloilal decreta: .
Vergnlaud· Wanderley, ..;.. L~cio .Cor. r~a. · ;...;. Olavo Oliveira. - .Ferreira
Art, 1.0 • J!: ·aberto ao CongreSso
de Souza.· --' Arthur Santos.
Nacional ·- Senado Federal - um
crédito especial de Cr$ 247.320,70
· N.• 711, de 1948 ·
(duzentos e quarenta e. sete mil, trePARECER
zentoS. e vinte , cruZeiros· .e .setenta
, centavos),' para atender aó pagamen· ,
N. • 711, de 1948 ..
to das·· seguintes despesas, relativas
· Da Comüsilo. de Finanças, só·
ao ano de 194'?-. ·
.
bre o ·projeto de .Lei .da· C/l.mara,
· Cr$
n.• .247, de 1948 •. ·
·
··
a) subsidio fixo.· ...1...
94.800,00
· Belator: Sr •. Victor.tno Freire.
b) subsidio :\-arláivel ·. • . . :uoo,oo
· O· Pro~eto de Lei da. Câmara dos· ·c> ajuda. de custo ·.... ~ .' · 72.000,00 ·
DeputadoS, n.• 247, de 1948;. refere-se
d) diferençO; . de· venci• _·
à abertura, ao Poder· Judiciário, · de · · mentos .a funcionários
1. 014,90
um crédito especial na importância
e)
..
gratificação
'
adicional
~
· . de 'Cr$ 52. 800,00 (cinqüenta e . dois
a . Otávio .José de An- · ·
.. "mil e oitocentos cruzeiros), para pachieta ............ ~ .... ·. · ..1.590,80
gamento de ajuda de· custo aos .mem·
!Jios do .Tribunal Reglona!. Eleitoral r)' vencimentos de. Odi-·
do EstB!io do ·ceará. · . ·
. lcin · Macedo, admitido
·, A Comissão de ConstitUição e Jus• · em 24 de abril de 1947, .
· até 31 de dezembro de·
tiça desta Casa já se manifestou fa.;1947·'
,·,·~~
voràvelmente · ao aspecto constituclo·
18.525,00
nal da' matéria.·
. ·. . . .
.
· g) ·diferença .de gratifica. ·. O pedido de ·crédito se acha devi.çãQ extraordinária ·. a
,damente justificado, nada telido, ,pois,
funcionários, relativa à
a Comissão de Finanças a opõr à
convocaÇão :do· · ·consua concessão. .
. · ·
gresso: .. ao ·secretárto .
· .do Vlc~Presldente · da .
Comissões, em 17
agOsSala
· República · e · a · funoloto de '1948. "- lsmar de Góes, Presl·
dente. - Víctorino Freire, 'Relator.
ná.rlos · da Agência Pos,taJ· Telegráfica, Insta- Mathtas' Olymp!o, - · José· Ame~
lada. no ·ediflclo doi Serico. - Vespastano Martins. - Fer. nado Federal .... ; ... : 55.550,00
reira de sou2a. - Andrade ..Ramos.
'1,1

das

Salgado
·.

PARECER

N.• 712, de 1948 . .
. Da Comissão de :Redaçlio de
Leis.
. ..
Bedaçáo final do Projeto de ·
Lei da. C/l.mara n.• 223, de 1948.
.Relator: Senador Ribeiro Gim·çalves.

· A Comissão .apresentà, em· anexÓ,
a redaçlío final do .Projeto de · Lei
n.• 223, ·de .1948, originário da. Câ.
mara dos . Deputadccs.
·
. Sala da Comissão de Redaçlío de
Leis, em-18 de agOsto de .1948. Clodomir Cardoso, Presidente. :- .Ri',

'

1

de

.:.... Boàólpho Mlrand(l. Filhq. -::- Alfredo' Neves. .

I .

1 t,f 1 1 1 1 ... 0 1 f

, ,'Datal

I

I

I~:. fI~

I

247.320,70 .

em

. Art. 2.• A. pre8ente. lei entrará
vigor na data de sua publicação;· rev.ogadas as disposiçõesem contrário .
.,..,

..

'

PAÍU!:CER

N.• 713, de 1948 .
. Da ·Comissão ·de R.eãaçáo de Leis '
'
.
·Bedação final. do Projeto de
Lei da. Ciimara 11.0 109, de 1948.
.Rélator: Senador Cfcero de
Vasconcelos.
·

'

À Comissão apresenta em anexo a
redação final do Projeto de Lei nú-

São lidas · e apoiadas as. semero '109, de · 1948, c~iginário da Câ·
guintes
.
.
mara dos Deputados, ·.
Nos têrmos do projeto é aberto ao
EMENDA
Ministério da Guerra um crédito es·
peclal para atender, no exercfclo de
Áo Projeto de Lei do · scnad()
·1947, à. execução de alguns contrates·
n.• 30, de 1948 •.
com técnicos especializados. :
. N.0 1
A permã.necer, porém, essa referêh·
Art. 23:
ela ao .ano anterior, a lei em. que o
projeto se converter será Inútil. Não
Suprlniir a palávra. - "exclusl·
se trata, sequer, de·· despesas efetua·· · vamente",
das em . 1947, .pois os · c0111tratos, em
Justificação
Vista de nAõ existir ainda a lei, ' nAo
chegaram a ser assinados, · segundo
'Além· da quase p~sslbllldade de se
. o Informe recebido, por esta· Comis-·. reunir .·em nosso1 território cohferên·
são, do Ministério da. Guerra.
ela internacional d~ qUe -participem
"e:xclustvamente''. delegados · estranó . plenário, ciente do que ccorre, . geiros,
nada justifica que, quando de·
. poderá tomar, a respeito do caso, a ·las participem
delege.dos nacionais, .
. . resolução sue lhe parecer melhor
a perturbação ou interrupção .violenta deixe de constituir .delito definido
Sala .da· COIJllsSAo de Redação de
,
Leis, em .. . de agOsto de .1948. ·.-:- nesta lei.
Sala · dail Sessões· · do senado Fe·
Clodomtr Cardoso, Presidente. · -.
deraJ; em 19 de agôsto de 1948. Cícero de Vasconcelos, Relator. João Vtllasbllas.
• ·
Waldemar. Pedrosa. ·':""' Augusto Mei·
ra. .,.. .Ribeiro Gonçar~. .·
:N.• 2

I

·,' ,,

..:·;

o

:

ANEXO· AO PARECER N,• 713
/'

.Redação finar 'do . Projeto de

. Lei da C4mara n.• 109; de 1948.
O

Con~o Na~lonàl decreta:·
·

o.

. Art. 27::
Acrescenfe;se no final:
dlclá.ria"; · ·.
.

·Ofensa

. Justificação

;

..

o •

"OU

Jl;l•

·,.

·,

I

.

flslc~ injlU!a ou coação clé;

vem constituir sempre . delito punido

Art; 1~0 J!: aberto, pelo MlntStérlo por lei, quando por motivos dcutri·
da Guerra, um crédito ·especial de nárlos, politicas ou sociais, não silo ·
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão .de cru- mente quando. a pessoa estiver sob a
zeiros), a fim de atender no· exercf"· ação-:policial, como .quando se encon·
elo de 1947, ·a· despesas . com a· exe· trar sob a ação judiciária.
cução de contrates• parciais, firmados
sala . das Sessões do senad<> Fe~
. .,
com· técnlcQS· especializados, para le· : · lleral, em 19 de · agOsto de 1948 •.
clonarem na Escola Técnica do Exér- ,Toão .vmasbllas •
.cito e .. servirem .:como consultores
.
N.•, 3
junto · aos estabelecimentos fabris. do
mesmo Ministério. · · ·· ..
Art. '40 - letra a~
Art. 2.• Revogam·s~ a5 disposiçÕes · · Acrescentar: ·- "ou de funcioná ..
.em contrário. · . ·
rio de .entidade Autárquica ou Para•
estatal".·
O ·SR. PRESIDENTE :._.Está finda
a leitura I do.
expediente.
· ' Justtficação ·
.
,
.
Terminado ·o .prazo 1'egimental .de
A condição .de funcionário · autár• ·
emendas perante a . Mesa, vão · il.s quJro ou paraestat9l .é em todo; ldên·
Comissões competentes .o Projeto de
ticH ao do funcionário público .
t;ei do Senado n.• 30, de 1948, e os · · Sala i:ias sessões do Senado. Fe•
Projetes de Leis da Câ.mara números dez al,' em 19 de agôsto de 1948.
265, 266, 267, 268,' 269, 270, 271, 272, João .ViUasbllas. ~ . . . .
273, 274; 275, 277, 278, 279 .e 280, todos
N.0 4
do corrente ano .
·
. Art. 5.0 , parágrafo 'único:
' Ao Projeto do senado n.• 30, <>riAcrescelite-se depois de "Secretá· .
' undo da · Comissão Mista de Leis
rio
de Estado" - as segulutes pala•
Qomp~mentarl'$,
toram . cjferecLdas
vras:
- . "Chefes do Estado Maior
várias emendas que .vão ·ser .lidas.

. i
;·,lt

..

...

,,
'

..

.'
.•,

'·
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Geral e do Estado Maior da Marinha
e da Aeronáutica; Chef~ do Depar·
tamento Federal de . Segu!·ança Pú·
blica, Governadores de Estados ou
di! Territórios, Comandantes de. Uni·
dades Militares Federais ou · E~tadu•
air, de, Distrito Fede.ral".
JusÜJicação
A mesma. razão 'ietcrmfnante da
·Inclusão dessas autoridade3 na le·
tra 1> do artigo a.o do Pl'ojeto, é a·
determinante . da. sua inclusão nêste
Parágrafo único do artigo .5.0 •
·Sala das Sessões,. da· Senado Fe·.
dera!, em ·19 de agõstc1 de 2948.
João Villasbllal. .

~

·

.

.... N. 5
0

·. Art. 1s - § s.•:
.'
substituir as · expressties "de teor
subversivo" - pelas 113guintes "con·
tendo· a· propaganda a que· se refere
a8 ·letras a, b e c dêste artigo .•
·-·
· . ~JU8ttji.cação

Os Senhores Senadores · que aprovam o. requerimento, queiram permanecer · sentados. (Pausa) ~
' Está, aprovado.
A proposição será lnclufda ni.l Or·
dem do · Dia de segunda-feira próxima.·
·
.
Tem a pal·avra o Sr. Senador Henrique de Novaes, orador inscrlito, ·
o SR.. HENRIQUE DE NOVAES
· - Sr, Presidente, comunico·- a v, ·
· Ex.• e. ao senado,. que. a.. · comissão
encarregada de examinar ·a. situação
económico-financeira . da Companhia.·
Vale dó Rio DOce, terminou ·seus·
estudos.
. ..
, ·.Entretanto, ausente desta
capital
um de seus membros, só segunda. ou
têrça~felra. próldma poderemos
dar por terminados nossos trabalhos. Te·. rei, então, oportunidade de enoomlnhar a V. Ex.• o relatório final; ··
O SR. PRESIDENTE ·- A decla- ·
ração de V.. Ex.•. constará da ata.·
Continua a hora do expediente.
(Pausa) •

•

' Não .desejando mais nenhum Se~
nhor Sepador usar .da palaJVTa, passa•

· As ex}Jressões "·teor subversivo" .dão lugar a .uma amplltude de inter· se a. .
pretação que foge a~s Umltes · cons'·
Comparecem
mais os Srs •.. SetitUJCionals. A referencia, · . portanto,
nadores. · · • · ·
às letras a, b e c enqll9.dram a ma·
téria ·nos llmftes da proibição conssantos Neves.
titucional. · . ·
Alvaro· Adolpho.
· Clodomir Cardoso.
sala. das 'sessões, dó senado FeJoaqUim Pires.
deral, em 19 de agOSto de 1948 •. ·Alfredo Nasser.
· João Vi!lasbóas.
Filinto ·:M'IIller.
· o·sR.: PRESIDENTE -Receberão.
Ismar de Góes.
emendas· pere,nte a Mesa, nas duas
Ribeiro Gonçalves;
.. próximas sessões,- o Projeto ·de :DecreDurval Cru21.
0
to Legislativo. n. 24, de 1948, e os
Attlllo Vlvacqua..
Projetas de .Leis da. Cêmara ns. -286,
· Olavo Ollve~a (11) •
. 287, 288, .289, 290 ·e 291, também dêsDeixam de comparecer as· Sete ano.
nhores Senadores:
O SR. PLINIO POMPEU, (Pela
ordem) -. Sr.· Presidente, lidos, · no
Novaes Filho.
expediente de hoje, os· parecieres .núApolonlo Sa.1es.
meros 710 e 711, respectivamente; da
Góes· Monteiro,
comissão de constituição e. · Justiça.
Walter
Franco.
e de Finanças, à Proposição n.0 247,
Pereira Pinto.
·da Câmara dos Deputados, requeiro
Mellq Vianna •..
a . V. Ex.• consulte . a Casa sObre se
·Bernardes. :F.Ilho. ·
concorda. com a. dispensa de publlcaIvo d•Aqufuo.
ção do Interstício regimental, para.
~tullo Vaí1gas (9) •
que a matéria sej-a incluída na·Ordem
. E' sem debate aprovado, em disdo Dia de segunda-feira. · próxima. _
. cussão única, o seguinte
O SR. PRESIDENTE.- O Senhor
PROJETO DI!: DECRI!:'%0 I.I!:GISLAriVO
. Pllnlo .Pompeu requer dispensa de publicação e· do interstício regimental
N.0 . 12 - ·1948
para a Proposição n.• 247,. da Câmara
O Congresso Nacional decreta.:
dos Deputados, a fim de que seja
Art. 1.• E' aprovado o. AcOrdo sObre
lnclulda na Ordem do Dia da pró. xima · sessão.
·· Transportês Aéreos entre o Brasl,l e

..-.

'

.

, a Dinamarca, firmado no Rio de Ja- ·· Comissões, ou por seis· ou mais Senadores, ou tiverem apelamento da
nelro, em 14 de novembro de 1947.
· Art. 2.0 Revogam-se as disposições têrça parte dos · Senadores presentes.
Para recebimento da emenda, por- ·
em contrário. ·
··
tanto,
é necessário o apelamento, ·
O SR. PRESIDENTE - O Projeto pelo menos,
da terçoa parte dos Sede. Decreto Legislativo n.O 12, de 1948, .nadares presentes.
.
que acaba de ser votado, val. à proOs
Senhores
Senadores
que a
mulgação. .
.
·
.
apoiam, quefioám conservar-se senta2.6 discussão do Proteto n.O 21, dos, . ·<Pausa> •.
Está apoiada .
.·
de 1947, que· autoriza a .abertura
· continu~t a discussão do projeto.
de crédito para a ampliação do
(Pausa>.
prédio .e das instalações e serviços da Escola Industrial Federal · Não havendo quem peça a pala·
vra, declaro~a encerrada. .
em Belém, Estado do Pará. <Parecer n.• 641, da Camisão de R.e- ·
O Projeto n.O l!1, de ·1947, vai à ·Comissão de Finanças para se manifesdaçtlo de Leis, com a redação do
tar sõbre a emenda que lhe. foi ofevencido e.m 1.6 iliscussão) . .
. ·
recida.
A êste · projeto foi oferecida Jlma
Esgotada
a
·
matéria
da Ordem do
-emenda que vai ser. Ilda.
Dia, vou encerrar a sessão. Designo
· E' lida a seguinte ·
· para a de segunda~felrl), 23 do cor-·
rente ,a seguinte . ·
EMENDA
,
' ORDEM DO DIA
Ao Projeto n.o 21, de 1947.
Discussão única . do ·Projeto de Lel
Redija-se· assim·· o art. 1.0:
da 'Câmara ·n.• 97, de 1948, que conta .
Art •. 1.0 ·O Poder Executivo fica
tempo ·de, serviço, · para · efeitos de
.e. utorlzado a ampliar os prédios e a& · aposentadoria. (Com .pareceres conInstalações e serviços das Escolas trários, sob ns. 686 e 687, . respectiva.Industriais Federais em , Belém, do mente, das- Comissões de ConstituiJ!lstado dq Pará, em Tereslna, do ção e Justiça e de F,'lnanças, o prl- ·
'Estado do Piauí, e em Silo Luis, do melro com voto em separado do Se:Est.ado do Maranlifío, podendo dls~ nador Etelvlno · LlnsL ·
pender a Importância de C~$ :. ; , . ,
Discussão única do Projeto de Lei
·4.500.000,00 · (quatro milhões e qui· da Câmara n.~.l99, de 1948, qu~ au. :nhentos mil Cl'U2leiros) , fazendo para toriza a abertura, pelo Poder Judital fim a· necessária operaçfío de ciário, do crédito especial de .• : • , ,
·crédito.
Cr$ ·139.300,00 para ocorrer :ao pagamento
.de despesas.. de pessoal .e alu~.
·Juatltlcação
guel de casa,. em· 1947. (Com parcAs razões que mi)ltaram em favor
~res favoráveis,. sob ns. 652 e 653,
da apre~entação do projeto aplicam- respectivamente, das Comissões de
.se, Igualmente; à Escola Técnica . do Constituição e Justiça e de Flnan. Maranhão, em · São Luís, .que reais ças) • ·
serviços vem prestando com .a formaDiscussão única do ·Projeto de ·Lel
·çiirl de artfffces tão .necessários ·ao da . Câmara. n.• 203, de 1948, que ex.. desenvolvimento das nossas lndW!· tlngue a . Agência da Capitania dos
·trais, revelando-se, entretanto, !nau· Portos do· Distrito Federal e Estllllo .
flclentes ' as suas Instalações .para do RIÕ de Janeiro, em Marambala.
atender· ao grande número de 'can· (Com pareceres favorâvels, sob· us. ·
·dldatos pobres que anualmente· pro· 654 e 655, respectivamente, das Oo·
·curam mata:lculà naquêle estabeleci. missões · de Constituição .e Justiça e
·mento de ensino. ·
de. Finanças).
· Discussão única do Projeto de Le1
Sala das Sessões, em 20 · de agOsto
de 1941!. ...:;. .VictortnQ Freire. - · da Câmara. n.• 255, de 1948, que re:.
'Evandro Vianna.
· voga o Decreto n.• 9.176, de 15 de'
o SR •. PRESIDENTE - A emenda abril de 1946, pelo qual é fixada a
está. justificada mas assinada apenas representaçlio de ·Delegados do Brasil
PQ\' duJs Senhores Senadores.. Do · em organizações Internacionais. (Com
acOrdo com o art. 142 § 2.• do Re· pareceres f11vorávels, sob ns. 648 e
·gimento as emendas oferecidas em 649, respectivamente, das Comissões
segunda. discussão só serão admiti· de Constituição e Justiça e de FI· I
das quando assinGelas por uma das nanças) •
'
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·. Discussão única do "Projeto de Lei DISCURSO . PRONUNCIADO ··PELO
da Câmara n.0 247, de 1948, que abre,
SR •.· SENADOR SALGADO. FILHO,
ao Poder Judiciário, o crédito espe- . NA SESSA() DE 18 DE AGOSTO DE
clal de Cr$ 52. 800,00; para pagamen·
1948 ·
to de vencimentos dos membros. -do
Tribunal- Regional Eleitoral do CeaQ'D'E SE REPRODUz POR :rER S.ÚDO COM
rá, (Com pareceres favoráveis, sob · · . mcoRREÇõEs.
·
ns. 710 e 711, de 1948, das Comissões · O SR.: SALGADO PILHO
de Constituição e Justiça· e de PI~ · (Para explicaçllo pessoal> ,Sr. Prenanças>.
·
.:sldente, não .estava presente quando·
Levanta-se ·a sessAo .. às 15. ho- !O lll>bre llder . da maioria do Senado
ras.
·:fpriooedeViudà . leitura da carta que lhe .
· . o en a a pe1o llU5tre Sr. Mims·<tro d!a Ae:onáutica.
·
Embora
conhecendo
os·
têrmos
da
Recebem emendas· perante
missiva,.
nã1>.
me·
aventurei
:
a
uma
a Mes.a ..
.,
resposta a . segUir, poii'QUe desejava
'
!Veriflcat; a· n1>va · ·ediçlio da carta,
Nas sesslles de 23 · e 24 dó core· se, realmente,. fOra corrigida. ·
rente:
Entretánto, o fà.oo da cOl\J:eç!l.o nãCJ
Projeto de Decreto .Legislativo n.ó
mira·
quàlquer, .ataque . a s.- Ex.•,'
24, de 1948, que .autoriza o Tribunal a quem;
aliás, me ligam relações·. de
·de· Contas a registrar o contrato flr·
cordialidade
.que· multo .aprecio. ·
mado entre o Oovêmo -da República
.
Seria
quase
. escusado !alar sobre
.
e Marcelo Otto ·Neuenschwander Pe&.SStmto,
de
vez
que · nAo se ·1>ferece
o
: nldo.
. . · .. .
:
'
nenhum a.i'gumento que possa : refu~
. . : . Projeto de Lei ·da. Câmara n.• 286,
de. 1948, que autoriza .a abertura,· pelo · ltar as minhas primeiras · considero.·
ções, fundadas, nlio ·.em· informações.
Ministério da-,Educaç!io e. Saúde, do
' crédito especial de Cr$ 1.122,60, para . le~nas, mas n1> noticiário . d1JS · Jor·
nais; _ reforçado -pela . cOOllfirmação
atender a pagà.mento de· gratificaç!io
do digno . •Dlretor da . Aeronáutica
. de magistério concedida. a José Fur~
tado Slmas.
.
. ·..
. CIVil ·.e, .. posteriormente, . pelas · ar-.
Projeto de Lei da Câmara _n.• 28'1,
dens emanadas de S. ,Ex:•, o ...Se:
de .1948, que revoga o. Decreto-lei n.•
nhor Ministro,. · detenilinando · qU&
3.306; de 1941, que . deu autonomia à . continuasSe a.· sei'v11' o aeroporto. de
Estrada de Fen-c- (1Pntral do Brasil. Natal ou de · PemaDI!mn às Com·
· Projeto de Lei da Câmara n.• 288,
panhias comerciais. Dai a razao por. de· 1948, que abre', ao Poder Judiciá·
que, no últ!.mo discurso aqui profeo.
rio, . o . crédito suplementar de •••..•
rido, me OO!Ilgl'atulel com· o · Ilustre
·.c~ 33.200,00, · para pagamento · de.
Sr. Ministro· pelo fato de nil.o... retl·
gratificação . de. ·. representaçAo a
rar. o serviÇo de Nawegação · Interna- .
Membros ·do Tribunal ·Régional Eleiclonal,.. nem tão. pouco o dê. Navegatoral do Estado de. Sergipe.
· ·· · gação . Aérea· Comercial do Aeil'opor• ·
Projeto . de. Lei' éia Câmara: n;• 289, to de Pe:namkim, que .Uga , ~tado
de. 1948, que abre, ao Poder Judiciáa Estado · e municlpio-. a municlplo.
rio, · o crédito suplementar de : ; ••.••
Diz S. Éx.• · qÚe · ••ná. Base · Aérea
Cr$ 46.800.00, para ocorrer· ao pagaPàrnamirlm funciona .. o ·Aeropor• .•
de
. m'énto · de gratlficaçAo ··de .representa•
· ç!io .aos· Membros ·do· Tribunal Regio~. ·to . Comercial de . ·Natal.·· UtiliZam
· nal .Eleitoral do Estado .da .. Paralba. - êss.e aeroporto quatro emprêsas
Projeto de Lei da Câmara n.• .290, ((e · t:ansporte .Internacional· (BritiSh,
Fama,. O~mpanhla .Mi!rcantU. ~nl·.
doe· 1948,. que abre, ao Poder Judiciário, o crédito suplementar de .. ·......· ,ma · lbér111.i.e Alltarla> . e seis com·
panhlas .nacionais. (Panair; cruzei·
Cr$ 193.200,00, para ocorrer ao paro
do Sul, 1\eroVias, Linhas · Aéreas
gamento ·de gratificação de. repre·
soentação, aquisição. de móveis e alu- . Paulistas; . Linhas Aéreas · · Brasileira
e Aero Geral Limitada).· ·
.
guel · de casa pelo Tribunal Regional
. Vale--acentuar. que ·as companhias·
'Eleitoral de Santa Catarina. · ·
i!strangeiras · .nada podem transpor:. Projeto de Lei da Câmara n.• 291,
de 1948. que abre, ao Poder Judiciá- . tar · (nem passageiros nem ca.Tga) de
Na.tal para qualquer outro ponto do
rio, o crédito especial de· .......... ; .
Cr$ ·27. 200,00, para pagamento a
temtório. nacional. . ll:sse "serviço"
membros do Tribunal Regional Eleicbamado .de cabotagem, é prlivatlvo ·
toral de São Paulo, em 1947. ·
das companhias nacionais".
~
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Ninguém alegou que as ·campa- .estão de pa.rabens os brasile-Iros e,
nhlas lnternaclona!s ou seja, as que sobretudo, os rlograndenses dü norte
1
se dOOicam ao serv1ço.
transcontlnen- que não · ficarão lsol!Kios sem transtal, pudessem t;ransp()rtar passa-gel- · portes aéreos de passageiros, cargas G
·
tr pOrtos bra
C()rrespondêncla.
··
ro ·ou carga para
ou 05
•
con~atulamo-nos com · o Major
sileiros; mas podem transportar pas- Brigadeiro Tromp()Wsky. S ..Excelênsagelros e. cargas de Natal _para . os ela para evidenciar que não pretenpQ(l'tos estrangeiros· Não sao só as dia deixar ao aõandono a baSe de
companhias. estrangeiras que uttllz~~ ... Pa.rnamlrlm . declarou. que para lá
o .aeroporto de Natal ..como S.
· • mandara ·em missão o uu~tre chefe
,...a1or d a A' erona11tica, Bri·
:elere ' ·.as companhias
nacJonals
tam. · do. Est a·d'o .....
bém .usam · as . pistas dêsse aeroporto
.
~
gadelro · Gervásio Duncan e. o Briga_cuja interdição à nav~ação comer. delro Appel Netto, nomes que declino
cial, priva.rla o ,Estado do :Rio Gran
com profunda admiração e simpatia.
de do Norte dêsse · precl~o melo de A afirmação entretanto não Invalida
..transporte.. · ·.
· · .
• a nunha ariumentação.' Eu não sabia
· o Sr. Ministro da Aeronáut~ca ana . da. viagem dêsses enilnentes militares;
, lisa aspectos técnicos que nao :finte·;· e, se soubesse ·ficaria recelooo: de que ' ·
ressam ao Senado apurar: se .a Base · algo se estivésse passando'. no aero·funclona nc. Aeroporto ou ~e o áA.ero- porto, relativamente à l)rolb!ção do
porto funciona na Blj.S!! .... Nao h • pa- exel'Cíclo da aviação comercial. Além
ra nós interêsse prático nes~a apura- disso não estávamos em· guel'!'a ção. O que nos Interessa e pelo qu11 pelo 'menos o Senado Ignora tal fato
·me bati; foi .para que não :se !ech~- - nem mesmo às port!IB ·da. guerra
. se ó aeropbrto de Natal à na.vegaçao não havendo, assim,. razão para a sucómerclal. Uma· vez que s, ·Excelrvlên· pressão da. navegação comercial em
.ela deu ordem para manter .tal· se •· Parnamirlm. Acresce .que, durante o
Ço; . nll.o há· mais motivo 'Jl!\ril dls- conflito em que · o ·Brasil esteve. en·
e~ussão. · · · .
·
· . .·
volvido, foi o aeroporto construído
· · O caso já não 'assume a tmportân- com a colaboração dos . nortc-amerl.' ..ela· que lhe f6ra .atribulda, e· co~_r.~- canos, tendo passado pela pista. de
.zão, . porque o . noticiário ·dos j.,. .....s·· Natal, dlarlàmente, aviões .:-m númefol confirmado, .repito, pela dlretoria ro superior :a trezéntos, nacionais e .
da. Aeronáutl~a·. Civil, .e, depois, por in~macíonals, sem. que, entretanto,
. ·um fato, contra o qual não pode pre- Isso impedisse ·que a navegação co. valecer, nenhuma objeçlio: P. que. S~a mercla.I alí se ·exercitasse normal e
Ex.a determinou o prosseguimente> aa serenamente.
mvegal}ão aérea . pelo .o\eroporto · de
Estamos, assim, perfeitamente · de. .
Pa.mamirim; . · · •
· acOrdo com a permanência dêsse serSr. Presidente,: uma. vez que o Uus- . IV:iço, fato que deve merecer dll todos
tre Ministro. da ·Aeroriáutlca · no& ga- os • brasileiros as mais ·efusivas, con-. -,!!'ante que . a navegaçlio . comercial gratulações .. <Muito· bem; muito bem,'
.prosseguirá no 11eroporto de Natal, _Palmas.) ·
·
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l06.a ~essão, em 23
Agôsto ({e 1948 ·
PRESID~IA
DO .SR...NERE:u
.RAMOS, . PRESIDENTÍi: ..
. .
.
.
-

'

'

'

As ,14,30 horas. comparece~ .Ôs
O SR. 3.0 SECRETARIO Cservf7Ído
Senhores
·
Senadores:
·
·
·
.
·.
.
de
1.0.) .·1ê o seguinte
.
.
'

Waldemar Peàro~li;
·severlano NoDes..
··Augusto Meira.
··
. :~ · Victorlno Freire. .
<Mathlas Olympio.
·Ribeiro Gonçalves.
.· 'Plínio Pompeu. _
. Georglno Avelino.
. Ferreira de Souza. ·
.. Adalberto ·Ribeiro. . .
:.vergnlaud Wanderley.

EXPEDIENTE
, ..
·:·~"om.·N.o_tfl2. DE 1948_:.- · ··.

·
·
Excelimtrsslmo ·Senhor PÍ:esldente .elo
. Senado Federal. · , · : , ·. .. · ·
. Tenho a .honra de acusar o recebimento e de agradecer .. a.·Mens~em
de .Vossa. Excelência n.0 318, de 13. do
corrente, encaminhando um. autógrafo
do Decreto Legislativo n.O: 14, da"DUis·
··ma data .. promulgado por Vossa'ExceJose Amerlco.• . .
· lêncla,· nos.têrmos do art;·.66, Item I
Etelvlno Llns.
·
· da · ConstituiçãO ;Federal, que aprova
Pinto Aleixo. · •
'
na versAo portuguesa o. · Tratado de
. Pereira Moaeyr.
· Paz com a Itâl!a; firmado· em Paris a
· Attlllo Vivacqua:: .
· 10. de fevereiro de.'1947.
• . .
· . Henrique :de Novaes.
Rio ·de Janeiro; 17. de · agô.sto de
·: Santos Ne->es.·. · ·
·1948. - E'UIIlCo G; Dtrri!A. ·
Hamilton Nogueira~ ·
.,
Inteirado. · · · ·
0
~:~~e N~:~s. , .
>
. :MÉNSAGDi: N. 1eS, ·~E 1948 . ,
:Me!lo .VIanna. . ·
· · Excelentlsslmo Senhor Presidente dÓ
.: Levlndo .Coelhó. Senado Federal;'··' . . . · · · .· .. · .
· Bernardes.· 11'11ho. ':
· Havendo sancionado ·o Decreto 'do
.· Euclydes Vieira. .
Congresso· NacionaL que Isenta de di· ·
Dario Cardoso.
:reitos . de . Importação e demais taxas
Pedro Ludovico;
· aduaneiras· três Imagens de santos, te- .
Alfredo ·Nasser.
.
nho a honra de r.estltulr a Vossa Ex·
~pastano . Martins.
· celêncla. dois ·dos· resqJectlvos a.utógra. Flavio Guimarães, .·
!os.
. . · . .
·
Rob.erto Glasser, ·
Rio . de ·Janeiro, 17 de .aeô.sto ãe
Francisco. Gallottl,
· 1948 .. :,..·EuRICO· G, DtrrRA.: .,
.
Lucio Corrêa.. · ·
· Ao _Arquivo.
8algado Filho, ' ;
:MENSAGZM N,G. 164, .DE 1948
· Evarulro Vlanna
•,
· Rod_olpho Ml:ran'ãa · (36) ,
· . Havendo ·sancionado. o Decreto . do . ·
.
·'
Congresso Nacional que abre, ao mes.
0 SR. PR-ESIDENTE - Acham-se . mo Congresso, o crédito suplementar
presente~ 36 Senhores Senadores .. Ha- . de Cr$ 5.745.600,00,- para ocorrer ao
V_!lndo numero legal, estâ aberta a ses- ·pagamento de,subsidios e substituições, ·
Sf\O. Val-se proceder à leitura da ata.
t~nho a. honra de resitulr a Vossa
· o SR. 4.• SECRETARIO ( rvi d Excelência dois .,dos resp_ectivos autó·
de 2 •> pr d à. 1 lt
se n o grafos.
.•
. · s~ssã.O ante~~r~ que,ep:t~ ~-~te~~. 19~Jo de :neiro;0 emD17 de agôsto de
sao, é sem debate aprovada,
·.Ao Al'Q~~o. • OTRA.

,

-

. ..

-

. \

..

~83 .-~

Da Câmara dos Deputados:
Sociedade· Agrícola. e Pas~
torll - II ExposiçãQ ln·
Senhor 1.• Secretário:. ·
ternacional de Animais e
I
Tenho ··a ·honi-a de encalllinha.r a
Produtos · deriV'ado.s de ·
\
vossa. Excelência, para. o.s devldo.s · Uruguaiana, ~tacto do
fins, o Incluso autógrafo do Projeto . Rio Grande do SUl , , , . 5o.ooo,oo·
de Lei n.• 154-A, de .1948, que aprova
Sociedade Nordestina · de
os registres sob reserva, .feitos pe!o · Criadores - Exposição
Tribunal de Contas' nas sesslies de 30
Nordestina de Animais,
de ctezembro de 1947 e de 13 .e 15 de
em Recife, . Estad01 de .
janeiro .de 1948, referentes ao paga.
.
P~rnambuca G~ •••••••• ~ •
60.()00,00
. manto ·de despesas ·à. conta da· verba
3 - Serviços e Encargos, · Consigna·Total · ."• ....•........ ~·
ção I, Sub-consigna.ção 16·19·04-b Exposições · Regionais, .·do ·orçamento
de 1947, do Ministério da AgricUltura,
. 'Art. 2.• RAlvogam~se as disposições
na importAncla de Cr$ 180.000. ooo.
em. contrário.
A Imprimir.
·Aproveito o ensejo ·para. reiterar a.
· Vossa 'Excelência. os protestos de mi·
·Senhor 1.• .·secretário:
· nha distinta.. consideração. .• .
Tenho a honra de encaminhar · a
Rio, em·. 16· de agOsto de 1948; Vossa
Excelência, · para os devidos
Munho2 .da Rocha, 1.• Secretário.
fins,. o lnclilso autógrafo . d~ l>rojeto
d!f Lei n;0 ;245-A, de -1948, que autor!- .
. PROJETO Dll DllCRETO LEGISLAnVO
za o Tr!bunal de Contas a registrar·
o contrato: :Celebrado. entrb o Mlnis·
N.• 25, de 1~48 .•
· tério da. ·.Aeronáutica e o Senhor 1
Aprova 011. registros .sob: reserSllvio. de Sá Luzes. .
· :- · ·
VIZ,/eitos pelo Tribunal ae contas ·
Aprcweito o ensejo para., reiterar a
nas sessões. l!e 30 l!e dezembro de
Vossa. Excelência. o.s protestos de mi·
. ,1947 .e ae. 13 e 15 ae. ;anetro ae
nha dlstmta consideração.
·
1948, ·referentes · ao pagamtmto · . Rio, em 20 de agOsto de 1948. · iJe.despesas.à conta. l!a Verba.3 .Munh02, aa. Rocha, 1.• Secretário.
· - · ~er.tllf/08• e Encargos, Conslg- ·
~gão I, ·SUbcOnsignagão 16 - 19
. - 04 .-- b - ·Ezpostqões •RegtO.:
· nata, ao . orçamento de 1947; do
..Ministério da .·. Agricultura, ·· na .
import/incia · de· Cr$ 180.000,00.

.

·

··

· ."

·.· ·.·

~

.' · rf

·

;

o Congresso
Nacional .decreta.:· ·
.
:···
. .·. ·.' .
. .·

•

.

'

·.

·;

PROJE1'0 DE D~RE1'0

··

·

LEGISLAmo . ·.
. N.• 26, de 1948

o·

Aut~rlza Tribunal ·1!8 conta$
a registrar o contrato celebral!o
entre o 'Ministério da Aeron4!1·
· tica e o sr, Silvio de Sá Lu;:es:

. Art.-.1.•, São a.provadcs ·os registros
. o congresso. Nacional decreta:. ·.
.. l!ob . reserv.a., feitos pelo Tr!bunal de
Art. 1.• :1!: o Tribuna.!' de.' Contas
, contas, nas . sessiles de ·. 30 . de dezem·
bro de 1947. e de l3 . e 15 dtUaneiro autorizado a registrar o contrato. cj!·
. de . 1948, · de conformidade com o ar- • !ebrado a. 25' de novembro. de 1947,
tigo -"77, §• 3.•,. da. Constituiçllo . em com o têrmo aditivo . de 6 . de teve·
vigor, .referentes· BOI pagamento de relro de 1946 · entre·. a.· Dlretoria 'do .
despeSas à. conta da. .Va-ba 3 · - Ser' Pessoal do ·Mlnistéri~. da Aeronáu~
viços · e ... Encargos, . Consignação I; tlca e Sl!vlo de Sá Luzes; para,. na
Subconsignação 16 - 19 · - 04 - b Dlretc.1ria elo .·Material· do ·referido
- Expostçlies 'Regionais, do orçamen- Mlnlstérlo1· desmpenha.r a. função.-_ds
· .
.·
to de 1947; do Ministério ·da AgricUl- rádlo·técmco. . ·
. tura., na . importê.ncia de Cr$ . • , •.. , · Al't. 2.• Revogam-se" as 'disposições
180.000,00 .<centQ ·e· oitenta .mil cru- em contrário.
A lmprlmlr•
zelro.s) , assim discrlmlna.<la: ·
Cr$
senhor 1.• secretárlo1: ·
Govêrno do EStado de Ala·
Tenho~ a. honra de encaminhar a ·
· gOas - Exposição EstaVossa. Excelência, para . os devidos
. dual de Animais ........ so:ooo,oo
· fins o Incluso· autógrafo do Projeto
·· Associação Rural ·de Mu·
de- i:.ef n.•862, de 1948, que concede
riaé- Exposição de anl·.
mais ·de Murlaé, Estado
·1srenção '. de dtweltos para lll!lterial
de Minas' Gerais ...•.• "lO .001!,00 Importado! pela. Prefeitura <!e Nlteról.
•

/

'

·I
I,
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· Art. 2.0 Esta lei entrará. em vigor
. na data de sua· publicação, revogadasas disposições ·em contrário.
· .. A imprimir ... ,· ·
·· , I
·sellhor'• ,.1:0 .Secretd.rio1:
. ..
.
.
Tenho · a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para os devidos
fins, · o Incluso autógrafo do Projeto ·
de Lei ·n.0 . 248~B. de 1948, ·que auto"
Concede ·isenção ·.de direito~ piz· , . riza a abértura, pelo Ministério da
. . ra material importado pela Pre• :Guerra, do- crédito1 especial ·de ·Cr$
·feitura de Niterói; ·por inter:mé·
1.189,000,00, para as despesas com
dio da firma "Comércio e ln·
a ·confecção. de ·medalhas
· ·dústrlas. Incluco,_ ~· A.".
·
. Aproveito o ensejo para .reiterar a
· O Congresi!a Naclónal' deéreta:
. Vossa Excelência 'os ·Protestos de niiArt. 1.0 ::11: cQilcec:Íidà Isenção de· di·: nha, distinta· consideração,
'
··
1
reitos e .demais tàxas aduaneiras, ln· · 'Rio ·•de Janetro; em 18 de agOstq·
clusive a de previdência social, para de 1948,, - Munho~~: da Rocha, 1.0
:8: .(oito) . elevàdores ••shepard~' com a Secretário.
.·
,· · ' .. · · · ' ·. · · · ·
·
puirca, .'~Induco'~ e · pês 0 ·aproximado
de~18.499,6kgs;, importados pela.Pre•
PROJETO. DE LEI DA c1!J.IARA ·.
· · .feitura de Niterói, para seu hospital .
· N.o 302; de 1948
· municipal, por· Intermédio. da firma
. ·Autorl.·Za.•. a. abertura, ·.;elo. M, i· .
".Comérci"'"' e. . Indústria
,.
, Induco s;A. ·~. ·
nistériQ da Guerra: do crédito
esArt; 2.o Revegam-se as .disposições:
. peciGZ. ae CJ:$-1.189:ooo,oo; para
em contrário.-·
as despesas. com ,a confecção · cl11
. · A iinprtmir. . m~~·:
_·- . __ _ ..
Se~hor Ú Se_c~etário: ·
.O,,~C~ngresso. Nacional d:certa: ·
Tenho ·.a .honra. de encamlrihar. · a
· Art.: 1.0 :11:. Q Poder Executivo autoVossa· EXcelência,. para os devidos tlzapo, a· :abrir; ·.pelo .. Ministério~ .da.:.
fins,· o :Incluso autógrafo do Prt-jeto
Guerra; o ~ crédito · especial ·de . Cr$
· de Lei n.0 :.lii7-B,; de 1948, que ·con·. 1.189.000,00: <um mllhAo, cento e--:olcede Isenção de direitos e taxas. adua.- ·. tenta.<e nove· mil ·cruzeiros); .parll'
. neiras .para: seis· imagens·· de pedra ·atender às _despesas com •a:--confecçllo
e. três vitrais;. destinados à Igreja da de· medalhas,·de guerra::. e da cruz de
Ejantfsà~a •.Trindade. . · .. . . . .
· ~~'=teê. ~~a:id~ a (oficiais, sar. Aproveito 0 ensejo para reiterar a
. - -:
··
. .. .
.. , ·• , ·
·. ' Vossa·>Excelência-· os protestos de mi. Art;: 2.0 . Esta ·Lei entràrá ·em' vigor'
nha. dlstillta :. cclllSlderaçAo;. ·
na_·data· de sua pubUcaÇão,.-rev0gadas. ·
·-.Rio, e~ 18 de' agOsto de. 1948 . .:... as dlsposiç!iés em .contrário... . ··_. · ,
Munho~~: ,da. cROc'ha, 1.0 -: Secretário., .
. . A. tmiirlmir.': ' ...· . . ·
Senhor 1.0 ·secretári~:
· por Intermédio ·da firma "Comércio
e Indústrias induco, S. A.".
. Aproveito ._ o ·.enseja·· par~J. reiterar ··a
Vossa Excelência os protestos .de mi·· ·
nha dlstlhta consideração. .
.
· RICl. em .20 de agOsto de .1948. ·- ·
Munhoz 4a 1/.ocluJ, 1.0 secretário.
PROJETO DI LEI DA CÂMARA .
.
N.0 300, de 1948
'

1

PROJilTO ~~
•·

•

.LII
•

~ .cl'W'R~ - . ' .
••· ·

•

.

'

,.

: •

.. . . .. _ - · Telibo a. homà. de encainÍnliar a
Vossa Excelência;. ,para·._ .os_ devidos .
· . ConcedtJ isençao·. de direttos.:.e · r1ns,· .o. illcluso autógrafo do1 Projeto
, tll3:as aãut~neiras para seis ima-. . .de .. Lei n.• .'251-A, de 1948,. que abre
. · gens de pedra e .tres vitrais, _des- . ao Poder ::Judiciário. ·a crédito.· espe. .tinados . à·· Igre1a ·da SantZBstma . ela! de;. Cr$' '18.100,00 para pagamenta .
, Trindadt:..
·
··
· · · de ·. grâtlficações aos Membros . do ·
o
congresSo . NÍiclonai decreta:
Tribunal .Regional Eleitoral do ..Rió
.
Grande· dQ .Norte.
.
· - Art;; .·1.o .:11: .·~oncedlda isençio:: de
Ap~o'veito o 'ensejo' para reiterar a
· direitos de importaçAol e. taxas adua- · Vossa Excelência os_ proteil!tos de mineiras para seis. imagens de pedra nh dlstlnt
i
K
· com dois · metros de altura e três
a
a cons deraç..o· · ·
vitrais, destinllidos à. Igreja. da SanRio de Ja~eiro; em 18 de àgllsto
tf.ssima Trindade, ·sediada na cidade de· 1948.· ;..... Munho~~: da Rocha, 1.0
do Rio de Janeiro.
·
secretd.rlo.
'
N.o 301, de 1948 ·

.,

' ...

'

.

.
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• substituição dos trilhos leves na8
linhas de maior densidade de tráfego
N. 0 30~, de 1948
da. VIação ·Férrea. Federal Leste Bra·
~llelro .e da. Rê de VIação Paraná'
Abre ao, Poder Judicitírió, . o
Santa.
Catarln.a.,
· . ·
_· ·
crédito especial de Cr$ , ••. , ..••
Parágrafo
único
~
'os
-trilhos
-lpro'18 ,100,00, para pagamento ele
veltáv.els, retirados .da VIação Férrea.
gratificações aos Membros do
.Federa.! Leste Brasileiro, deverão ser'
Tribttnal .Regional Eleitoral do
.. aplicados no seu prolongamento para
.Rio Grande do Norte. ·
'
se entroncar com. a Estrada de Ferro· ·
o Congresso . Nacional decreta:
São Luis e Tereslna,. e· os retirados
. .AXt·. ·1.o ll: . aberto ao1 Poder ,Judi- da. . Rêde VIação Paraná-Santa Cata- ·
.ciárlo,. o. crédito especial de Cr$ ... rlna, no prolQngamento da linha. ·RI·
.
.' ·
,
78.100,00 (setenta e .alto mil e cem slnho·Guarapuava.
cruzeiros) , · destinados ao pagamento . Art. 2.0 A presente Lei. entrará em
de gratificações, por ·sessões . P.xtraor- · vigor na data de sua. publicação,. re- .
diná.rla.s, realizadas nos meses de no~ , vogadas as disposições .em .contrá!,'lo.
vembro e dezembrO!. de 1946 e de ja.· .
A lmprlínir.
nelro ..a. agõsto de-1947, ao· Presidente.
senhor. 1.'; 1secretário: , e demais membros· do Tribunal Re·
. gional Eleitoral do_ Rio Grande do
Tenho -a_. honra_ de encaminhar .a
Norte e ao .Procurador Regional que Vossa Excelência, para ·os devidos
.funciona ·Junto ao me~mo Tribunal.
fins, o .Incluso autógrafo do Projeto .
Art. ,2,ó Revogam-se as disposições de Lei ·n.0 227-A, de 1948, que auto.
rlza - a Poder Executivo a · doar à --- .
em contrário.
.
·
Universidade de São PaUlo a biblio' A. Imprimir.
teca do ·:or. Silvio· Portugal.
' Senhor. 1.0 , Secretário:
Aproveito o erisejo para . reiterar a
-:z'enho 'a honra de encaminhar a. Vossa Excelência.. os protestos de mi~
. Vossa- ··.Excelência., · para·. os · .devidos -. nha. distinta consideração. . . ·.
. fins, . o incluso autógrafo do Projeto
RiO\ em 18 de agOsto de 1948. de Lei n.0 266-A, de 1948, que abre, Munhoz da · .Rocha, 1.o· Secretário', ·
pelo -Ministério da VIação e Obras
- · ··
:.Públicas, . 01 crédito .. especial_. de Cr$ • / ··
PROJETO Dl!l LEI DA, cÂMIIIIA ·
:~o.ooo.ooo,oo, ·-destinado à. aquislçãQ
·
N.o ·ao5 . de 1948.
de trilhos para. a Viação. Férrea Leste
' ·
•
..
Brasileiro e -Rêde· VIação . ·Paraná·
Autoriza o Poder E:z:ecutzvo ·a.
Sànta Catarina.. . •
. . · . .
doar à Untversidclãe de s. Paulo_
Aproveito b enSejo para. felterar · a.
a : biblioteca dO Doutor. SilviO
'vossa Excelência os protestos··de miPortugal.
. . . .
nha· distinta;. conslda;aÇão: ·•
·• 0 'éongressa. Nacional decreta:
. · ·· ·
·
·
·
. · Rlo1'em 18. de agôsto de 1948; :Munho2 da . .Rocha . 1 o ·Secretário ·
Art. 1.0 li: o . Presidente da Re·
·' · . :·
· 1·.
' ' .·.
. pública. a.utorlzado a doar à Unlver·
1·
PROJETO_ ;DE ~. DA_ c~~rARA
sida. de de S. PaUlo a. .biblioteca juN o 304 de 1948
· tídlca. e, literária. pertencente à . fa~.
. . · ' . ' ·
.
·
·· milla. do falecido jurista; Dr. Silvio .
· Abre, pelo Ministério_ da Viação · Portugal, . adquirida. pela. União, de
e Obras. Públicfl8, . o· crédito espe·
acôrdo com o Deci:'eto~lel n.o · 9 ~ 725,_ ·
cial ele.· Cr$ 20.000.000,00, desti· _ de 3 de setembro de ·1948;
.
·nqão ii . aquisição de trilhos para _ Art. 2.o Revogâm.~se as disposições
. .a Viação Férrea Federal · Leste
em contrário
. Brasilefro e .RI!de Vlaçélo Paraná· A 1 · 1" Ir •'
_ Santa Catárina.· ..
mpr m ·
o ·Congresso Nacl~à! ·decreta:
Senhor 1.0 Secr~tátio:
.Art; 1.0 li: o Poder Executivo aut.o·
Tenho' ~- honra. de encamtilhar · a.
r!zado a.. abrir, pelo · Ministério da . Vossa. Excelência., para· os devidos
Viação e Obras Públicas, o crédito - fins, o Incluso autógrafo do ProjetCII
· especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte de 'Lei n.o 610-B; de 1948, que auto' lllllhões d~ cruzeiros) , para. a aqui· nza. o Poder Executivo a permutar
slção de trilhos ..na. Indústria nacloterreno ~om ·aB Faculdades Cató..nal, .destlnad!l!l, :em partes igUa..ts, à llcas.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
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Aproveito o· ensejo para reiterar a
Vossa Excelência cs portestos. de ·minha distinta consideração .
Rio, em 19 ·de agôsto de· 1948. ..:..
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário.'
·

ção, no .terreno, dentro ·de três. anos
a partir da escritura de doação. ··
§ 4.0 Se a Sociedade vier a desaparecer, os· serviços. criados passarão a
uma entidade que se proponha a
realizar
os mesmos ·fins. ·
.
PROJErO . DE LEI DA CÂMARA
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
N.0 306,· de 1948 .
em contrário.
~ Imprimir;
·Autoriza o Poder Executivo a
permutar terreno com . as · FaculSenhor 1,0 ·Secretário:
àacl~ Católtcf#l.
· · · · · . · .. ·: · Tenhcl a llonr·a de encainlnhar a
O Congresso Naclo~. decreta.: .
·Vossa Excelência, para os devidos
0
Art.· 1. ll: . o Poder· Execuflvo au~
fins, o· incluso autógrafo do Projeto
torlza.do a .perm.utar, ·com as .Facul- . de Lei n.o 307-A, . de 1948, que autodadas Católicas, ·um terreno do dom!- rlza a abertura, pelo M!.nlstérlo da ·
~lo da .União ~or outra propriedade
Educação e Saúde, do .crédito espeunóvel;. ambas localizados nesta ca- clal de Cr$ 66. 000,00 para atender.
.· " pita!, cujos valores sejam equlvalen- . a pagamento de gratlf!cação1 de ma- tes, .observadas as prescrições legais glstérlo · ao· ·professor Adellno . da·
· mantld ·
1s õe
1
Silva Pinto.
. ... ·
·
· .
as . as enç
·.Aproveito. o ensejo · para reiterar a:
e
, .lei.
· . ·s prev stns.
·
,em
. Art. 2.o No contrato de troca a sér Vossa 'Excelência os protestos· de mi~
·firmado entre a união e as FacU!- nha distinta consideraçãO!. . ·
édades Católicas fig-qrarão, ·obrigai à- . ·Rio, em.19 de. agôsto
·de 1948. .rlamente, .além de outras, as seguln- . Munhoz àa Rocha,,_1.0 Sec~etárlo,
te~ cláUSUlas: .
' . · ..
' .
-PROJETO DE. LEI DA CÂMARA
· . a) No terreno ora transferido, poli'
. · N.o 307; de 19411
troca, pela União, .não . poderAo ser
construidos· senão. os edifícios destiAutortz~
a'b~tura, pelo Minados. à:l -Faculdades .Católicas, · bl- .
ntst.érlo . da. Educação ·e Saúde,·
blio~cas .e instalações de. despertos;
do crécUto : e$1Jeclal de cr$· • ;... :. .
.b) A~construção acima mencionada
66.000,00 para atend"- a paga.. detverá 'estar · ,concluida ·. dentro et~
mento de gratlflcaçflo de magls. prazo de cinco ,anos . a contar da
térlo ao · l'l:oJessor. Adelino dCI
· escritura da troca;
·· .
· Silva Pinto;· ·. · · ·. · · . .
· ·
· · c) Obrigam"se as FacUldades ca,
···
·
· ·
·
· tólicas. a .. concederem gratuitamente . · O· Congresso. Nacional· decreta: : ·
· Art. ~ 1.0 1!:' o Poder.·ifutécutivo 'àutÓ· a alunos pobres,· de preferência a filhos· de operários e. funcionários, dez. r!zado a atirlr pelo Ministério da
por cento , das suas ; matriculas em Educaçi1o e Saiide, o ·crédlto. especial
.cada: Faculdade.
·.
·
de Cr$ 66.000,00 (sessenta e seis mil
Art. 3.0. Da· área resultante da pet:· · cruze.lroB), .para .atender ao. 1paga•
muta, é· o Poder Executivo autoriza- mento de gratlflçaçi1o de magistério,
. ào a doar y!nte· mil metros .quadra- .. relativo ao· perfodo de 1. de janeiro
àos à. Sociedàde · de Instruçi1o e- As-. . de 1941 a 31· de dezembro de 1948,
. slstência do Jardim:. Botânico; cem conforme displie. ·O Decreta~lel nú•
sede no Distrito Federal.
. .
· mero ll. 896, de . 21 de dezembro
de .
§ 1.0 A área a ser doada destinar1940, .modificado. pelo·· de,.. n.0 8;3115,
· se~á à cotistruc;lio dos. edifícios neces- .de .7 ·de. :.dezembro de 1945, conoedlda..
sárlos . ao desenvolvimento. das obras a Adelino: da SUva. Pinto, Professor
. sociais · mantidas . pela ·sociedade.
.catedrático. ·(P'. N·, .. F. - _U. B. >,
. . § 2.0· Os edlficios .a. serem. construipadrAo M,, do Quadro Permanente do
dos serão destin~~odos à fustalaçlió de· Ministério~ da Educaçi1o e Saúde. .
serviços de Educaçlio pré-primária e · Art.. 2~~ A· presente:lel. entrará ·em
primária, sem preju!zo do.S deinais \'!gor na data de sua publicaçAo.
que a Sociedade .resolva estabelecer. e
)\rt. 3.0 :aevogam:se as disposições
·intensificar· inclusive os de assist~n- em contrário.
· · ela à .infância.: e .à maternidade.
A imprimir .
• § .3.0 . Os ef.eltos da autorlzação~o a
Senhor 1'.0 . Secretário:
que se refere esta lei, serlío interromTenho· a honra de encaminhar a
pidos pelo Poder Executivo, se a··socledade deixar <\e iniciar a constru- Vossa Excelência, Pa.ra os devidos

a

•

'

.

rtns, o 'mcluscj ·autógrafo 'do Projeto
de Lei n.• 308, de 1948, que llla4lda
computar, por Inteiro, .para efeito de
aposenttadorla, . em favor . do . Agente
Fiscal do IlllUJôsto de consumo, Alfredo. GaUJC!ênclo .de Queiroz, o tempo
decorrido de 12 de agõsto de 1931 a.
31 de dezembro. de 1934.
Aproveito o ensejo para reiterar a
- Vossa Excelência os protestos de minha distinta: consideração. · R!Ót, · em 19 de ag,ôsto de 1948, Munholl da· Rocha, 1.0 Secretário.
PROJE'l'O ~E LEI' DA CÂMARA
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'

· N.O 308, de lil48
Manda computa!J, Por inteiro,.
· · para eleito de aposentadoria, em
lavor do, Agente .Fiscal do Impósto
de consumo, Alfredo. Gaudêncio
de Queiro2, 'o tempo. decorrido de
12 de agôsto de 1931 a 31. de .de- .
. zembro de 1934. ·
·

o Congresso NIIC!onàl decreta:
. '
'

. PROJ:EW DE LEI DA CÂMAP.A

;N:• 309, de. 1948

.

·· · Auto,riza o Poder E:r:ecutit·o· a
conceder aposentadoria, com ven' cimentos integrais, ao guarda
civil. Avelino · Gonçalves · Maga- ·
lháes.. .
· ·
O . Congresso Nacional · decreta:
Art. 1.• 1!: o Poder Executivo au·.
tortzado a cc111ceder . aposentadoria,
com vencimentos Integrais, nos tP.rmos do Decreto n.O 21.206, de 1932
ao guarda-civil Avelino . GonçalveS
de Mlagalbães, .classe· I, do Quadro
. Permlinente do Ministério da . Justi- .
ça e· Negócios· Interlcr~s. .
.. · '
Parágrafo ú!!llco. · Ao SJPOsentado
cabe direito . à diferença .de vencimelltos, que !deixou de . perceber.
Art. . 2.0 Revogam·se as· disposições
em contrário. · ·. .
·
·
·
senhor 1.,; (secrétário!
· . Tenho
honra de . encaminhar . a
VcEsa -Excelência, .·para os· devidos
fins, o incluso autógrafo do Projeto
de Lei n.• 536~A,_de 1948, que abrt> ao
. Ministério da .· AgricUltura o crédito
especial de . Cr$, 200. 000,00; para ocor~
rer às despesas com a · realização' de
uma ·Conferência Nacional de Febre . ·
Aftcsa.
. Aproveito o ensejo para retlerar a
Vossa Excelência· os protestos de
nha distinta · consideração.
·
.Rio, em 20 de .agôsto de .1948; '- .
MunhOil da Rocha, ~-·· secretário.

.'a

Art .. 1.0 1!: computado por Inteirei
para efeito de aposentadoria em fa·
vor· do Agente Fiscal do Impôsto de ·
Consumo;. a serviço no interior do .Estadot de Pernambuco,• Alfredo Gaudênclo de Queiroz, o tempo decorrido •
de .12 de agôsto de 1931 á 31 de de~embro · de· 1934, em virtude· de haver
sido. llega!mente removido· pelo . Go- ·
\'êmo Revolucionária, .dO Interior do
Estado da Paraíba para o 'Interior do·.
Estado do ·Ama..zona.s, .onde. contraiu
enterml.Pade .· Infecciosa ·..pecullár .à
· ·PROJE'l'O DE LEI DA CÂMARA
· Insalubridade daquela. . região; Inca·
310, dé 1948 ·
pacitando-o de exercer a.s funções
do· cargo, durante·, êsse "per!odo ;Abre ao Ministério da. .4.urtcuz- .
tura
o .crédito especial de . • .. .. .
Àrt. 2.• Esta Lei entrará em vigor
..
Cr$
.
200.
000,00, ·para ocorrer . às
na .data de S)Ia publicação, ·revogadas
·
..
despesas
com· a reali2açáo de
as' disposições em contrário.
uma Conter~ncia . ,Nacional . de .
A Imprimir •..
·
. Febre Attosa.
0
Senhor 1. .Secretário: .
· o .congresso Nacional decreta: .
Art .. 1;• ·J!: o Poder Executivo auto~
Tenho· ·a honra de encalll!nhar a
Vassa Excelência; para os devidos . rizado. a abrir ao Ministério · da. Agri·
fins, o incluso autógrafo do .Projeto· cultura. o· crédito especial· de cr$ · ....· ·
. de Lei n.• 833, de 1948, qua· .autoriza
200.000,00, . (duzentos mil cruzeiros),
o Poder Executivo a conceder apo· · ·para ocorrer. às despeSas com a. rea.ll·
sentadorla com vencimentos !nte~ : za.ção de uma conferência, que será
grais, ao gua.rda-clvll Avelino' GonpromoJVida pe!o referido Ministério,
çalves, de Magalhães.
a fim de .estudar os meios mais · efiAprovelto o ensejo. para reiterar a cientes para o combate · à febre
·
aftosa;
Vossa Excelência· os protestos de mi·
Art, 2,o A presente lei entrará em
nha. distinta consideração·
· vigor -na data de sua publicação, reRioO em 19 de agôsto de 1948. vogadas as disposições em contrário.
Munholl da Rocha, 1.0 .Secretário.
A .lmprllllir. · .

mi- ·

N:o

•' I

·-

•
. ...
· ·-Senhor 1.0 Secretário:
Senhor 1. Secretário·:
Tenho á honra: , de en~amlnhár a
· Tenho
honra de encaminhar n
'Vc•sa Excelência, para.' os devidos Vossa·: Excelência, para os- devidos
fins, o incluso autógrafo do. Projeto . fins,, o . Incluso autógrafo, do. Projeto
de Lei n.o 420-A, de 1948, que a)ltor!- · de Lei n.0 487-B;- de. 1948, que autoza o Poder -Executivo a abrir, no riza a aoertura, ao Congress() Naciocorrente exercício, · pelo Ministério da nal, do crédito .especial .,de Cr$ ...
3.625,00,; para· oçorrer. ao pagamento\
Educação e SaúPe Pública, :o· crédito
especial de Cr$ .100.000,00 como sub" de diferença' de vencimentos a ·um venção ao Hospital Beneficente São Dlretor de Serviço da · Secretaria da
Câmara dos Deputados,
Francisco. de Assis, de Ituverava, no
Estado de São Paulo.. · ·,
Aproveito o ensêjOI para reiterai' ü_ ·
Aproveito · o · ensejo para l'elterár ·a Vossa Excelência· os'· protestos de 'mi-.
nha distinta' consideração .. ; .
V qssa Excelência. ·oli protestos áe miRio, em 20 de agõsto de. 1948. _
;nha distinta consideração .
· ·
Munhoz di!. Rocha, 1.~ Secretário, .
Rio, eni 20 dÉr agõsto d~ 1948.
PROJETO DE LEI DA câMÁRA .
· Munhoz da . .Rocha; 1.0 · Secretário.
; N." 312,_ de l94s
~ROJÉTO.. DI!: LEI DA CÂMARA
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·.Autoriza, a .. abertura, . ao· Con~ · ·
gresso ·Nacional, 'do crédito espectal.ãe Cr$ 3.625,00,- para-ocorrer
ao pagamento de .. diferença. · de
vencimentos a~ um Diretor.. de
Serviço de ·Secretaria. de Serviço
da Cilmarti dos Deputados. · ·

.. •:

· N.0 ·311,_. de 1948_ ·
.Autoriza à P,oder. Executivo a .. ·_
'
abrir,' no corrente exercicto, pela..·
Ministério• da ·Educação e. Saúãe· .Pública, q .crédito especial de Cr$
·100.000,00, como subvenção ao:
·.
_ , . _-..: ,. _._ .. _. _.
'Hospital Benejjcente -São Fran~ · ,O Ccmgresso Nacional decreta:
ctsco de .Assis, ·de .. ltuverava., no
- Art. .1." :t' aberto ao Congresso
·Esta.ãQ -de São Paulo.· '·
·Nacional ·..:.. Câmara. dos Deputados

cÓngresso.

O
Nacional ãeéreta:
.....; o créillto especial de. Or$ 3.625,00
· · ·
·. · ·' · ,, .· -~ _. .
·(três -mil seiscentos· e· ..vinte··e cinco
Art>-1.0 :t o Poder Execut1vo- _·au- ' cruzeiros), para_,_,ocorrer .ao .paga.•
. torizado a 'abrir, no corrente exerclclo, - mento , d.e diferença de vencimento~ .
. pelo Ministério. da' Educação e Saú· a que tem direito -'O· Diretor de Serde ·Pública,' o crédltor . especial de • viço · da .Secretaria da Oâmàra dos_
Cr$•·100.000,00 (cem ·mll-cruzelros); Deputados, Agenor· Homem. .. de. Car•
.·como subvenção. _ao Hospital Benefi-': • valho, no perlodo de 5: .de~.setembro
cente São. Francisco de: Assis. de Itu- a . 31 ·de. dezembro de 1947. ,· . : ··
perava, no• EStado de,:São·.Paulo. · :_: Art.· 2.0 A. presente lei entrarA.· -em
Art. 'ii.à Esta lei: eritrârã
vigor . vigor na. data· de· sua, pÜblicàçãot,.
.
na data; .Íie sua publlcaçAo; revogadas · · Art .. 3.0 :Revogam·sé .as· disposições ·
em contrãrio. · .. ·;·
· ·
·as ·dlspc"lções em. contrário. ..
.
"
.
.· ..
-. A Imprimir:-

em

: A im.prlml.r;
-

.. _,

!

''

Oflclos:

.

· _-._ MmiST.Il:RIO DA FAZENDA

.., .

..

.Aviso .n:t> 220
'.:'\.

,,.\'·

•'

Exm.O sr .11.0 Secretário. do Senado-~-Fede~al: . ·

'

I
. 1. Aéuso 0 recebimento do oficio n.o:·;#IÍ4, reit_erado peiQ .de n.0 ~97, de
so de julho .findo, no_ qual V; Ex.n solicita providências no _sentido de serem
prestadas·. !nformaçõe~ sObre. o requerimento. n.O 40, de 1948, do Sr. Senador
Andrade Ramos. _. · . .- •
_· .
. _. .
··
2. Em resposta, tenho .a honra de . transmitir a .. V; Ex.•, por cópia, os
esclarecimentos prestados a respeito do·· assunto. pela Carteira de Cl\mbio
do Banco. do Brasil.
. ,
Reitero a v. Ex.• os protestos da minha alta estima .e distinta consideração.
· · ·
·,
Em 17 de.agõsto de 1948. - Corr~a e Castro •

.--

I

- 481}.
.

•

0

.

ANEXO N.

~

-·

1

.

.

Importâncias, nas respectivas moedas, das compras e vendas de cll.mblo
de 1"1-1947 a 30·9-1947: Pelo Banco'do BrasU..
·
·. .
. ,..
.

.

.

Oom~ras

Corõas Dlnamàrquesas ......... ·...... ..
Corôas Estonianas ....... , . ; . -. .... , ·.
CorOas ·Norueguesas ..... ·..•. , ........ .

·

Vendas. ·

4,050.397,49

. 3.488.669,23
65,00
13.288,90
15.389. 615,53 .
15:830. 367.76
... 363.855.343;61 ..
59.668.750,95
10.982,83
631.980,00

-.

5.9s6;63
47.680.809,01
643.284. 920,11
200.492.259,83
59,407.291,27

Coroas· suecas , .................. : . .
Coiôas Tchecas •••••••••••••••••••·•
Dólales· Americanos _.. ; .............. .

· Dólares. S/Argentina ...•.•.•...•...•..

. Dólares Canadenses . . .......... ·.... ·..
·. Dólares Cubanos ........... :; ~ .... ; o
756,75
Dólares ·Dominicanos .. , . , ... , ..... , . ,
Escudos . .. ·.... ~ .. , ......... ,·... , . .1 ••• . 162.800,558,98

-

:•
· ·Florins .... ,,.:. .. ·~ ..... ·............,... ,
.
Francos .Franceses • ; .. ;........ • .. .. . . · 4.335. 760.505,78 :
, Francos· Belgas .......... ; ......... ; .
851.493.942,97 :
Francos Suiços· ..... ;, .'.............. · · 857.071,701:

·Libras ·Palestina ..... ; ........... : .. ;. . .
Libras Australianas ........ : ........ ·
· Libras. Esterlinas . :.'•................
·.
Liras Itallanas . , . , , , .· .. ._. ..... ~ ..... .
Marcos compensados ............... .
Marcos Livres .. ~.~·····~·~············. · Pesetas . . ~ ..
t ..
I~·
Pesos -Argentinos .. ; ..
· Pesos ·Chilenos ..... ~.i·~., ... ·~
·.. Pesos Uruguaios ..
Yens ..... , .. , .-~-· ....
I

• • • • • • I·••••

I

I

••• I

•••• :

•

I.

I

I

. '

••

• • • • • • •· . -• •,... I
I

•

•• I

••••••••
•••

••••••

•

.

.

--

·

17.745.976,300
'3,156,25
.
:.
60. 018.352,18
1.856.637,27 ..
322.301.490,22
981.671,19

• • • • I . · • • • • • • •··.-•.• I

.'
:

·,

219.206.717,12 .
1.208,60
822.306.676,84.
•165;594. 753,88
59. 786.83~.16
105,00
.. 5,00
•. 9.690.563,39 ..
28.725,05
·. . 1.471,77 .
. 1.900,32
1.084.236,25
. '6,514.956,59 .
137.911.182,78
4.127.881,24 .
' 9.724,30

I

2 - Pelos .:.utros Bancos: · ·
'•·

--

I

56.168,14
712:119,07 ·.
CQrôils Dinamarquesas ••. ; .• , •.•.•.•
.
.. . 5;30
. 24. 398,03
. CorOas. Norueguesas .. ·; ........... , .
17.025;949,52.. . . .36.. 830.940,75 .
·.CorOas Suecas ·,... ~ .·~ .... , ~: ........ .
55;523.867,00 . . .91.283.497,10
· CorOas· Tche·cas· ~··I •. I.-~ ••.•. ~ •.••. ·. I.
2115.525.141,67
350.117.211,57
Dólares Americanos ............ ~ .. ..
19. 463. 922,14
. 20. 843 . 976,51
Dólares's/Argentlna .... ; ...' ..... ·... :.
106.124,78'
. ~32.119,63 ..
Dólares Canadenses •...... ; •...•....
.
' 116,52
. 310. 73
. DólBJes · Oubmos ..·.. ; ........ , . ; .. "/
260:362.765,96
757.630.037,04
Escudos·:_ ... _-~ ~ ·..· .... ,· ... , ......
5:051,94 . . . ' .. 64.403,55.
Florins·". ...... ·........... ~ ........ ··.~····~· '
818. 063. 404,49 . . 1.138. 460 . 645,81
Francos Franceses
536.314.801,20.
587.861.548,24 .
Francos. Belgas ........
. 633.344,97
14.613.148,90
Francos· Sutços .
... 745,00 .
Libras Palestina .. ·..... .-. ........
o
5,00.
Libras . Africanas .................. ~ ..
.,.
' 73,00 .
.Libras : Eglpclanas ·.............. : .. •
. '17.853.245,97
23.205; 988,25
. Libras Esterlinas .................. .
4.691,37
,.·Liras Italianas . ....
. 25.42~.13 .
. . 737,49
Marcos Livres. . .
20.830,13 I ·
656.102,32
Pesetas ... ·.. ~ ....
7.475.363,72 ..
1.456.146,01 .
Pesos Argentinos .................... I
. 454.722,20
Pesos Oh!l~nos ....... • ................ ,. . 639.192,60
. 14.868,50
.Pesos Mexicanos- ................... .
205.604,38 .
. •. 888.282,85
Pesos Uruguaios ........... , . ·...... .
Solos Peruanos ............ ~ ......... I
250,00 . I •
. 19,09
Yens ...............' ................ !'
CONFERE, Ven4ncio dê Almeida Melo, Esc. cl. E - QP.
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·" . Amo N.02 ·

..

Valor das.disponibllidades e obrigações do Brasil, no exterior, em

.

Obrigações

Dlsponibllldades

Paises - Moedas

:n-3~1948

'

J - Moedas arbltrável$ ·
'

Estados Vnidos - US$ ............ ..
Argentina -..1\!N$ ............... ~·.· .... .
Uruguai·- O$U · .......• ; ..... ~-. ~ .. .
-Portugal - Esc."· ............ , . o·••••••
· Sl!!ça_"7 sw .Fr. · ,. .... ; ............ .

.

52; 152.-522,05
. .. 191. 062,06 .
66.003. 079,26 .

'·

2 ,.... Moedas de compensação. .
: .
.
..
.
... .

.~

...- . lf!glaterra ...:.... E .... -._... -. ·~ ; .... ,: ...... .
Suécia:··;..._ sw ~Kr. . ..... -. ..... ·~ ...-.. . . . 23.449.650,60.
Argentina. -:-- .Arg$ ......... ·........ . ·. 16.859.654;54
Dinamarca - Dan;xr. • .... ; ... ; ..
·19.970.970,70
Tchecosl()váquia - Kc. .. .......... .. . 815.246.995,64
·França -· FT.Fr . ........... ; ...... . 4.583.516. 618,80
Bélgica· -· Fr .Blg.. . . ; ....·.- ........ . . 974.392.370,67 .
.162. 519. 544,85 .
. Ohile.·P.Ch$ .. -. .. :·_.·........ ~ ... : .... .
EoliVia· - · ·Boliv _. :·._ ~:. /·.. ~--.. _.. ."., ..-.· ..
115. 2qo,oo,

'•.I·

'·

3 ;;;_;. Moedas bloqueadas ·,
• '- ' , , , .. ·

; ,. ,

, r,

InglatelTa--' .2.Bloq, -. :'.: ...•• ; •.. ,·,: ..
Ch~e L.S/Chile • , . , , , ; .... , .. , , ,
Ohlle ....;,_ $.s/ChUe ....... ,-,, ~ ·, ....... , , .
Holanda ..:..... Florins -.... :· . ..... ; .... .
Rumft.hia'.- Lei ....... ·...... :. ,' .... .
:Bulgária - Leva. · ; ~· , .............. : ..

. 50.655.297-15-3
505- 7-10
3.448,78 '
22 ;,090,99 ' .
480.972,55 .
. \ . 15.518,00 .
264.771,34

· Itália -· Lit·. · .....· . , ......... -~ ... ; .. .

..

. :. .Finlâhdla ~.Finl . .· ......... , ....·-.... .
Alemanha -'-. Mk.Comp .. ; ; , ; . ; ;'.. ..
. Iugoslávia.. - Din...• ; ............ , .. .
:". Noruega_·-,No;t•.Kr._ . .·. ~.~· ,·, ... ·. ~ ... , ... ·.·
:Hungria - .Pengos ..... , ...... ·.....
EsPanha ~ ·Ptas .. ' ........ ·... ~- ....... ,
'Japão. -~ ·Yens .. ~ .... ·. ,., ....... ; ... .
Polónia. - Zlotys .. .: ... ;'... , ........ ,

·.-

1

235.679,35
123.436,03,
_.2.025,82
5,227,16 ' '

CONFERE; Vénlinclo. de:AinÚllda Melo, Esc. cl. E '

\

.

.

.-

..,.._

·-

5.875,00, .' .
4.614.594,30
117,D4
4. 291.768,89
'

'..

·'.

'

QP.

. Requerimento de• Informações, .lia. dólar,. cllliespondem a US$; ........·... .
· 16.304',!i40,00. . . . .
·
Stlnacto·Federal n. 0 40, .de !;)48.
a). qual a situação, em 29·3·1948
· Cabé ressaltar· que o Banco niio enda conta do empréstimo de Cr$..... ·. tregou: ao· Govêrno tcheco nenhuma
20.000.000.00 concedido à Tchecoclo- · quantia em .dinheiro. Como flnall"áqula e . relação com nomes, datas e . dade <lo. crédito era fomenta~ as ex,,quantlas .dos pagamentos feito~ por ' portações, serviu êle para pagklr nos
· conta dêsse empréstimo de seu Inicio
exportadores Jirasife.lros as sUtLs Jetr·>"
até . 3d-3-194s
· -•
·
·
·~
.
•• . ·
de exportação.
·
· .Resposta: ....:.. Do .crédito· de US$...
b)' qua!s. as importfmcias, uas 1·es:!O.OOO.OOO,OO, concedido à Tcht'coslo·.
váqula, · foram utlllzadas, até 31·3-48 'pectivas moedas, das compras ·e "enKc 815.246.64 que, convertl1as em
das do cílmblo separadamente por
dólares à paridade de Kc. 5ff por . bancos estrangeiros e na,cionadS';
•'

, .
\
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Recposta:
As importâncias nas
Do ouro de propriedade do Brasil
respectivas moedas, das cotnprl.lS e consideram-se, ainda, reservadas:
vendàs de câmbio, de 1-1-1947 a
1 · - gramas 33.325 :·i87,00o aprol:i30-9-1947; constam do Anexo no0 1 ao
madamente;
equivalentes a USS ; ...
presente aviso.
37
.500o000,00,
a 25% -da
No demonstrativo em. quustío, não quota de US$ referentes
150.000.000,00
sUb3crlta
estão · separadas as operações levadas pelo Brasil junto ao Fundo Monetário
a efeito, respectivamente, pelus ban- Imernacional;
·
cos nacionais e estrangeiros, de vez
.
2.
gramas
14.152.07§,65;
referen·.
· que isso importaria, nesta ocasião,
em sl.st<!ma . de classificação diverso tes ao lastro da circulaçao monetária. ·
do .aaotado por êste Bà.nco para seus o do pais, seglindo. as disposiçõe;; do. De-.' ·
·creto-lei número 4. 792, de 5 de outu- ·
·
o·
trabalhos estatísticos~
de 1942, isto ·é, sôbre as .emiSsões• ·
- Deixámos, · também, · de Incluir o bro
oriundas
de redesconto e os decorren".
0
IMVimento relati.vo ao 4. • l;~lmestre tes dos empréstimos
· a Bancos -os
de '1947, cuja apuração está em .curso, ·quais se elevavam, .em
· devendo .ficar prontos dentro ~m bre- Cr$ 1.178.449,000,00. · ·31-12 ·1047,_ a
. ve os dados · completc.s .do ano· de
·Confere, Venllncio..àe Almeida Melo,
1947.
. .
.
'
·
Es.
elas. E \oQP.
·
c) · relação, com as respec~ivas imPublique-se: Ao requerente.
portâncias, das mQedas· que o Banco
' .'
. .
do Brasil tem no· exterior, h a situa0
VETO
N.
34
.
ção de. compensadas. ou : bil)olUeadas,
I;,;
1948.
o
em 30-3-1948;
.
. . '
.
:·· \
Resposta: - Permit1mo~nos juntar
Do Sr. Prefeito ào Distrito.'Feàe·ao- presente uma relaÇão (Anexo. llú~ · _,
ral ao. Projeto no0 . 13,. àe Cll11Uira
mero 2) contendo· a· especificil.çtio, por
-dos Vereadores,. que dispõe .·sõbre
pais ·e por·· moeda, ae nossa posição
imp6sto temtoljial e prettill~. dos
· em moedas· de con1pensação e moedas
imóveis· ,àesaprapriaàos pe~a Prebloqueadas,. em 31-3-1948.
.
·
feitura do Distrtto J'eàera~.
à) quais as .disponibilidades do
. Em 20 de àgõsÚi cie 1948 ~
. Banco em dólares- em 30-3-J 948; ·
Excelentíssimo Senhor· Presidente:
Resposta: ..· ..:... As · disponibllidadês .
· dêste Banco em dólares, no dia 31 de
Tenho a honra·. de encaminhar a.
março de 1948; eram de US$ .. · • ·: • . . Vossa Excelência, nos têrmos do pará. 52.152.522,05,
grafo 3,o e para os fins do parágrafo
·. e) quais os pesos de .ouro fin:l dll .Te- 4.o dO· artigo 14 da Lei Orgã.nlca, ·o
souro, depositado no .exterior e no pais, . Projeto n. o 13 de Cãmara dos· Vereado·respectlvo valor de aquisição· e se contl- res, a mim enviado em .11 do corrente
nua ll'vre de quallluer operaçãtl ou cau- e ao qual neguei· sanção, pelos moti- .
· .-~ ·.
vos que passo. a expor;· ,
. ,·.. ·
ção. · . :• ·.
~spostà.s - Em . 31~®-1948 dispúnha2. o projeto .'pretende ·que, a. parmos de gramàs 314.881;475,786 rle ouro. tir· da .data do decreto exproprlatõo
fino; no valor de·Cr$ 7o096.407-899,60, rio, sejam ·.ct; Imóveis exonerados do
estando: ·
·.
. · ·
. pagamento do .ImpOsto· territorial ou
"-:.'
- gramas 50.612.606,70 depo~!tada8 predial, conforme o caso; bem como
'',,
no. pais e
·
. ,. · . · .
das taxas cobradas com os respectivos
·. - gramas 264. 26B. 869,076 · deposi- .tributos. Se, rio entanto, não se .~e-· .
.ta das -no .Federal ·Reserve Bank o! New tuar a desapropriação, dentro. do prazo
legal; ou na hipótese· de ser anulada.
YorI~. à nossa. or dem. ·
por outro. qualquer motivo, restabele~
Do otiro deposit.ado no Federal Re- cer-se-á a cobrança dos Impostos sem
serve Bank of New York,· 5o600 bar- acréscimo algum de multa ou .juro de
ras contendo 2.332.611.392 onças tfoy .. mora~·
foram objeto de garantia para ·qua3. Objetiva, assim, a referida re.• tro operações de ~· swap" • no toltal de solução, modificar o regime legal. do
.US$ 80.000.000,00, que forall'o c!lnsoli- Instituto de ·desapropriação, de forma.
dàdas numa única operação cto mesmo ·
·
i d
·
valor, com· .vencimento para 3-9-1948 a assegurar ao expropr a o uma vantagem imediata pelo simples ·fato de
prorrogável pelo prazo máXIl4IO de um exercer o Poder Executivo o ato decla•
:.no, mediante amortizações determt- ràtório de necessidade ou utll1dade púnadas.
-blica sob determinado imóvel, declara(

'·

I

i·

'.

..

.-·l

.'
'ção esta que é, apenas, a. fase prellmi-

ção fiscal do imóvel, deslocando-a do
nar do proced!mt>nto · expropriatório. momento· final do· ato expropriatório
~. Dispõe, com efeito, 0 artigo. s.• para admiti-la como existente na data
do Decreto-lei n.• 3.365, de 1941, que .do decreto exproprtatór!o. ·
"a declaração de utilidade pública
· 7. · Ficaria, ém suma," o poder. pú· far-se-á por decreto do Presidente da' · b1ico obrigado ao pagamento do justo
República, Governador, Interventor ou valor da propriedade, na forma do ar,Prefeito". Ora; o decreto· expropriató- tigo 141, § -16 da Constituição Federal.
rio é a manifestação, por parte do po- e sofreria, ainda, o desfalque de receita.
der público, de aJproprlar-se de deter• decorrente da 'não percepção dos trlmlnado bem de· propriedade parti- butos · incidentes. Haveria; assim,. du- .
·cular. Da declaração, .no· entanto, de• pia obrigação .para o poder exproprlancorrem. alguns efeitos especiais, oomo· te de pagar o justo prêço de !ndesallenta' Seabra Fagundes (Da; .Desa• n!Zação, acrescido da parcela corres.proprlação no·. Direito Brasileiro pendente aos impostos·e taxas devidos
item 46, pág. 50), todos êles aliás ca• pelo imóvel. Ao expropriado. ficaria
pltulados nos artigos 7;•, 10, 26 e pa· ainda. reservada, .possivelmente, dupla·
rágrafo único do Decreto-lei n.o 3.365, : vantagem:·aJém.de a\lferlr a renda to-·
de 21 de. junho de 1941. !!:sses ·efeitos; tal do imóvel, certamente se beneficia·
contudo,- não Impedem que o proprle- ria com a valorizaçãó que decorre ·de ·
tárlo do Imóvel possa dispor da coisa, · decretos· exproprlatórios, · destinados
como bem- entender, Inclusive allenan- aos 'grandes empreendimentos ·urba- ·
' do-a, caso ém que deverá cientificar a n!Sticos, quando o . valor . básico esti ~
: autoridade exproprlante para que a pulado no parágrafo ÚÍl!CO do ~:rtlgo
. ação seja movldà c9ntra seu sucessor·
27 dó Decreto-lei n.• 3.365, de 2Lde
~ 6·~ . Por outro lado, 0' proj~to visa · junho de · 1941, é ultrapassado pela
. estabelecer um-: tratamento especial fixação ·jud.lclal.
'
·
pára. os Imóveis desaproprlaclos pela
a. Diante do expOsto, .verá o· Egré~
Prefeitura do Distrito Federal~ quan- · glo Senado da Repúbllca·como é ln·
do. é sabido que o proceSso expropna· conveniente para a Prefeitura e para
tório -, quer admlnlstr~~otlw, quer os altos !nterêsses· do· Distrito. Federal,
judicial - hoje se ach..a reguJado em · ~ proposição votada pela· Câmara e
todo'o 'Pais pelo 'Decreto-lei n.• 3.365, que, pelas razões adUZ!das, deixei de
·de 21 de junho de 1941, diploma de sancionar.
·
·
âmbito federaJ. , ·
Aproveito ·o. ensejo ·para reiterar a
.: 6. A tributação do imóvel só· vem Vossa ExcelênCia as expreasões do meu
a cessar quando o expropriado perde o · alto aprêço, .ÃMGELO MEIIDES DE MORAES .
domlnlo da propriedade, quer pela as- Prefeito do ·Distrito Federal.
.
s!natura da escritura, no caso de 11 ~
qUtdação administrativa, · quer pela
PRoJETo VETADO ·
Art .' 1.à - Os imóveis desapropria~
I !missão de posse, no ·caso . de efetlvaçã0 jud!cieJ. E, assim, enquanto inte. dos pela Prefeitura. do Distrito Federal ·
grante do seu. pa.trlmOnio, o proprietá~ ficarão lll'Onerados ·do pagamento . do
rio aufere todo o rendimento do !mó- impOsto territorial' ua. predial que s6. rei, respondendo pelas: dividas fiscais bre êles Incida, e das taxas cobradas
' da coisa e sujeito, ainda, a .exibir a. com o mesmo, a pàrtlr da data· do
respectiva' quitação quando do levan- decreto de desapropriação.
..
tamento do0 · prêço (artigo! 34 do De·
Art. 2.• - No caso de não ,se efetuar
creto-lei n. 3.365, de'-21 de junho de a desapróprlação, dentro do-' prazo le-.
1941) . ll: principio assente, pois a pre- gal, ou, no de, por qualquer motivo,
valência dos débitos decorrentes de trl- ser ela anuladà, restabelecer-se-á o di~
butõs até que se opere a transferênlt d F · d à ·b
d êl
· ela da .propriedade, e, por Isso, impor- . ·.Impostos
re 0 · a · eazen
' co QUalquer
ra11ça. · aqu
es
taxas,a ·sem
acrésta em subverter o próprio regime l,lOn- elmo de multa ou juro de. móra..'
.sagrado·~ Iel'geral a. dispensa de·im- . Art: 3,ó _A.· presente lei abrang·e
postos pelo simples ·fato de ser baixado ato .declaratório. Dessa -forma, 11 -as· desapropriações de terreno já deexoneração dêsses tributos; Imediata- cretadas, e cuja· efetlvação. ·esteja. demente após a expedição do decreto ex• pendente ·da Prefeitura. ·
· ·
propriatór!o, viria a perturbar a fi.Ai:t. 4.• ..:.. Para os prédios já desa:naJidade do dispOsto no artigo 34 do · propriados na data desta lei, a exoneDecreto-lel n.• 3 .365, de 21 de junho ração será concedida. a partir da. sua.
.de 1941, dando nova forma.· à ,Quita- vigência.
·

a

.

.
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. Art. 5." -.Revogam-se as disposições
em contrário.
. A Comissão · de Constituição e
' Justiça.
O. SR. PRESIDENTE- Está finda
a leitura do. expedle11te.
·
Acham~se sObre a Mesa para receber emendas, nas duas próximas ses~
sões., · os Projetos. de Lei da qâmara .
números 292 - 293 - 294 ..., 295. ·296 - ·297 . - · 298 e. 299, de 1948, cujos
avulsoo já 'foram distribufdos.
Expirado o prazo . regimental· . de
emendas· IJ!lrante a Mesa,· em relação
aos · projetos· de. decretos leglslatlvoo
· ~úmeros. 21, 22 .e .23 e aos ,Projetos de ·
·Leis. da· Câmara números 276 .:..... 281
- 282 - 283 .:.... 284 e 285, todos também· do .·corrente · ano, essas proposições ~ão -ser· encaminhadas às Comissões competentes. Apena.s uma delas
recebeu emenda que~ vai ser lida. .
. E' lid~ e JLpoiada a seguinte ~

. '

li!!D:NDA .

Ao Projeto de Lei .da Climara ·
número 284, de -1948. · .·..

~a-se' da. ;~egulnte tli~a

o ar•.

ll: sem . deb~tte · JLProvado, em
discussão únlcJL, o seguinte
PARECER ..

N.• 712, de 1948
.Redação final . do . Projeto de
Lei da camara n.~-223, de 1948.

(Da Comissão ··de RedJLção .de LeÍS)
A Comissão IIIJ>reseiltiL, em anexo,. a.' ..
redação final. do Projeto de Lei· nú- ·
mero 223, de 1948, originário da :Cá;,,· ·
mJLra dCIS · DeputJLdOS. ·
. · · .'
- ~/ SILliL dJL .Comissão dé ,Redação de
··
Leis, em· 13 de .agOsto de 1948. - , ' ·
·Clodomir . Cardoso, . Presidente.- .Ribeiro Gonçalves, Relator. -· Wal~
'1
demar.· Pedrosa. - · Cfcero de V®con·
.

c_elos. -

•

.

·,

I.

·.

·.

•

t

·.mExo Ao pÁJÍEcEa N.0 712

o Cctrigreaso

N~tcional, .decret~t·:

Mt. 1.0 . Jl: aberto ao Congi-easo ·Nacional- Senado. F'ederal ~ um.cré·
1
dito especial de · Cr$ 247.320,70
(du-

zentos e quarenta e·· sete 1'mil, trezen . .~ .·· ·

tos e vinte cruzeiros e setenta- ·centiL·
vos); para JLtender ao ·pgaàmento ·das
seglifntes . despesas, rel~ttivâs ao ano ·
de .1947:

tigo 2.•: . .
.·. ... . . · .
. ·.
· Consideram•se :funções sújeltas à
·
·
infecção,. pernoite ou .de natureza es- ·a)·.subsfdlo fixo ........... , ·94.800,00 · · ·
talante as prestadas pelos ~unc!oná- b) .subsidio variável ..... ; · 3.900,00 ·
rios: ;.. ·
·
.
c) ajudá de custo , .. . .. • 72. ooo,oo
· ·a>· do Serviço Nacional de Febre d) diferença de venclmen~
·Amarela~ . '· . . _ ... . . . . .
tos a funcionários • .. .
1';·014,90
· .b).,do:Sel'V19o N&clonal de.Malárla, ·.e) grat!Íicação aÍI!c!ona-1 a
empregados em· trabalho de campo;
· Otávio José de Anch!eta . 1.530,80
·c) dÓ ·serviço Nacional de Peste·,·
f) vencimentos·. de Odllon.
. Macedo;· -admitido . em
d) os da Policia Federal...
24 de abril de 1947, até ..
Justttica.ção
-:-_.31 de. dezembro· de 1947. 18.525,00
g) cliferença de gratifica-.
·· ·
.
ç
~
o
·
extraordinária
.
a
. Não há motlriro que justifique a ex·
funcionários, relativa .. à
clusão ,dos empregados no Serviço Naconvocação do congrescional :de Peste, dos favores. coll(ledJ-.
so;
ao Secretário do .-Vi. . dos nease projeto aos seus · eomplice-Presidente
.da ·Repúnheiros .dJL ·Febre AmarelJL e da Maláblica e a funcionários
. ria; pois êles, tanto ou m~tis do que os
já contemplados no Projeto 284' est!\o · da Agência -Postal Telegráfica, ' Instalada no
sUjeitos ILOS. peri•gos decorrentes da
edl:ffcio
do Senado Fe·
<
·
sua profissão.
d.er.al ,·, .............. ~ .. 55.550,00
·Seria . clamorosa injustlçJL . esquecê.Total .......... ~·..... . 247.320,70
los, quando· se trJLta de, recompens~tr
aos que, com perlgo de vida, traba~
lham pelo bem da. coletividaxie •.
Art. 2. 0 A presente lei entr~trá em
. Sala das sessões, em 19 de agOsto vigor niL. data . de sua. publicação,· rede 1948.•- Fernandes Tavora ..
. vogadas as disposições em contl·ário.
'

-

•··.

Augusto Meira.

.· ...
'

'·
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da Instituto Nacional :do ·Livro,
C<>mparecem mais os Sr.s. Sena· nário
atingida
a idade. de 70 anos, uma
dores:.
·pensão equivalente ao ordenado que
no · mctmento estiver percebendo". .
Olnvo Oliveira.
. :Mayilard .Gomes.
. Justificação ·
Ernesto Dornelle·s.
Cícero de· Vasconcelos.
Justificando a presente . emenda,
Clodomlr Cardoso.
servimo-nos das considerações expenAlqyslo de· Carvalho.
didas pelo Deputado Pllnio Barreto,
Pereira Pinto.
· na Comissão de Constituição e JusArthur Santos,
. tiça da .Câmara dos Deputados, no
Joaquim Pires.
seguinte _parecer: \
. .. . ·
Durval Cruz.
"A medida encontra a sua melhor
Alvaro Maia..
justificativa no . fato de. ser um prêIsmar de Góes.
mio
ao mérito, ao esfOrço quase so·
.
João V!llasbôas.
brehumano
·de um verdadeiro pa,..
Femandes Tavora.
triota,. que não · hesitou diante dos .
Alvaro Adolpho . (15) . · ·
·maiores sacrifícios .para en~·andecer
Deixam de ·CO!llparecer os Srs.
as letras bras!lelras -c elevar ·cada
Selll'.dores:
··
vez mais o nlvel da cultura intelectual do Pais, dando-lhes, em ediçõ-es
. Maga!hltes B;u,ata.
· ·Novaes Filho.
·
bem cuidadas, o que de melhor ·havia
Apolônio Sales.
de escritores, . como Rui .Barbosa e
Góes Monteiro,
outros, e ainda. editando · inúmeràs
Walter Franco.
traduções de Qbras ·de grandes .escritores estrangeiros • ·
·
Sá Tlnoco..
.
..
A. obra de Antõn!o . Joaquim CastiMareondes Filho.
Fllinto MUller.
\ho mereceu. de Rui Barbosa, na rnIvo d'Aquino.
·.tradUção à ."Queda ilo Império"
. Getulio Vargas ((10).
(Diário de Noticias), por aquêle · cdi0 SR. PRESIDENTE -'- 0 Projeto tada em primeira mão, o Mlguinte
de Lei. da Câmara n.• 223, de 1948, elcgio: "Não sou menos senslvel às
~àbe á sanção.
·
obrigações, em que estou ao exoelente editor, que, para as Campanhas
continua a h ora. do expediente . Jornalísticas,
se me. vem. a deparar
(Pausa)
.,
· no :'\senhor Antônio Castilho; · cujo
Não querendo. usar·: da !Palalvra ne- . gOsto artlstico . ll .competência pro. nhmn Senador, passa-se à .
· fissional acabamos de ver na edição
·
brasileira da famosa obra . de Dom
ORDEM DO DIA
Francisco Manuel de . Melo;. edição
aditada, há · pouco, aos bons l!vros
Dis.cussão única. do Projeto de
.
·
Lei · da· C4mara n.• 97, de 1948,. da nossa Ungua";
nobre
Deputado
Sr.
Her!l'.es
Li·
O
que conta ·tempo de . serviço; para
miL, ·ao relator. o MIO passado o Proefeitos de aposentadoria (Com. pajeto 85,. de. autoria . do ex-Deuutado
receres contrários, sob números
Jorge Amado, concedendo uma pen-:
. 686 e 687, respectivamente, das Camisões de -Constitllição e Justiça e são ao palhaço. Benja,mln de Oliveira,
assim se expressou, com apláuso gede Finanças, o primeiro com voto
ral dessa Comissão, .em , favor . da
. em separado do SenadOr Etelvina
· Lins) •
medida:
.
-:• .,
"Cabe ao Estado amparar uma inEstá. sôbre a' Mesa uma emenda que · dividualldade destas, suav!sando-lhe
v.ai ~er lida.
. o decorrer das .horas derradeiras. O
dever assistencial Impõe-se at, com
E'.. Ilda a seguinte
todo õ mérito das obras justas e
EMENDA'
Indispensáveis".
Sala das Sessões, em 23 ele agôsto
Ao Projeto de · Let da Cdmara
, de 1948. ·- Hamilton Nogueira. 1~. 0 97, de 1948. ·
•,

su~titua-se

o art. 1.0 pelo seguinte:
.
.
"Fica assegurado ao editor-livreiro
Antônio Joaquim de Castilho, funcio-

Roberto Glasser. - Augusto Meira.
:... Evanclro Vianna. - Pereira Moa"
cyr. --:- Flávio Guimarães.

O SR. PR.ESIDENTE a discussão. (Pausa) .

Continua
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· Não· haYendo quem queira usar .da
pallliVl'a, declaTo-a encerrada.
o Projeto de Lei da Câ.mara númerD 97, de 1948, ve>lta às Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças,
a fim de opinarem sôbre a emenda que
lhe f1>i ofereé!da. ·
Sã~ . sem debate a;pr(IVados, em
· discussão única, os seguntes· pro. jetos: ..
PROJETO DE LEI DA CÂJ4ARA

Art. 2. 0 A Inspetorla Regional, ora
criada, terá. sede na cidade de Ponta
Grossa.
Art. a.• Para .atender· ao. desempe-.
nho de suas atribuições; o órgão de
que ·trata a presente lei será. dotado
-de .pessoal permanente e extranumerário e são criados, desde já, nas· classes iniciais das carreiras abaixo es· ·
peclficadas. dO Quadro Permanente do
Ministério. da Agricultura os seguintes
cargos:
A!moxarlfe .. : .................. ; . . · 1 .

\

N. 0 i99, de 1948
Biologista ......... ·........ , .. .' ,., . 1
O Congresso Nacional decreta:
Escriturário ..... ; .. .. .. .. .. .. .. .. . 1
Art: 1. o E' o· Poder Executive> auto- . Dact!lógrafo ................... : . 1 ·
.. rizado. a abrir,. peJo· Poder Judiciário, Prático Rural .. : .. .. .. .. .. .. • .. .. 15 ·
· o crédito especial de . Cr$ 139.300,00 Veterinário .................. , . . .. . 8
(cento e trinta e. nove mil e trezen- Veterinário. Sanitarista .... : .. .. .. . 4 .
tos .cruzeiros), para ·ocorrer ao paga·
Art .. 4. o' Para ocorrer ao paga·
mento de gratificações de representa· mento do pessoal- referido no artigo
çã.o, devidas aos membros do Tribunal anterior, é o Poder ·Executivo autor!-·
Regional Eleitoral . do Rio Grande do zado a abrir, pelo Ministério 1i'a AgriNorte e do aluguel dil prédio onde cultura, o crédito especial. de Cr$ .. . .
funciona- aquêle órgão" despesas essas 1.159.200,00. <um milhão; cento e cln- •
que' deixaram de ser feitas ne> exerci- qüenta e nove m!J e duzentos cruze!· ·
. • :elo _de 1~47, .por falta de recursos or· :ros) dos quais Cr$ 729.000,00 .(sete·
centos e vinte e nove mil/ :cruzeiros) ,
çanientárlos. .
. .
•
Art. 2. o ·Esta lei entrará. em vigor para pessoal permanente e · Cr$· •.•..
430.200,00 (quatrocentos e trinta. mil
na .data de sua publicação ..
Art. ·3. 0 Revogam-se as disposições e duzentos cruzeiros) para pessoal ex·
-tranumerá.r!o;
·,
·
em contrário.
0
Art. 5. E' revogado o art. 152 do· I·
. PROJETO DE LEI DA CÂJ4ARA
Regulamento, aprCIVado pelo Decreto .
pele> Decreto n.• 23.979, de 8 de março
N. o 203, de 1948
. . · :· ·
de 1934. · ·
o Congresso Na~onal decreta:
· Art. 6. o Revogam-se as disposições
.
Art; 1. o E' extinta a Agência da em contrário.
.,
Capitania dos Portos do Distrito Fe- .
PRÓJETO DE LEI DA CÂMARA
dera! e 'Estado do Rio de Janeiro, em
· Marambaia; criada pelo Decreto núN. 0 247, de 1948
mexo 20;163, de 7 de dezembro de 1945.
. Art., 2. o Revogam-se as . disposições
O Congresso ·.~a clona! .decreta:
em contrário.
Art. 1. 0 E' ·aberto ao Poder Judi· ·
o crédito de Cr$ 52.800,00 (cindá.r!o
PROJEtO DE LEI DA CÂJ4ARA
qUenta e dois mll e· oitocentos cruze!·
N. o 255, de 1948
rosl , para oéorrer ao pagamento de
.
vencimentos do Tribunal Regional
O., Congresso Nacional decreta:
I
Eleitoral do Estado do Ceará, no peArt. 1. 0 E' criada na :Olvisão de De- Tlodo de setembro a dezembro çle,1947.
fesa Sanitária Animal, do DepartaArt. ·2.• A presente lei entrará em
. -niento Nacional da Produção' Animal, vigor
na data de sua p_ubllcação.
· do Ministério da Agricultura, . mais
.
Art.
3. o Revogam-se as. disposições
uma Inspetoria Regio-nal, com jurisdição no Estado de> Paraná. · ·
. em co-ntrário, · · . •
. O SR. PRESIDENTE - O ·Pro· Parágrafo único:· Para efeito do dis·põsto nêste artigo, o Estado do Para- jeto de Lei da Cã.mara n.0 99, dêste
. ·ná, será, ha · orga~ação. administra- ano, vai à Comiss~ .de Redação de
tiva do Ministério da Agricultura, ex- · Leis. Os ·demais que acabam de ser
aluído de jurisdição da Inspetorla ·Re- votados, sob n.0 s 203, 255 e 247, sobem
.
gional de Defesa Sanitária Animal em .à _sa.nção.
Florianópolis, Estado de Santa Cata- .
Está esgotada a matéria da Ordem
rlna, da mesma Divisão,
do Dia.
·~

'

- ot&G -·
Nada mais ha.vendo que traltar, vou trico. (Com 'pareceres favoráveis n.•s
encerrar· a sessão, ·designando para a 684 e 685', das Comissões de ·constituição e Justiça e de Finanças) ~
'
de amanhã a seguinte
'
.
Discussão única do Projeto de Lei-da
QRDEM DO DIA
cA.mara, n.• 108, .de 1948, que.;autorlza
· · . Continuação da dlscussão única do a abertura de créditos para o · cumProjeto de Lei da Câmara . n.• 119, primento do disposto. no artigo 33 das .
de .1948, que concede isenção de direi- Disposições ·Constitucionais · Transitótos de lmport~o e demais taxas rias e . dá' outras :providências. <Com
·aduaneiras, Inclusive a · de previdên- pareceres favorê.vels n.•s · 619 e · 682, .
cia social, para (128 caixas de · pape- das· Comissões de Constituição e ,Jus- ·
. lão que contêm equipamento necessá~ tlça e de Finanças) , ·
rio ao preparo de sangue•. (Com paDiscussão única do Projeto de Dereceres· n.•s . 463 e ,530, das Comissões creto Legislativo n.•. 9, de 1948, que
de Constituição e· Justiça e de Flnrm.: autoriza o Tribunal de Contas a re- ·
ças, favoráveis- à proposlçll.o !! · à ' gistrar o têrmo de contrato celebrado
emenda ·de. plenário, · o· último • com entre. o Govêrno Federal ·e José Ro·
· sub-emenda: n.•s 676 e 677,· das mes- drlgues .Lima- e sua . mulher,. o qual
mas Comissões, s6bre·. a consulta cons- regula a .execução. e pagamento das
tante· do requerimento n.• . 100. de . obras de. Jrrlgaçll.o de terras de pro1948, do Senador João Vlllasbõas)·. priedade dos· mesmos,· no Munlclplo ·
Discussão. única do Projeto de ·Lei de · sento. Sé, no Estado da J Bahla..
.da Câmara n.• 232, de 1948, que abre . (Com. pareceres favoráveis . n.•s 552
ao · Poder· .Judiciário o crédito .suple- e 690 ,das Comissões-. de Constituição.
mentar. de Cr$· 78.000,00 para ocorrer e. Justiça e · de Finanças, o primeiro
ao pagamento de substltutçlles ·.na com emendas) ,
..
Justiça do · Trabalho. (Com pareceres
Levanta-se a sessão. . às lli' horas.
favoráveis n.•s · 674 e· 675, das Comissões de Constituição · e Justiça .. e de
· ·
· .
Finanças> . .
Discussll.o única do. Projeto de Lei
Recebem emendas perante· ..
da Câmara, n.• 180, de. 1946, que Jsena ' Mesa · ·.'
ta de direitos e demais taxas adua..
.
neiras a lmpol'tação .de . maqulnarlas
·
· · ·
e . acessórios destinados à fabrlc11ção .
Na sessão.· de hoje:·
de adubos; fosfatados . ou não. <Com . · Projeto_ de Decreto:. teglslatl.vo .· nú~ · · ·
·. pare.ceres favoráveis n.•s 680 e 681, mero-24, de. 1948, que· autoriza o Tridas ·Comissões de Constituição ·e Jus- · . bunal de· Contas a registm o-:oontrato
tlça e de Finanças). ··
firmado entre o Govêrno da ReP\íbllca ·· ·
Discussão única. do . :Projeto de Lei · e Marcelo Otto Neuenchwà.nder Pe. da Câmara; n.• 160; de 1948, ·que auto- . nld~; .
.
.
:·
_
rlza a abertura do crédito especial de · Projetei .. de Lei "da Câmara ~ri.•. 268, ·
· Cr$ .1.113.288,40, pelo .Ministério· da . de 1948, que autoriza a abertura, pelo·
.· Agricultura, para pagamento· de gra- · Ministério. da Edui:ação ·e .Saúde, .do
tlflcação de magistério . e de salilrlo crédito especial de· Cr$ 1; 122,60,- para .
familta; . (Com · pareceres favoráveis atender a pagamento" de gratificação
n.•s 678 e 679,. das Comissões de .·cons- ·de . ma,gistérlo concedida· a José Fur~
tituição e Justiça e' de. Finanças)· · ·tado Simas .
. Discussão única do Projeto de Lei
Projeto de Lei dá. Câmara. n.• 287,
da. Câmara; n.• 146, ·'de., 1948, que es- d·e 1948, que revoga- 0 Decreto-lei nútende ao material destinado à Insta~ mero 3. 306, de· .1941, que deu. autonolação de hotels os· favores previstos mia à Estrada· de Ferro central do
no Decreto-lei n.• 6. 761,. de 31 de juil
·
·
,
· lho de .1944, (Com .pareceres contrá- Bras · ·
rios. n.•s 688 e 689, das Coinlssões de
Projeto de· Lei da CA.mara · n.• 288,
Constituição e Justiça;· e de Flnan- de 1948, que abre, ao ·Poder. Judiciá-· ças) .
·
,
·
rio, o créditll suplementar de ; .......
Discussão única do Projeto. de Lei Cr$ 46. 800,00, para ocorrer ao paga.da Cil.mara, n.• 135, de 1948, que con- mento de. gratificação ·de. representacede Isenção de direitos de Importa- ção aos Membros do Tribunal Regloção e. demais taxas aduaneiras, lnclu- na! Eleitoral do Estado "do Estado da
sive de consumo, para duas caixas; as Par(liba. ·
·
_.
quais contêm uma máquina para pesProjeto de Lei· da CA.mara. n.• 290,
quisas metalúrgicas e um motor elé- de 1948, que abre,. ao Pode~ Judiciário,
.

PARECERES
o crédito suplementar de Cr$ 193.200,00,
para ocorrer ao pagamento de- gratiNs. 646 ·e 647, de 1948
ficação de· representação, aquisição de
móveis e aluguel de casa pelo Trjbjlllal
N.• 646, de 1948,.
Regional Eleitoral de, Santa Catarina.
Da Comissão de 'constituição e
Projeto de Lei ·da Câmara n.• 291,
Justiça, sõbre o Projeto de Lei _
de 1948, que abre, ao·. Pocler Judiciáda ·Cflmara n;• 145, de 1948.
rio, o crédito especial de ........... .
.Relator: Set~ador Augusto Mei, ·
Cr$ . 27. 200,00, para pagamento a
ra.
_
membros do Tribunal Regional ~lei
torai de. São Paulo, em 1947.
·O proJeto n.•. 14!>, de· .1948, da CA·
·Nas--sessões .de· hoje e de '• amanh.ã: .. mara dos D.eputados, resulta .de uma·.
do Exmo. Sr. Presidente :
·Projeto de Lei da Câmara n~• 292, mensagem·
da
República
em ·virtude de. solicita~
· ., .
de 1948, que· abre, pelo Ministério da · ·ção do Sr. Millistro
da
Fazenda,
aten~. ·
Agricultura,' .o .crédito suplementar de
pc,r sua vez a pedido do Mlnls· '- ' :.,
Cr$ .9. 000,00, para ocorrer ao paga- dendo
tro
da
VJsa. o dito projeto a · ·
mento de · gratificações de magistério . aberturaViação.
de
um
Cl'édLto especial para .
ao professor, .Valdemar Ramos Lage.
atender ao pagàmento 'de •mensallsta
· Projeto cie Lei da c~mara n.• 293 ·em 1947, conforme a· .documentação
· ...
de 1948, que concede favores fisc.ais aos , detalhada que InstitUI o: dito pi'odeto.
estabelecimentos hospitalares e · con- .
'Republlca"~>e .por ter ·saldo ,com ,
gêneres; e estabelece as condições des- incorreções . .
.. .
· ·· ,• · ·..
sa concessão. · ·
· Nada há a .opor quanto à ·:sua cons- · - · ,..
. Projeto de Lei da Câmara n.• 294, titucionalldade.
; ..
' de"1948, que abre, ao POder •Judiciário,
. Sala das Comissões, em 2f de julho o crédito esp'ecial de .Cr$ 35. 200,00,. de .1948; ""'7 Walãemar Pedrosa, Pre- ·
. para ocorrer ao pagamento· de grati- sidente em· exercício. - Aug11sto
ficação de representação aos · mem- Meira, Relator. ~ Vergniaud .Wan-'
bros .do Tribunal -Regional Eleitoral do derley.Lucia Corrêa. - Olavo. ·
·Pará.'· --, .· .·. · ·:.· ,·. · · . · ·
.·
Oli'Veira. - :Aloysio de Carvatl:r> • . Projeto de Lei. da :Câmara n.• 296, Etelvina Lins. ,
de 1948, que desapropria terras do Rio
N.0 647, de 1943 · · · ·': ·
Grancle do SUl para ·a cUltura meca• nlzadà do. trlgo.
· ·
·. Da. Comissão de Finanças, s6bre o Projeto de Lei da Cflmara
· . Projeto . de Lei da. Cã,mara n.• · 296,
n.• 145~· .de .1948.· ·
·'
de 1948, ·que.abre,: ao POder Judiciário,
· o •crédito suplementar de Cri 36. 000,00,
. Relator.: . Sr. José,.·Americ~. ·
para ocorrer ·ao .pagamentó"·de grati· ·
· Em mensagem· de 23 de setembro
-fiéação .de representação. aos membros
de.
194'7; . solicitou · o Presidente da· ·
do Tribunal Regional, Eleitoral do MaRepública .a abertura do. crédito su~ ''
ranhão.
· :.. : .
··
Projeto de Lei· da. Câmara· n•; 2~7, · plementar, de ;Cr$ .793. soo,oo. (sete·
..
e noventa. e três mil e ·oitode. 1948, que· obriga a Imprensa Na· centqs
.cional a remeter, gratuitamente, algu. centos cruzeiros), ao · Ministério da ... :.. ::
:···
·. mas de suas publicações a diversas Viação, para atender ao pagamento ,
de mensalidades da · Fábrica Nacio~ .
entidad<es o . '
,.';
I
I
nal de .Motores.
· .· ,
.. . . ·
·Projeto da Lei da Câmara 'n•: 298, de
Justificava-se ·essa iniciativa. · COIII!
.1948; que· autoriza a abertura,. pelo o fato . de, · na conformidade do . ar- .
Minlstério .. da Educação, do crédito es- tigo a.• do Decreto-lei n.• 22.386 de· ·.
.pecial de .Cr$· 3.048,40, para atender a 31 de· dezembro .de 1946, os salários·'
pagamento de gratificação de magls· dos. extranumerários .contratados · da
meima fábrica., -aproveitados: ·como
. tério ao professor· Ruy Mâurfcio · .de
extranumerârios mensallstns, na !or·
Lima .e ·Silva.
ma · do D.ecreto n.'o 21.693, de 21 de
Projeto de. Lei da Câmara n.• 299, agOsto do mesmo ·ano, terem de ser
de 1948, que abre, ao Poder Judiciá- pagos. à conta da· Consignação V,
rio, o crédito suplementar .d-e •....•.•
stc n.• 27, 04/45 do , orçamento do
·cr$ 15. 400,00, para ocorrer a<i paga- Ministério da Viação, o que r.ontr~t•
mento de aluguéis do p~édio onde .ria· o dispôsto nos artigos 45 e 46
funciona o Tribunal Regional Eleito-. .do Decreto-lei n.• 240, de 4 de fevereiro_ de 1938. ·Essas disposições não
ral de Sergipe.
,.

,'

--
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admitem a admllislio de pessoal ex.
Poderia -ser .feito uma ·de!lgência
tranumerário para obras· nem a ela· pára se esclarecer se foi observàdo o
boração de fôlhas de pagamento· de . art. 2.•, § 2.• do Decreto-lei núme·
salário C" demais despesas de pessoal ro 8. 699 . de 16 de janeiro da 1946 que
à conta de verbas que niío sejam as
mandou entregar automàtlcamente • à
próprias.
Fábrica Naciona.l de, Motores, ·corwer·
· Aconteceu, porém, que, decorrido o tida em s01ciedade anOnima, todos · os
ano financeiro sem a autc:rlzação do
saldos de créditos e ·verbas que lhe
crédito _pedido, a Çâmara dos. ~PU'
pertencessem, como elemento pnra a
tados o converteu em especial.- Mas,
apresentação do parecer de meritis.
se o pedido do crédito suplementar
OPinamos, porém, que volte o .properder o seu objetivo, a únloa provi- jeto à Comlssllo de ConstltulçãCI e
dência cablvel seria. a. do1 relaclonnJustiça para. novo exame da matériª'.
mento- da divida, de acõrdo c·om o
Sala das Comissões,· .em l6 de agOs·
art. 78 do Código de ContalJllldnde.
de 1948-. · - Ismar ·de G6es, Presi·
· Sem êsse expediente, niio -pode ser - dente
em exercfclo. - .José Amc:rico,
aberto o crédito especial, cuja autori- Relator.
- Andrade .Ramos·. - Sal·
zação, · nllsses casos;-· dependem do . gado Filho;
.:... santos N ev;.s. "'"'
prcnunciamento do Tribunal de Vespasiano Martins.
Vwtorino
Contas e do preenchimento de outras Fretre, - Bodolpho .Miranda.
f ormalldades .
Não deixando saldo a dotação pró- Alvaro Adolpho,
PROJE:ro DE LEI ·DA CÂMARA
pria para que a divida seja llquidllda
por exerclclo findo, verificadas as hiN.• 146, de 19tl8
póteses dos arts. 401 c seguintes do
regulamento geral dOi Código de. ConAutoriza a abertura,
Ministabilldade, o rito a adotar é u nbertério da Viação e Obras Pública!,
turá do crédito, mas fazendo o Mln!sdo crédito especial ele Cr$ -. , , . ,
tério da. Fazenda a exposição jus&ifi· - 793.800,00, para -atender ao ·pa.
cativa exigida pelo art. 78, ! ·4.• do
'gamento de mensalis_tas, em 1947.
mesmo código, o que não: se deve confundir _com o dispOsto do art, 79 que
O Congresso Nacional · decreta:
regula a suplementaçllo.
Art. 1.• ll: o Poder Exec\ltlvo auto·
. Nos seus arts. 86 e 87 do Código de rlzado a abrir, pelo Ministério da
contabilidade distingue' a natureza VIação e Obras -Públicas, o crédito
dos créditos adicionais il discrimina especial de Cr$ 793.800,00 (aetecentos
·as suas- finalidades ·com a técnica e _noventa e três mil e oitocentos
que a Constituição mantém, em- har- · cruzeiros) , destinado a ocorrer .ao
monia com tOda a doutrina ;1ue versa pàgameJ:ip de · despesa do -Pessoal
a matéria.
. .
,
ex:tranumerárlo-mensallsta .da. · Fá·
Não deve pois ser permitido subs- · brica Nacional de MotorP.s, no exertltuir um pelo outro, uma. vez que . ciclo de 1947. cada um· se actla- adstrito .r1 determl·
Art, 2.• Esta Lei entra1·á em vigor ·
nados requisitos e tem que ilbadecer na data de sua publlcaçlío. ' ·
-.· a- deterrillnadas formalidades que · _-· Art. s.• Revogam-se -as disposições
caracterizam a seu _conceito legal.
em ·contrário,
·
· -~•-

to

ao-

'

;

.

.

•

107.a Sessão, em 24 de Agôsto de 1948 ·
PRESID~CIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE ..
1ls 14,30 horas comparecem c~
Senhores Senadores:
Alvaro Mala.
Waldemar Pedrosa.
Severlano Nunes.·
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso ..
Vlcitorlno· Freire.
. Mathlas Olymplo.
·Joaquim Pires.
Plin!Q Pompeu.
Femandes TIWora.
, Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro. ·
Vergniaud
Wanderley;
,
José Americo,~.
· Etelvina · Llná.
Cícero de Vasconcelos,
Isuiar de Góes.
Maynard Gomes.
A!oyslo .de Carvalho.
Pinto Aleixo,
· Pereira . MOI!Icyr,
Attllfo Vivacqua.
/
Henrique de Novals.
Santos Neves.
Hamilton· Nogueira, ·
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto,
Mello · Vlanna.
Levlndo Coelho,
Euclydes Vieira.
Dario CardOISO, .
Pedro Ludovico,
Alfredo · Nasser.
- J oll.o VlllasbOas.
<-Vespa.Siano Martins.
Flávio Guimarães.
J.toberto Glasr.er.
Ivo d'Aqulno,
Francisco Gallottl.
Luclo Corrêa.
Salgado Filho.
Evandro Vianna,
Rodolpho Miranda (44) .
1

.\

. O SR. PRESIDENTE -·Acham-se
presentes 44 Srs. Senadores: Ha vendo. número legal, está aberta a sessão. Val-se proceder a leitura. da·
ata. ·
.
· ·
0
O SR. 4. SECRETARIO. (se>rvlndo
de 2.0) procede a leitura ·da ata da
SP.ssão anterior, que, pasla . em d!s.
cussll.o, é sem debate aprovada.··
O SR. 3.0 SECRETARIO ';(servindo
de 1.0) . lê o seguinte
:.

'.

'

...

..

EXPEDIENTE

·

Ofícios:
Do Sr. Ministro da Viação, agradecendo . a comunicação de haver .
sido .enviado .à sanção o, decreto legislativo que . altera o Dem'eto-lel · número 9 .869, de 13-0-46, que deter- .
minou a encampação ela "São Paulo·
Rallway Company Llmited. - In-

.teirado.

/'

#..,

pa· Câmara dos Deputados:
Senhor 1.0 Secretário•:
Tenho ,a -honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para os devidos
tlns, o Incluso·. autógrafo do ·projeto
de Lei n.0 757-A, cU: 1948, que abre
ao Poder Judiciário o crédita suple- ,
mentar de Cr$ 38.500,00 para. ocorrer
.ao pagamento de estipêndios à juizes
do Tribunal Regional Eleitoral do .
Estado de AlagOas.
2·. outrossim, esclareço a. Vessa.
Excelência. que foram solicitados
pelo mesmo Tribunal Regional Eleitoral, do Estado de Alaqoas, em
mensagem, dois créditos relativos ao
pagamenta de grat!tlcação de representação devida aos jUizP.s, n:~ exercício findo de 1947, e para o resto
do ·exercício corrente, deixando de
enviar o autógrafo relativo à aber·
tura de crédito de Cr$ 19.100,00 des·

"·:

-500-

tlnad.a ao pagamentO!_ dos juizes -·.Parágrafo único. !sses ·aux!Uos se·
dêsse Tribunal, por ·nao ter · sido . rão distribuídos até ·o -montante da
ainda, aprovado por esta Câmara o correspondente dotação ' orçamentária
referido crédito.
.
.
nos têrmos de regulamento que será ·
Aproveito o ensejo para reiterar a elaborado ·pelo· Conselho Nacional de
. vossa Excelência. os pro~stos de mi- Desportos e aprovado pel01 Presidente
lderaçao
da República.
· ·· ·
nha dlstln t a ,·conS
· · ·
· Art. 2.o Consignar·.se-á no· orçaRio em ·18 de agOsto de 1948' -MuniÍoz da .Rocha, 1.0 Secretário.
menta da União verba de auxU!o ex~
·
traordlnárlo para a realização dos
PROJ~:ro . DÉ .LEI DA cAMÁaA
campeonatos despOTtlvos nacionais,
N.o 313, dé 1948
ou Internacionais, em qUe particlpeill
·
·· ·
representações ·do pais de acôrdo com
Abre, ao. Poder iudiciário, o • os calendários aprovados pelo Concrédito · suplementar d~ Cr$
selho Nacional de Desportos, e-desde
38.000,00 para .ocorrer uo paga· que tal .auxilio seja aplicado, excluslmento de estipéndios ôt iu!zes do
vamente, no pagamento de transpor·
Tribunal Regional Eleitoral de
te e estada dos atletas amadores· que . 1•
Alagoas.
·
·
Integrarem. as . respectivas represen- •
o ·congresso . Nacional decreta:
tações;
·. : · . ' '
Parágrafo único. O Conselho NaArt . .1,0 t aberto ao Poder Judl· clonai ·de DespCil'tOS expedirá -i!istru·
clárlo o crédito suplementar de Cr$ ções para a constituição das , repre. 38.500,00 (trinta e ·oito mil' e qui· sentações desportivas e fiscalizará a
nhentos · cruzeiros), em refOrço da sua execuçlío.
·.
.
· ver.ba 1 - Pessoal do anexo 25 da
Art. 3. 0 A ·.unilío nlío cobrarA ne·
. Lei n.0 162, de 2 de dezembro de · nhum impOsto ou taxa que incida sO· ·
1947, como se segue:
·
bre as· entidades ·desportivas ou ·aOVerba 1 - Pessoal.
. bre bens, serViços e utilidades priva~
· Conslgnaç:ão m - Vautagens.
ltlvam~mte aplicáveis à dlifusão do des·
S/c 14 •. GratificaçãO! de Repre.' porto·
sentação.
· · Art. ~ 4.0 ,ll: dever . dos Estados, do
Distrito P'ederal, dos ' Territórios e ·
· - 04 - Justiça .Eleitoral. ·
dos Munlcfplos auxillar a 'manuten·
ção e o desenvolvimento das federa·
. 02 - Tribunal Regional Eleitoral.
02 - Alagoas - Cr$ 38 · 500,00:
ções, ligas e ·associações aespo.rtivas
Ai't. 2.0 A presente lei entrará em e isentá-las do .. pagamento ·de qualvigor na data de. sua publlcação.
quer. tributação criada. no ,uso das
Art; 3.0 Revogam-se. as disposições respectivas atribuições . constitucioem contrário. ·
·
nals.
·. . ·
.
.
Senhor 1.o Secretário:
Art. s.o A renda liquida das com·
-petições. desportivas de amadores· seTenho a honra de encaminhnl' .a rá aplicada, exclusivamente, em . J>e.;
.Vossa . Excelência, · para os devidos · neffcio de propaganda · do· . despórta
fins,. o Incluso ·autógrafo do Projeto . de que só êles participem. ' .. ,..
de Lei n.0 590·A, de 1948, que dispõe
· Pará~afo único. Ao Conselho .NasObre a fundação e concessão .de au· · clonai de . DeSportos cuni.pre expedir
xlllo a associações com tlnalldade instruções relativas à· aplicação dêste ·
de educação f!slca ou prática des-. artigo e fiscalizar a. sua execução.
portlva.
·
Art-: 6.0 A União· subvencionará a
· .Aiproveito
ensejo· para; reiterar a associação de âmbito nacional, que
Vossa Excelência· os .protestos de mi· se ·constituir com o fim de socorrer
nha distinta ·consideração.
a enfermidade,· a invalidez ou a. ve·
· Rio, em 20 -de agOsto ele :948 .. lhice _de veterancis . do desporto, desde
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário;
·que ·não disponham êles de recursos
PROJE'.I:O DE LEI DA cÂM!Lll~
para . atender suas privações imediatas.
N.0 314, de 1948
Parágrafo único. O estatuto da aà·.
·
sc;ciação a . quà. se· refere .êste artigo .
O Congresso. Nacional . decreta:
será aprovado pelo ConSelho Nacio·
Art. ·1.0 A União· subvencionará, · · nal de ·Desportos e 'homologado .pelo ·
'
· pc~ .melo de auxilies orc:l.inárlos, ·a · Mlnlsrtro da Edueação e Saúde.
manutençlío. e o desenvolvime11to das .. Art. 7.0 As associações desportiassociações desportivas.
vas subvenciOIIladas pela União asse-

o

.'

..

·,;.

'

-801gurarãó. Inscrição, :prática' de desporto e assistência gratuita a associados
menores, de famllla numerosaS e po.brcs que residirem .na respectJ~a. Io·
calldade.
·
0
Art. 8. Anualmente, em data. que
·será. designada pelo Conselho. Nacional ·de Desportos,. celebra.r-se-á o Dla
do Desporto; em todo o pais, destina·
do a ·comemorações dos feitos des· portlvos nacionais e à. reallzaçãc• de
competições desportivas do maior número de modalidades.
·Parágrafo único. A renda"; liquida
das competições desportivas. que fo. rem realizadas em ·virtude dêste artlgo; &erá arrecadada por Intermédio
das respectivas. entidades_ de dlreção nacional, e destlnar,se-á ao
custeio. das atlvldades da . associação
a que se refere .o artigo 6.0 desta

I

Aproveito o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência os ·protestos de
minha distinta conslderaÇãó,
Rio, em 23 de a.gõsto de 1948. Munho.;: da Rocha, ·1.1 . Secrétárb,
PI!OJE:t'O DE LEI •DA C:\MAI!A

N.0 315, de' 19:l8 \ .
Abre, pelo Ministério .da Fazenda, o crédito especial de Cr$ .
17.169,117,70,. para liquidação de
contas de tramportes ejel!lados .·
pela Estrada de Ferro Central do ·
Brasil;_ e dd outrns · provtdénc!!IB ~ , ·

o congresso Nacional decreta:-

.
_ .
.
; Art. 1.0 ·. E' ·abertO, · pelo. Ministério .
da Fazenda,· il crédito espe'clal de ..... _
Cr$·77.169.117,10 (setenta"e -sete mi-;.·
lhões cento• e sessenta. e nove mil,
cento e dezassete crU?te!ros e dez cenLel.·
·
tavos), para ocorrer ao pagamento de
'
contas de transportes efetuadas pt:Ja •
· . Art. 9.0 O empregador· poder!\ des· :.. Estrada de Ferro: CenLrJl âo Brasil e
contar dO salário mensal do. empre- encaminhadas, em -tempc1 h.ábll, à.s rc~
gadci a contribuição por êste devida p::~:·tlções públicas, beneficiadas, rela-·
como associado de · entidade dcspor- · tivas a ·exercícios m~ter!ores a 1943. ·
tlva, . desde que o ·desconto não ex- · · § 2.0 A comprova!:llo das lmportln, ceda de 1 1/2% <um e .meto por cen-· . elas devidas até' o va.lor do credito
· ·
' ·
· aberto,. será. feita mediante relatório
to) ·
· · Parágrafo único. :tsse desconto só ·da Delewação · de ContrOle, criada
PQderá. ser efetuado por solicitação. pelo . art. 21, do De~retOI·lei número
. 3.306, de 24 de maio de 19441,_,após
·do ·empregado.
·
· ·
·· ·
verificação do saldo a !Pagar, · pelo
· Art. 10. · Compet_e -li011 Municípios exaine dos· documentos de cont:abllnstitulr plano de locàll2açãc1 de
lic!ade da Estrada de Ferro centra 1
· .áreas que possam ser utilizadas· n·a
· .d ·
d
tl
·. do Brasil.
·•
mon t agem e praç-as. espor vas.
Art. 2.0 o crédito ·a qua se refere
· Parágrafo único.- As áreas desapro- 0 artigo precedente será. dlstrlbuldo
prladas na forma. dêste artigo poderão ao Tesouro Nacional, onde serão 11·
ser: cedidas às ·entidades desportivas quldadas as contas, . pela Dlretoria '
· .
,
da. Despesa Pública, à vista dos 1·es- . •
mediante comi>dato. ·
Art. 11. Aplicam·se as disposições · · pectlvos compravantes. · ·
. desta,..;. Lei à.s· entidades despartlvas ·· Art.: 3.0, Nenhuma ci:m~a.· de trans- .
organizadas de acôrdo com ·a vigente porte real12adt1 para o Govêrno li'e~·
legislação federal.• ·
, ,. .
dera!, até 31 de dezembro de 1945,
.. Art
.. , 12. Esta Lei entr"r' em vi- será 'paga em espécie à. .Estrada·, de
" "
Ferro Central do Brasil, . enquanto ·
gor na data de· sua publlcação, re-. não forEm liquidados os · adianta~
vogadas as disposições em contrário.
mentos a que'· se refere o artigo an-·
A Imprimir
terlor.
'
Art. 4.0 A vJgêncill. dessa Lei .terá
senhor 1.0 Secretário: ·
duração desde sua. publicação até a
Tenho a honra de encaminhar à total apllcaçãa do c:édlto. ·
Vossa. 'Excelência, para. os devldcll
Art. 5.0 Està lei entram em vigor
fins, o Incluso autógrafo do· Projeto na data de sua publicação·
de Lei n.O 613-A, -de 1948,' que- abre,
Art. 6.0 Revogam·.~e as disposições
pelo M'!nlstérlo da Fazenda, o crédito
em contrário .
A Imprimir·
especial de Cr$ ?7 .169 .117,10, llara
liqu).dação de .contas de transportes
·senhor 1.0 Secretárlo:
efetuados pela Estrada de Ferro CenTenho a honra de ·encaminhar a '
tral do Brasil, e dá outras pt•ovldênVossa Ex~lêncla, .para os devidos
:elas.
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. PIIOJETO' DE. DECRETO, LEGISLATIVO . '
fins, o incluso autógrafo do Projeto
·ae· te! n.• 834, de !948, que mantém
N.0 28, de Í9~8 ·.
8. ·
a decisão do Trlbum.l de Contas de
12 de setembro' de 1947.. que recusou
. ·Autorizá o Tribunal de Contas
registro ao têrmo rle <~jut:lte, celebrado
a regtstrar o contrato celebrado
em 17 de julho· de 194'1, entr(l o De·
entre a Untfio e a Provtncia CarParí;.rlmento Nacional de Obras de
melita Flumineooe ·e António dos.
Saneamento da· Mlnlsténo da Viação Santos Teixeira e sua mulher,
e Obras Públicas e a firma ........
relativo à ·compra de um Imóvel"CEARTEC", ·
'
situado · à . .Rua ·Coronel Monte· .
· Aproveito o ensejo para reiterar a
negro n.• 265, Santos, s. 'Paulo.·.
Vossa Excelência : os proces·r.os de minha distinta cons!df.ração. .
· O ·Congresso Nacional dec:erta: ·
Ar\lgo . único •. l!: o Tribunal ··de
Rio, em 23. de agOsto de 1948. ·- ·.
Munhoz da. .Rocha,. 1.• Secretário.
Contas . autorlzadOJ a registrar o con. trato, celebrado entre a União, de uni
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
lado, e. a Provlncla Carmelltana Flu·
mlnense e António dos-santos .Telxel·- N.•. 27, ·de 1948
. ra e sua :mulher, de outro, relativo à
Mantém a decisão do Tribunal
compra de um Imóvel situado à Rua
de Contas· de 12 . de setemb1'o de
Corcmel -Montenegro n.O 265, bairro
I
.1947, · que recusou ragiBtro ao ti!r·
da Bocalna, estação ··balneária do:
·mo de ajuste' celebrado em 17 de
Guarujá, -Santos, Estado de S. Paulo,. ·
.julho' :fie. 1947, . antre o· Depurta·
cuja escritura', assinada a .17 dii . de~
• · ·· mento Nar.ional de . Obraa de Sa·
zembro de 1942, foi lavrada no cartó•
neamento do Mlttis'tr.:rio da Via·· . rlo do 3.o Oficio daquela Cidade; .re·
çã.o e Obras Públlcns e a firma vogadas as disposições em contrá.r!O',.
i•CEA.R.TEC".
·.
.
A Imprimir. . .· .
_ . .
· · o congressa NaCional d~cr~ta.: •
· São lidos e vão '·a· lmprlm!r os
s~ntes pareceres: ·, . ·
Art;. 1.0 l!: mantida a decisão · do.Tiibunal de Con~as d~ 12 de sc~em•PARECER
bro de 1947, que recusou registro ao
N.0 '114, de 1948. ·
·têrmo de ajuste celebrado em 17 .''de.
julho de 1947, entre o Departamento
· Da comtssfio de vtaçfio e Obras
Nacional de· Obras e Saneamento
Públicas, sóbre. 0 Projeto de Lei
do Mlnlstér!Q da VIação e Obras Pú·
da C4mara n.•. 174, de 1948.
bllcas. e a firma. "CEARTEC" Escrl·
tório Técnico ·de Engenharia Llml-'
.Relator:' .Sen. E:ranctsco Gallottl'.
tada, para a execução. de. um projeto
o Projeto n.• 174, de 1948, que au- ..
de cais, de saneamento, acostá.vel, na torlza o ·Poder Executivo a abrir ' o · ·
-~·
margem do Rio Paralba, em Campos, crédito, especial. de Cr$ ·:1o.ooo:ooo,oo
Estado do Rio de .Janeiro.
.·
rpara· o desenvolvimento econ~lco da·
· · Art, · 2.0 Revogam~ae as dlspcislções. . região .dei. São Francisco•, é constl·
em contrário; ·
· .
.
tuclonal, de :acOrdo_ com o paracer
A lmprbnlr.
'
unânime da resP-eitável · Comissão e
Senhor .1.o., secretário:
cujo parecer, do· Sr. Senador Alfredo.
Nasser, assim tennlna: .
. ·
Tenho a honra de :encaminhar a
.· '!Nada· há. a opOr ao projet01 de lei. ·
Vossa Excelência 'para os devidos qU81llto a· sua const~tuclonalldade; ·sua
.fins, o Incluso a!Jtógrafo do Projeto ' rápida aprovação pelo Senado cor- ·
de Lei n.• 837-48, que autQI'!za o Trl· responde a uma· necessidade do ser-..
bunal de Contas .a registrar o éontra· . · viço púbUco e aos .interêsses das pc,.to celebrado entre a União e· a_ Pro· pulações . nordestinas".
.
.· .
vincla · carmelita· Flúinlnense e AntO..
Também a ·Comissão de Finanças
.nlo dos Santos e sua ·mulher, relativo · deu .parecer favorável ao projeto. ; .
·à compra de um Imóvel. situado à · · Cabe, agora, à ColniSsão de Vlaçaorua Coronel MontenegrQ n.• 265, e Obras Públicas, . conforme requeriSantos, São Paulo.
dQ pelo Sr. Senador Andrade Ramos.
Aproveito o ensejo para reiterar a · examinar a matérlà e opinar ..
Vossa Excelência os .protestos de mi·
Desde logo sou fa.vorável à nprovanha distinta consideração.
.
ção do· projeto e Isto:. · · .
1.• - porque todo e qualquer auxl·
. Ria,, em 23 de agOsto de 1948 .. Munho;:: da .Rocha, 1.0 .Secretário,'
l!o dado pelQ' Govêrno da União à' re-
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deira cidade, com população permadeflnidamente e· com · más ·repet·
nente de mllhares de pessoas, sendo · cursslies ecotlO!nlcas. :11:·' qUe',· Jevlldas
··de· prever constante afluxo de lntetais despesas marginais, 11 conta de
l'CEss õos em tratar com a Sldcrúr·
capital, elas InflUirão, necessària·
· glca. Em· "PaUlo· Afonso" termina- mente,_ no prêço ·de C'llSto e, por~ll!llto.
das as obras, relativamente pc.ucas
no de venda da mercadoria ou serpessoas tomarão conta da 'tllllna e
viço ao consumidor. Ne> caso da
visitá-la será sempre um atratlvo . CHESF o maior prêçe> de custo do
turlstlco.
,
•
·
KW teria. que ser pago nas fazendas,
Felicitemo-nos, . pois,· pela colnci·
Indústrias e lares.. Não . será, preolso
· dencla que fez com que o Govémo · muita. imaginação · para se llll'l.teclpar
Federal, para á criação do•. Parque. o efeito cumulativo de. tal aumento
Nacional de PaUlo Afonao e para
no prê'ço do KW, pois êle se refletitornar acccsslvel tal monumento naria no de todos os nrtlgcs. lndtllltrla.ls
tural, Interessasse a·. construção all
e agrlcalas para. CUJa produção venha
de um hotel em condições.
·
a concorrer a eletrlcldade. Não pa. Há, ainda, out.ro argumento,. êste rece defensável, de um ponto de vista
de natureza· mais geral, vá!lo para econômlco, essa. nolltlca de encar-eo hotel e outras obras. Certns atlvl- cer um elemento · báslcJr à atlvldade '
dades econôm!cas, · !Pioneiras, estão da região;
. Quanto . ao prllço comparativo dó
sendo sacrificadas, em nosso Pafs,
hotel e do hospital deve·se dizer,
peln realização. de despesas extraorantes do .maiS, que não seria posslvcl .
' dinár!as de Instalação. Isso, exata·
diminuir
o primeiro e aumentar· o
mente, por terem aquê!~ caráter.
segundo,
sem
atenção às necesslda.·
Assim, a. Siderúrgica se viu na con.
tlngêncla. de gastar centenas de des respectliVa.s, só para igualar os
prêços.'
contos na formação de técnicos e
quantias vUltosas· com · vagões aproSObre o hospital, expllq ue.se:
pnados para o transporte de miné1.0 - Trata-se de unidade padre·
rio e carvão,. pois a. "Central do
nlzada,
Igual às ' outras que estão
Brasil" não os possula, :>ll\m de uma
sendo
construldiiS
no vale do · São
frota carbcmlfera, etc. Não é de ad ·
. .
·
mirar, por Isso mesmo, llaj1. excesso Jl'ranclsco,;
2.0 - a. construç~o de uma dessas
de gastos e se venha falar eiÍI. desca- ·
pltall,zaç!to, prêços . exaglll'lldlls, etc. · unidades, nêsse local, j~ estava. prevista. e constava da proposta orça~
Tals. despesas, .no. todo ou: em grande
mentárla para 1949, em .verba global
piU'te, não sebrecarregam emprêsas
para O tnfclo de COnbti'UÇ(IO de ai•
es~rangeiras slmllarea, não scndct de
versas; . .. - 1
adinirar C)Ue, em consequência, se coa;o - na realldllde, apenas se anteloquem elas em melhort>.s ·condições ·
em confronto e concorrência com ns cipa. . e apressa· a sua coustruç!!.o o
Instalação; pois, segUindo-se o ritmo·
n~Mas. Dai se pode e deve deduzir
uma orlentaçAo, a. _ser aplicada. cfe ·normal, seriam precisos uns 'trós· anos
,
mf\llelra geral e uniforme: a de atri- - a. partir de. 1940;
buir :à.s emprêsu aoenas aquelas des·
4.0 ditou essA.' ·providência. a
· pesas que, -em condições an{l]ogas, . circunstância de se· lniciar no pricorreriam PQr conta . das. suas slmlla.- meiro trimestre · do · próximo ano· a.
construção ·da usina ·e. dever o hosres estrangeiru, Isto · é, as despesns
pital preceãer a. reuniãO!, no local, da.
· de caráter estritamente Industrial.
população de· trabalhadores e BUliS
No caso, ser!Eún. as de construção da
famlllas, que aquela. construção deusina, obras complementares, linhas
terminará.
·
.
d.c transmissão, etc. ·
Chamando a. .si as despe.ias - me· _ , Vê-se, pois, que se trata de. hospital
. lhorla do sistema: de · transportes, sa- que .seria.. construído com ou sem. as
neamento e outras - a. coletlvldade obras de PaUlo Afonso,· cujo prêçc, .é
Igual ao. doa outros, do mesmo. tipo,
. não só cumpre. o que, na.. realláade,
lhe deve caber, dando à.s nossas ln-. construído na' região; bastante para.
dllstrlas o mesmo pont.o . de partida ' os servlç~, quer pelo núm~ro .· de·
leitos, quer pelos. rer.ursos de que
das suas similares estrangeiras, como
ainda despende de uma sfl vez e setn . disporá; devendo-se, ainda, adiantar
que sofreu pequena adaptaçl'io, de
afetar o prêÇD de custo da lndllstrla
sorte
a · poder pres~ar também assiso que, de outro modo, terá que .ser
pago pelos consumidores - por e!i$a tência de ambulatório .~s populações
mesma coletividade, portanto - ln· a. que se vai sel'VIr. Note-se que a
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Companhia, no cant.elro das cobras, dc.rla prever essas despesas, pois, de
Instalará enfermarl.as· çle pronto- oacôrdo com o artigo 74 da. · Const.lacOrdo com o artigo 74 da Constltulçáo, subira êle à sanção 110 dia
. antes da evacuação dos acidentados
anterior, 30 dJl novembro,,
para o hospital.
·
·
A COJllltltUI.çAo da. compnnhJa. c ·o· .
O · hotel . - pertencente· à U11llio, ' Impulso
dado aos. seus· trnbft!llos é
destinado· ao Parque Nacional suborque
fizeram
a necessidade de
dinado ao ServJço Floi'Cstal - é tais créditos, surgir
para
obro.s que tamconstrução de natureza diversa e o bém não poderiam ciJ'rrar
pelo orça· prêço previsto é. completamente Ins- lnento de 1949, Jt qu& const.ituem
as .
talado - edlffclo, água, e.1gôto, ele- mesmas · verdadeiros· pressupostos do
.trlcldade, · eqUipamento, mobiliário,
da construçlio da · usina . de·
etc. Incldentemente .• COI)Yóm explicar lnlcl.o
Paulo Afonso. Sem elas, . tal conspctr. que motivo foi a verba ·atrlbulda tl'Uç!io, náa poderá ·ser Iniciada. Ora,
ao .~r:vlço do Patrlmônlo Hl,stór!co pret&nde a .companhia com€çá·la ·nos
'.
e ~tlstlco Nacional (Min,lstérlo da
primeiros meses do próximo a.nq, ·senEdUC!Ição) .e .não •.ao /3eyylço Flores- do lndlspensãvel . ganhar os poucos
.. , ' .
.tal .<Ministério. da 4grlcUlt!Jra) , t
que restam, no corrente ano, e oe prlque o primeiro .conta l)o ·seu .quadro
melrcs ·do próximo, para dar prontos
com arqu!tetos dedlcados ao .estudo
tais trabalhos preliminares, Ademais,
da arqUitetura tradicional .e reglona! coincidem êsses meses com os de
brasileira,. sendo a ::~ua seção técnica ausência de chuvas, únicos próprios
' '
chefiada pelo eminente arqulteto
para construção elvíl, ,sobretudo no
• Ll1clo. · costa. o objetlvoi entr.egando• Inicio., consignar a verba. só em 19411,
lhe a elaboração do projeGo, foi obter seria, obedecendo ia praxes .ela 11.ossa
tim edltfclo que, .sem de nenhum
administração financeira, Iniciar, ape· modo ter a sua coru;truç!io encare· . nas iniciar, as obraç preliminares qua'·
clda, se· adaptasse à região, casando.- se ao melo do ano, ,quando ·elas já
ae .à sua· beleza austera e selvagem.
t!evem estar prontas, DDV'emos, pois,
'">
Qonstltulrá. . êle1 frente à cochelra,
r~os felicitar' em . que a. neeel!Sidade ·
. t.í
um marco de cultura e· do desvêlo
haja surgido,. pois mostra o que é
...
· com qu& se . cumpre o dlsposltiVQ quaSe miracUloso - que as coisas esconstitucional que marida prateger os tão Indo maiS depreS$a do que o espe•
monumentos naturais e as palsagen.{' rado e o "normaJ~r. Louvemos o· em~
dotadas de .beleza' e de que é, nem perihO< posto n<>& tra.baJllos de "Pa.wo· ·
. .· ..
. ~pode se conceber de Gutra maneira, Afonso"! .
decorrência . lógica · ( acllltar o &eu
é.ste o meu parecer, favortvel à- •
acesso, . pois aquela coolservaçã0 se
faz com objlltlvos educaclonals e de aprovaçãO. do projero, certo de qrur o
ame,: à natureza, e IS$o slió prop~ Senado dará &eu apóiO< ao mesmO' e•
sltos e sentimentos humanos, cujo assim, passamos, quanto . antes; f~·
cultivo depende da prasenç~t, no local. ciiltar aos brasileiros e aos: turistas
das. pesosas psra as quais o hotel ~ lnterna.cfona.ls inenarráovel ovJsão· · des-·
constrUido. Que elas .ali não póderão sa; majestosa Paulo .Afonso"!
Ir, sem a ·sua ccmstruçlio, parece des:.
Não. sou contrário à. concessão de
necessârio acentuar par1. quem co• verbas
para a, valorização do Vale do
nheça, a regllio, Delmlró ...:.. única S. Francisco.
Desejo, apen;a.s, a boa
localidade próxima _: 6, na.rcalldade, · aplicação delas nessa região. ·Nêste
Uma fábrica e uma vila. ' operárla,
foram as restrições que expus,
:flcll'!ldo, adema.ls, a cêrca de 29km. sentido
verbalmente, aos meus colegas · de
da cachoelra. Não dlspõ& de acomoComtssiio,
dações adequadas nem para.' dez pessoas e é lnconcebfvel - quer para · Sala das Sess6es, em 19 de ag6sto
turlstas', quer no lntf'résse .das obras de 1948. - Henrtqu.e de NO'I)aes, Presidente. - Francisco Gallottt, Rela:.
- totçar um trajeto diário de 58km.
. para chegar-se ·à cachoeira ou ao tor. - · Euclydes Vlelra, .:.. Ernesto .
.
,.
canteiro das obras; ·
DC11'11elles. - Ribeiro Gonçal"e~, com
Mas, como justificar o crédito es- restrições porqUe a . conclusão da
. peclal? Afora os motivos expostos que Usina de 2.500 KW' e as construções
tustltlc!lm plenamente O! projetO', há . d<> hotel e do . hospital na área. de
a salientar que a c. H. E. S. F.,
Paulo Afonso se integram, como ele· .
foi definitivamente constltuldfl em · lnentoll Iniciais Indispensáveis, no
t.• de dezembro de 1947 e, assim, é progtama de atividade ··da. Compa·
óbvJo, o orçamento para 1948 nllo po- nhla. Hldroelétrlca. do São Francisco.
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. PARECER

N.• 715, d·e. 1948
Da .Comissão de Constituição e .
Justiça, sôbre o Projeto ,1'-·" 4, de
1948.
.:Relato'r: SerÚu!or Waldemar Pedro.. sa.
·
·

PARECER

N.• 716, de 194,8Da comz~ão de Consti{l!!ção · e· ·
Justiça, sóbre o Projeto n.• _9, de
1948.
' .
:Relátor: Sr. Vergniaud Wanderley •
;

.

Pela Comissão ,de Leis Complemen- ,
tares,
foi . remetido ao Senado · o pro.· Apresentado pelo llustre ·Senador
jeto
de
lei que estabelece normas para
Joãr1 VlllasbOas, velo a. esta Comissão
a
cQncessão
de assistência judiciária
o Projeto n.• · 4, de 1948, que regula aos necessitados.··
·
·
a suspensão e a ap11eensão 1ie jor·
Pondo
de
parl;e
a
alegação
dos que
•
nals e outros periódicos, dando o en- julgam· inconstitucional o presente·
8ejo a que êste órgão,' adotando o. referido projeto, por ferir a compe-11
parecer 177, do ano· em curse•, de au- . tência estadual, .l!Uanto · à faculdade
torla do eminente Senador Verc.· conceder Isenção de impostos e'
ulaud Wanderley, · opinasse no sen· de
taxas
cQilstantes do" artigo 19 n.• VI ·
·!:Ido de. que tal proposição fOsse re· da . ConstitUição
vemos que
metida à Comissão ·.Mista de ·Leis o atúar projeto, Federal,
é
apenas
a . regula·
Compleméntares, então· . elaborando mentaçã ou complementação
do ar~
0
o projeto de regulamentação do I>re· _ tlgo ·141, § 35 da- mesma.; ConstitUição!
celta constitucional que asseg:ura. · a quando 'd!ltermina que "o poder pú· ~.
liberdade da Imprensa.
· ·
.
blico,. na forma que a lei estabelecer,
· · Aprovado .taí' parecer; e · enviado,
COfllcederá assistência judiciária aos
conseqüentemente, o presente proje- necessitados~·. :.
.· .
· ·
to ao referido~ órgão lnterparlam~
Não se trata de um Instituto· novo
tar, 'êste;. após a devida apr~claçoo~ 110 nosso direito .. Quando a cpmpeo devolveu ao senado, Informando, tência ·para. legislar sObre direito ad·
pelo oficio .nP 9, de· 1948, ane~o · ao . jetlivo, · era · atribuída aos Estados, já
. projeto, o seguinte:
. .
vários. Códigos consagravam· dlspcsl· ·
vos referentes · à ·assistência . Judf· ·
.ti
. ,; A proposição, ·ora restituída, foi · clárla.
·
'\ ·,
,.
devidamente cclllslderada, nesta . CoO
decreto-lei
que
criou
·a
Ordem
. missão, pelo Ilustre. deputado PUnJo · dos. Advogados, também · tratou·· do
:. : Barreto, autor do projeto, j_á enviado a.'!Stinto;
·avo()II.D(!o,. para si, a conces· à. Câmara dos Deputados que regula
-são
dêsse.
benefício, E o atual Código
· a·· liberdade· de·· imprensa". .
dc1 Processo Civil estabeleceu a graDo . expOsto, ressalta . que . o prcdeto
tuldade da Justiça para aquêles· que
de · liberdade de Imprensa, ora: em · não estivessem· em .condições de ·pa- .
·curso . na Câmara. dos Deputados; · gar .às custas ,do ·processo, . sem pre-_
. deve coiltér p11eceltos que cotncldein' JUizo do .sustento .próprio ou da fa·
com aquêles de que trata o projeto· mfiia; .· ·
.
.
· .
n.o 4, 111ovamente submetido a ··esta
De forma que,· já existindo em ~oesa
comissão o que parece accll!selhar·se direito a assistência ·judiciária,·· a ·de·
· já aguilrdada a ._vinda. ·da· referida ·.terminação constitucional .tem apenas
provocação da outra· Casa do Congres· ·.a ·Virtilde .de. provocar uma refcma.
· so a fim de que, em tal oportunlda· da . legislação' ·referente' . ao· assunto,
de, possa o Senado ·apreciar tOda a uma :vez que:.os dispositivos d'lsta· não
-matéria; em seu conjunto; maximé
colidem coin o preceito . da ;Constitui· ·'
quando se trata íie fixar normas que. ção.
;. '.. ."
.
...
se enquadram !!ln lei de .caráter comDesnecessário
se.
torna,
·aqUi,
.-saliplementar à constitUição. · · ·.
·
entar_ os.· bei!~ffcios. que . a,'assistência
:li:ste o · parecer da CÇlmissão de ·judiciária,. ;.traz acG que pretendem
CollStltulção ·e 'Justiça. ·
·
fazer efetiva uma relação . de direit.o
· Sala das Comissões, em 19 de agOs- · e não poesuem os meios. necessários
para o ingresso na .lide. .
·
to <!e 1·948. - Attilio Vivacqua, Presidente:· - . Waldemàr Pedrosa, Re• . . Em um pafs de grandes contrastes
·lator. -;- Arthur santos. - Augus-to econOmicos,. como o nosso, onde .ao
ladQ do. rico nababo, .vegetam popuMeira. · - Aloysio de Carvalho. lações cUjo padrão de. vida se asseEtelvina · Líns.~ _;_ Vergniaud Wan·
melham aos párias, no campo. do
aerzey. - Olavo de Oliveira. - Fer·
judiciarismo, a assistência gratuito.,
reira de :souza •
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exerce 'uma função veladora, deter- vencido, quando o beneficiário da. as•
minando até certo ponto a paridade - slstêncla fOr o vencedor na. eausa •.
· dos lltJgaJ!,tes; pode-se dizer, mesmo, 'Não me parece justa, . tal penalidade
que, sem ela, para certos incUv!duos, Imposta ao vencido, .determinando-se
o ;us persequendt · ln áudiclo quod
que pague honorárice de. advogado ao
sibi debetur, . não passaria de mero
vencedor. O· tempo . de Brenno· . já
platonismo.
passou.
, · .:
·.
o projeto concede o beneficio da
p.elo . fato,. de' a parte vir a . juizo,
IISS!stêncla .a·os . nacionais · e . aos es· obrlgada pelo manto da assistência
.trangelros residentes . no Pala, que
judl'clárla, ·nlio se pode conclUir, ·qtié
não tendo ·meios, necessitam. recorrer o seu direito. é. melhor, nem que o seu
. à Justiça; não·. cogitou, , pol'ta.nto, da
contendor lhe causou dano, ·caso em
. reCiprocidade de tratamento do pais que, como na lide temerária, justlf1de origem, como é comum em vários .ca-se tBII medida. Mesmo porque, do
códigos · estrangeiros. AUás, não . po- conform1dade co mo artigo 12 do pro~
dia ser de outra forma desde que o jeto, a parte beneficiada ,pela Isenção
art, 1441 da Constltu!çlio Federal, r:le pagamento de custas; tlcllrl\ .abri-.
.equiparou nacionais o estrangeires · gado a pagá-las, .desde que possa ta~·· .
« dos dlt-el- . zê-lo, sem prejufZCJ do sustento . pró·
~gsui clr:r~.ld e.~t es, ~a fruiç..o
._prlo ou da fainllla quer is~o dizer que· ·
a mesma. lei que o isentou de emo·
· ·
·
. · . Os necessitados, para os efeitos da, Jumentos e · deu·lhe gratuitamente
. lei, são aquêles cUja situação . econo- advogado, negou-lhe ·qu8.Iquer privllé- •
mica :não .lhes ilel'lll1ta pagar as custas glo, pois () ..!)brigou· ao pagamento cUs- •
do. processo e honorários de advoga· ses emolumentcll, logo que a sua si~
do, sem prejulzo. do susten'o pró· • wação· financeira o permita, até· cin·
prlo ou da famfila; a lei não exige co anos depois da sentenÇa final. ·
para. obtenção do'·benef'Iclo, uma frau•
os restantes artigos · prevêm · os
.clscana pobre~a. ou um estado de abcasos de .recusa. por parte do advoga • ·
soluta mlserabllldade, mas tão sõ- do dEsignado; os casos de recurso em
mente que o pretendente- à. assistên• · conseqüência da aplicação da lei,· deela,. com o Onus da sua entrada em · terminandq . que caberá quase sent- .
Juizo, ·não .se prive dos meios Cll'dlná•
pre o agravo de instrumento.
rios de sua. manutenção. .
, .
Por êsses ·~otlvos, somos pela. a pro·
Aliás, sendo.. a assistência judlclá· 9ação.do projeto, mediante a seguinria,· um favor ou um amparo do Es· :.te. emenda do artJgo 11.
·
tado ao ·direito .do pobre, · OS· seus be·
EMENDA· Na 1
nefíclos sã 0 . sempre restritos e ·clr·
· ·
·
.cunsçrltos ao que a ·lei .determln.a,
. Suprima·se a expressão "advoga·
t:omo sejam: taxa jUdiciária. e. sêlos-:
do".
Sala das Cqmlssões, em 19.de agôs"
emolumentos· e custas devidos. aos .
juizes, ó'rgãos do Ministério ·Público e . to de 1948. - Atttlio Vivacqua, Preserventuárlos da Justiça; despesas sldente, vencido quanto à emenda.·
com publicações indispensáveis; ln;...·.·vergniaud. Wqnderley) R_elator . .,..;.. ·
denlzações . devidas às testemunhas;
Arthur Santos, contra a· emenda.
honorárlcJ! de advogados' e peritos.
- Lucto · Correa, vencido quanto ~ .
Nos. arilgos 4.", 5.o é ·o.o· o projeto · emenda. -· Filinto M1lller, vencido
trata do .processo de obtepção da as· quanto à emenda. -. EtelVina Lins,
6istêncla que será· sempre .concedida ·contra . a emenda. ·..:: Ferreira · de ·
pelo Juiz, se· :não tiver fundadas ra- Sou2a.
·
'Zões ,para Indeferir o pedido; êste por
PAIIECD
sua vez deverá ser sempre Instruído
N." 717, de 1948 ..
CCJll lllll atesta'do do delegado de po·
Da Comissão · de FtnançtvJ 3ó·
!feia ou do prefetto municipal. A
bre
a PropoSição n. 0 292, de 1947.
· parte pode 'Indicar advogado, caben·
.do por solicitação do juiz, a obrigação
.Relator: 'Senador Apolonio Sade fazê-lo, ·ao serviço de· assistência
les.
· dos Estados onde hcuver, · ou. a . seção
· Volta à Comissão de Finanças a
ou. sub-seção .. da Ordem dos Advo·
gados;
·
Proposição · n.o 292, de 1947, d~pc1s
O artigo· 11 do projeto determina_ de ouvida, · previamente, por proposque os honorários de advogados e pe· ta do nobre. Senador Ferreira. de
· ' ritos, -as custas da processo, as taxas Souza,· a douta Conússão de Viação
·
·
e sêlos judiciários, serão pagos pelo . e .obras Públicas.
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Dlsp~o·me ~e Ul~JQfes COIJientá·
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· ;p~~grafo único, Os i Atoa do Pl'e•
ti~ .sObre o pare<»r e emendas aduSldente . da. ~púbUcal refeJentes A
zldl~S por esta Com~Balio. o parecer
c. V. S. 11'.· setâo referendados p.elo
do ·. Ilustrado · engenheiro lfcnrlque .Mintstro de Estado do .Interior e Jus• ·
de Novàes, Relator, revela.. o .homem . tiça.
· ·
. 41! alta BX!)eJ'iêncla em , assuntos do
cll Emendas da· Oomlsaio de Via·
,I!Ordeste. l!: por Isto suficientemente
çáo e .Obras PúbUcas (de .aJI'ora. em
claro, não compCU"tando novos argu,_ diante: Viaçlío) : · - : :1!: constitu!da ·
rnentos em favor dos: seus respeitá· J>ara os fins previstes no att .. 29. do · ...
veis pontos de vista.
.
·: •
1\to ·das Dlspos1ç6es 'l'tansitórias · da
.Desta vez, limito-me a trazer à- de~ Co;nstltuiçio,. a. CoJDiasio do Vale do
eisfi.o dar Comissio ·de Finanças· uma Bfio F!'anclsco. com autonomia 'admt~·
súmula elas diversas emendas .ofere· · nl,stratl.va, diretamente subordinada
· cldas. ao projeto da CAmara, respec- é à l"res!dêncta da República.
· .tlvamente pela. operosa, .~lio de Parágrafo 11nico. C?) ·Embora a co~Justtça, pela nAo 'men06 dedicada. Co- $jllsslio . de Viação tenha ·se referido
mlsslio de. :VJaçfi.o· e Obras P@Ucas,. . na, justliflpa.tlva ser atribuióa.. ao Mi·
bem ·como, pelo modesto. telator . que nistério d~ VIação a preferência do .
. . · ·subscreve êste parece~:...
·
rereretldum· .• não. a.presentou a· emen·
... ;poderlío' _asslpl os. senhores mem-. da ao. parAgrafo,, porque .g previu.
bras . desta . ,O:llnlllsio de :Finanças, . no ·art. ' 14.
c:om maior ·.tac111dade opinar sObre
ARTIGO N.•. ·.2
IIli emendas ·.:que SJIBerl, com o :cohhe'
· çlplento Integral das oferecidas pelas
. a) CAmar~: ..
.
'olltras com1ss6es, t6das, liio hâ dú· ~ " "A c. V. "s; p; terá um dire~cr
V1da, ditadas pelo desejo de dotar~se lluperlntendente e mais dois .diretores,
a Comissão do Vale d~ São P'ran· .. todos de nomeacio ·do Presidente ·da
pisco .com um instrumento legal à. · República, escolllldos entre· pessoas ·
. ~tW'a qe .suas responsab111dades.
de reconhecida idoneidade técnica,
· Eis a súmula ~omparatlva das . . moral e administrativa e dem1sslve1a
m~endas ao P!-'OJeto. .
· IZà nutum" ..
...
ART.IQO. :N.• l
· bl .Justiça:.·
O) Projeto vindo da· Câmara: Cde . '"A ·c.. v . S. "',., se.,.
-' ......
""'g1da' por
. agora em diante ·anotado stmplesmen·
um dlretor •nomeado ·em. comiasia·
.'
te: CAmara) : ·'- E' · CO!llltituido lllll pelo Presl!iente . da :República. e · es·
· · lorma 'do· 'artlgó ·~9. do Ato das Dls• , colhido ·entre engenheiros de reco·
JIOS!ç6es Constitucionais Transitórias, -nhecida 'idoneidade ·técnica,. moral e.
A .Comissão do .Vale do Slio Fran·
administrativa,· mediante prévia apro.
cisco, que gozará de autonomia 'a'dmi~.
vaçlio · da e,acOlha .pelo sena!!fo" ..
Jjlstratlva, e .ficará Imediatamente su·
llclrdlnada ab. l"resfdente da Repúbli·
·c) :Finanças: ··
· · ··
ea e· cujos atos 'serlio referendados . · "A c. v. s. · P. será dirigida por
lltlo: Mf~tro de .. Estado do Interior um Presidente e dois. diretores, n0oo ·
e JIIStlça..· · ·
.
· ' meados pelo Presidente .da RepúbUca
b) Emendas .da Comlssl.o .de· Jus.. (jentre pessoils · de' reconhecida .'ido·
· tJça (de .agorã. ·em· diante slmplesmen· · · neidade ·· téclllca e administrativa".
te; Justiça): · - Pica constitulda; ·
d) V'a;.!io: . . . · · ·
..
1311r'a os fins 'declarados no art. 29- ·
t "
!lo Ato das DlspctJ!ç6es Constitucio~
"A 'c. V; à; P, ·terá mn·· dtretor ·
11als 'l'ransltórlas, a Comissão do Va• . · ll!'esldente e .mais dois diretores, to•
le do São Francll;co, com autonomia .· aos de :nomeaçlio do Sr .. Presidente
administrativa e .sllbordinada. ao . Mi·
da -Repllblica, • com aJ>l'OV'açâo do ~ ·
nado. Pederal· e escolhidos .entre pes·
nistério da V!açio e·.Obras Públlcas.
· c) ·Emendas do relator·. da Comls• · ~oas . de::: :reconhecida idoneldaide e
dia de· :Finanças (de agora· ein diante: competência ·técnica e administrativa.
PJnanças) : ...:. :1!: constitu!da para. · Parágrafo · llnlco. O dlretor supe••
os f~ previstos no art. 29 do Ato
rlntendente terá o mãrutato inicial
1!811 DisposlçÕBl! 'l'ransitórtas da Collli' .de três ·anos, os demais te-lo~ão, um
Utulçlto, a. Comfi!Bio do Vale do B!io de seis e .outro de nOIVe anos pela
· F.ranclsco, com autonomia . adminls·
primeira nomeação. Nas · seguintes .
.. tratlva. · ·diretamimte ~bcrdlnacla à serio os· seus mandatos todos , de •'
.·t'l'esidência da, Rep'!lbUca.
· :nove anos, por ma.ilelra "a se alterni~ ,
•'
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-6otõ) · participar de tnterêsses
· subBtttuioões oú recondu·
çlles,' os subBtitutos completarão . os
flnancetros em~ outra. comp9..lnandatos dQB seus. antecessores";
nhia. ou emprê$a, orsanlaada~
com objettvos Idênticos aos da
ARTIGO N.0 3
Oomlllalio. ·
·
. 4) oAmara:
. õ) Justlç!': · ·
"A C; V. S .. F. terá por Eede
A0 rt · 4 o alín · b
a ·superintendência da Capital da
~sÚprima.·se :a.pal~vra "outra"
República. e as duas . Dlretorias de ·
obras, .. uma, no Estado · de Minas
. o) . Flnanoas:
Qerats, outra,_ no Estado ·da Bahia" ·
"Art. · 4.0 • A'.. tftulo de remuneraolio · ·
.b) JUstiça:. '.
mensal, o dlretcf.' superintendente re~ ..
'•!A c.· v. s. P.. ·terá a sua sede ceberá ·a. quantia de Cr$ 15.000,00 11 ·
. na zona princtpal dos seus trabalhos, os diretores Cl1 12 .000,00. ·
·
fixada pelo ·Presidente da .Repdbltca
ParAgrafo .único'. l!:-!heá' · veda<lo: ·
em decreto referendado pelo Mints- o> exercer qualquer outra fungão re·
tro da. Viaçlo e Obras ·Públicas, me- m-unerada . de ca.ráter público: b) ·
· diante propt'6ta do dtretor da. mesma ocupar ·qualquer c;argo' ou participar
c. V. S. F.'';
·
·
. . da dlretórta~ de. emprêsas ou compa·
· .,..;.ft"
. tlhias particuia.res; 4e fips idênticos·
• .c) .,...,....çiiS:
·.
: .. ••A: o. v. s. F. terã sUa sede no' ao ~a)·.~v·_;IA::• ••s. F.";
. Dtstrlto Federal, , deslocando~se para
..
..,..
"Art; 4.0 • A 'tftui01. de remuneráçio '
a área do Slo Francisco ·à medida.
que os fatos exijam, medl~te reso- . blensal, o. dtretor snperJntendente. re- ·
Iução ·. da. ComiSsão aprovada pelo
ceberá a quantia de Cr$ 19. 000;00 e ..
·Presidente .da ·República'!·
·
a cada llm dos dtreotres será atri· _
tl)· ·Vlaçlo:
·'
bufda a de Cr$ 16.000,00. Os chefes .
,; A c·. v·. s .. F. terã sede de sua
de dtstrito (três) · perceberlio cada .
otretoria nQ Rio de Janeiro ··e ·atua· · um Cr$ 12.000,00. - . . · .
·
rá no .. Vale . do São Franetsco pelo
§ 1.0 AOB dtretores e chefes ·de dl$·'
Intermédio · 'de três 'dilltritos, assim trlto, qllailldo em serviço, !ora. · elas
definidos e sediados: ·
respectivas Sedes serão abónada8 dia~
'
''
.
rias, de . Cr$ 200,00 . aCf! primeiros .e
. a>· :ertmetro Distrito: do alto . Cr$
100,00 · aos segundos. ·
...
. SAo Franctsco ,;... sede em Belo ·
..•. Hol'iz~te. e. tendo a seu ·cargo a
§ 2.0 · Aos diretorea e chefes éie
.bacia ,superior, do vale, das cabe- · distrito é vedado.: ·
.
... ·
'
ceiras à :bacia do. rto das Velhas:
a) exercer outra tunçAo:·l'l!mU·
b> Segundo Distrito: do médio
nerada
de caráter público: .
·
·São Fralicisco - sede em Joa·
zetro - e tendo ·a: seu cargo a
b) ocupar: ca:go ou participar ·
bacia média do vale; da barra do
da diretoria de emprêsas ou com·
lpll;llblas · pa!1ticU!ares de fins idên· ·
rio das Velhas à. cach?eira de Ita. parleS:; . · .
' . ' .
· tlcos aos da o; V'. s. F. ·
• c) 'Tercetro . Dlstrlto: . do baixo '
. ARi'IGO N.05
Slo P'ranctsco - sede em ·Proprlâ ,
a) oâlliara: . .
....; e tendo a seu. cargo a bacia ' .
interior ,do· vale, de Itaparlca ao·
"Tôdas· as nomeaç6es para a C.V
oceano". ·· ·
·
· .
s .F. serão1 exclusivamente feitas a
ARTIGO N.• 5
tftulo· de coJXússionamento ou · con·
trato"
a> Câmara: ·
") J ti
A j[tU!o de remuneração mensal, o .
u
us ça: •
lllretcr superintendente r>eceberá a
"Sugere, sem apresentar 'emenda,
quantia. de Cr$ 15.000,00 e os direto;
uma correção na redaçllo, de modo
· res, a quantia de Cr$ 12.000,00.
· que, .onde se lê "nomeação" se es·
•
·
· 1
creva · "admissão". Aconselha ainda
ll:·lhes vedado:
evitar a pa!avra · comlssionamento.
a) exercer wtra função do
Apresenta substitutivo aos arts. 1$.0
· caráter . público:
e e.•.

1'8Jn, ·'Nas
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C) FliwlQIIS:

'

.

Não apresenta, emenda.
- , IZ) VIação:
, ,"Não Íipresenta emendas".
ARTIGO N.0 6
·a> Câmara:
_. ; "o Quadro do , pessoal da . C. V ..
S. P. ·será fixado em lei anual· e de
livre __ nomeação. e -demissão do Presidente dà. República.
·,
·.
§ 1.• • As · tabelas numéricas 'de
mensa.llstas e diaristas serão aprcwadas pelo . Presidente, da · República. .
:_. § 2.0 Serão IÍprovados · os funcio·
hários ·em 'disponibilidade - e os que
forem dispensáveis, existentes em
repartições fede~als, . observadas as
· respectivas ap_tldões. ,
,
b) Justiça: · ,

;

nãD poderá. .ser admltldor ao: serv!ç~
da C. V. S. P. qualquer )lessoa. es· ·
tranha aQ serviço .público.
·.
.. •.
,§ a.•
f~clonárlos :em disponibilidade, ou na .atlvldade, e os extranumerários mandados -servir. na .. o. V. :
S.P., deverão apresentar'se. ··a ela
. no prazo máximo de sessenta dias,
cumprindo· à mesma .o. V. S. :·F.,
pagar-Jhã_ a ajuda · de .custo necessária. ao seu: deslocamento e ao da sua·
famflia para a · zona . do ·serviço. A
falta Injustificada ··de · apres~ntaç~o
no .prazo acima,, se devida ao nomeado, lmpórtará na . sua · deinlssão, · com ':-~
perda de tõda.S .as vantagens e ·direi:,
tos ligados à disponibilidade;
.
§ ·. 4.0 Os fun~lonárlos aproveitado~ .
no serviço1 da O.V.S;P .. embora. a.
ela · subrodlnados serão
regidos,
... ·
quanto aos seus · direitos e deveres,
. pelo Estatuto dos Funcionários Pú•
olicos.
·

os

6.0 e
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Viaç~o:. : .
anuais de· trabalho, que serão execu- ·
"Ao art 6 o dê-se ·a seguinte tados através dos órgãos P.dminis·
.'
·· redação:
· . r._· · •
tr'atlvos. federais,. por intermédio ·dos
respectivos Ministérios . . ·
.
· Art: _6.0 O Qyadro do' Pessoal_ da
.. § . 2.• A e.xecução: das diferentes
-'sede da C.V.S.:F. será fixado em lei·· obras e ·serviços dei Plan.o, 'tendo em
anual por proposta da· sua 'd!retorla, vista 0 seu ,caráter geral- ou especf-'
.sendo! a admissão e dispensa do Pre~ fico e conveniência verificada; ·será
-sldente · da República; da mesma realizada· diretamente pela_ Oomlssio
., ..
forma serão nomeados os chefes de. · !lU pelos Ministérios, de acOrdo _com
''
distrito.
_
.
. · . < a determinação do PresldeJ:Jte. da
0
§. 1. .o pessoal dos distritos . será
República:, que : autorizará :os .. destaadmitido .à medida das necessidades q11es dos créditcs correspondentes.- ·1
· dos. serviços, · pela diretoria da c .V;
.,.
•
.s~·F. ·e por ·proposta :dos chefes de.
b). J:ustlça:
distrito. Seus vericlmentc~S serã'o fi- · Ao art. 7.•, supr. !ma-se o pará·
,-_,_,
xados igualmente pela dlretoria.
· grafo 2.•. ·
0
§ 2. Os _funcionários- em disponibilidade ou em .excesso em repartições ·- _· c)· Finanças:
públicas. federais, ·-poderão ser adnil-"Substitua-se ·o § 2.0 · constituindo
.-..!
-tldóa.na C.V.S.F. por proposta de artigo:·.
· .
·" ·.
:• _ ....
suá dlretorla,- sem prejuízo dos diArt ..... Mesmo depois de ;aprova- ·
.-,
}eltos de tais funcic.nários, em postos do. o Plano Geral: apresentado pela
iguais ou diferentes, tendo em vista Comissão, -_-_ poderão. ser _- exei:utados, .
.as suas aptidões~
pelos ministérios, obras e ·serviços
.·., ....
· ·
·ARTIGO N:• 7.•
_nf ~1ed incl~dos, · dniesêde · que seja .dveri·
1ca a a conve nc1a, preven o-se·
... ,
. a) Câmara: ·
.
para. isto na' proposta orçamentária ..
·-Incumbe a c. v:s;p,.a ser aprovada pelo Cong!.'fsso, a · ·
a) organiza~ ·e· submetc1; ao · ~~~~frife~t~s. d_as verbas nos ~~~s
_ Presidente da ·República, para
dl · VIação:.
: ' ...
-. -~!
. aprovação 'do Co1;1gresso -Nacional;
. "'·
0
:
.
; ~\~~
· o 'plano- gel'al-- .de aproveitamento · Do· art. 7.. suprin{a~se· a- letra. d)
dei :Vale dO' São Francisco que vise e .substituam-se pelos. seguintes . os ···
. --a. ·regularização do.curso de. seus. §§ 1.0 e 2,0 .. ·
-.
. .. · ., · - .•. rios; melhor · distribuição de. suas ' § 1.0 . A C, V. S .F. proporá os pro- · ...
, 'ág;u,as, ·utlllza!;ão do· seu ;potencial. -gramas· anuais de trabalho,. devendo
' ' h!drállco, fomento da- lnd ústrla e passar . desde logo para. a sua direção
.- da. agricultura:, désenvoWimento da e .. superintendência.· _todos· os tra.ba~ ·
· irrigação, ·modernização dos seus · lhos e serviçca ora em execução pelos
· · trimsportes, incremento' da ·. iml· diversos 'ministérios na bacia do Sio . gração e da colon!zaA;ão, assli;tên-_ Francisco e· dlretamente relaclona-·-cla.·-às ·fám!llas, amparo :à educa- dos com a sua. execução..,
·.':·;';i,
' ção ·e saúde;. e eli!Jlora.ção de suas · .. § 2.0 A execução das ·.diferentes
· -·--,1
· . · _ riqueza&,· _ ..· . .
, · '. ,
_ obras e serviços do Plano Gerar de
.: --:j
· " b) d
..e "'
pi n co · - Recuperação da. Bacia. do .São Fran"
· · ~i:
·. -... ar-eA cuç..o ao a 0 ' ns- cise~, 'tendo· .em vista· ·seu caráter. es- ·•
-"•p
t~na~~~~~
~
·
.
va.do :pelo C~mgresso Nacional;
pecifico e· a .conveniência. verificada,
... · _ ·•:..-...~- c). assistir e encaminha-r para será. realizado diretamente· pela. .co· ,-.. ·-,:S~
· ollltl'as áreas _as -populações que fo• missão,' ou· por contrato de empre1- ·
·. ·· . '•i
'tada' , ou admlnistraçio, me!iJJ!nte .
· ·' ::~
1 d
- 1ê 1
d
- dós
remtrabalhos
· es oca efetuados
as · por na.
ex gregião;
l)~!lS · - conco_rrência.,-·- pela. forma mais conve- ·
.-;·'
.
"'
·· ··
·
:;r:~
· · d) coordenar· a açiio. das ·uni- - · niente, de acôrdo cem a lei. ·
-dades. ·.admllllstratlvas federais, '·
ARTIGO N.• ·a·.
;;
.estaduais e municipais, para exe'
..•:j
cução dos serviços públicos rcs· a) Câmara:
. ·:.,
pectlvce, ao aplicarem dotações . As .entidades lá eXistentes no Vale
. . ,'~':;
oriundas do art. '. 29 das Dispodo São Francisco cem a. mesma fi- .
. ''·
s!ções Transitórias;
nalidade da C.V.B'.F. oassarão a
-;:.
· ~- · i,q Enquanto. não fO:o: · aprovado . ser por ela. orientadas e fiscalizadas.
: ·:
pelo Congresso Nacional o Plano. a .
b) Justiça. · ·
·
·: .-'-::
que se refere a. letra a dêste artigo
c), Finanças. ·
a ,Comissão proporá cs programas
d) Viação. .

. · d)
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-611A emenda Jl1anda suprimir
·' ·
tigo a.Q.

o ar·

nás e Aguas e da lei ; respectiva em
cada. caso, ·concreto.
·
§ 1.• ~ Na aquisição de energia
· .Allf.I1IOO N.~ 9.•
hldroelétrica terão· preferência os
a) Câmara:
Estados, miUlicfplos e cooperativas
A c. v.s.F. ter4 poderes para re· agrícolas.
.
'
, ·
qulsltar aos mln1stérfos·. ou a qual· ·
§ 2.• "'7 N.JI. · aquisiçlio do prêço' do
fun 1 árl 8 · KW. da. ene~i1a elétrJca para ess1111 ·
t "'
entidades, deverA ser consJder11clo. I)
quer d!IS au arq,..as ·· c an
. ~~ao.~;, necessários aoa seus serV!· . custo de material pará. as usinas proParáirrato . único. A Comlsslio po. dutoras. no local .·do consumo, · cu.fo
derá . colaborar- com as auoclações . prêço nllo poderã exceder àquele em. '
. existentes, ou com. as que se venham. mais de 20% • · ·
· ··. ·
·
.a crlar para. mais .rápida e eficiente
b) · Justiça:. ·
.
lntroduçlio de processos mais· ndePropõe ~:~_ma. aJternatlv!l: ·
quados, na agricultura e na pecllá·
· ria.
.
a) Propõe supressllo ·dêste artlliO.
b) · Justl,.a:
b) No caso ·em. que nlio se conali&
..
esta. supresslio, substitua-se pela l'B"'
. Substltúa;~ pelo seguinte:.
daçlio: ·
·
· · Os Ministros de Estado, devida·
. "Respeitada
concesslio da Com·
' · ._mente 4utorl2ados pelo Preslden- · panhla Hldroelétrfca do Slio Prante ·.da República, podert1o · pór · ci
cisco, poderã o Govêrno Federal ex. disposição da c. v.s.F . .03 tun- · piorar as· quedas dágua do rio Slio
etonártos ·que· ela lhes .sollcttar;
Francisco, através da c.v.s.F. ou
desde que .deste ato n09 r.t:~~ulte
de sociedade de economia. . mista que

°

a

qualquer prefufzo para 0 seu ser·
viço nem ctentadQ a direito' do
serventuário.
..-..

~rganlz~":

c) Finanças: ·

-

. Ao art. 11 e parâgrafos.
.. c) Finanças:
./
substituam-se: . ·
Substitua-se o a.rt. 9.•:
Art. · 11 -:,Respeitada a coocesslio"Ministros de Estado e Autarquias,
da. c.:a:.SoF, poderã o Govêmo Fe·
devidamente autorizados pelo Pl·esl· dera! explorar as · quedas dágua do- · ~
ciente da l'tepdbUca, · poderio por à;
Slio. Francisco; através da. c. V. ·
disposição· da C.V.S.P. Os funclo- · l'lo
s
F.
·. ou de .:Sociedade de economia·
nArlos que ela. lhes sollcltar, desde
mista que organizar; ·
·
· ·
qúe disto. ·~o· résuite prejuízo para
. § 1o0 .--:- Na· aqufslçlio de energia hl·
··- seus serviços, nem para os direitos droelétrica terlio preferência os .. Es·
de . serventuáriO&.
•
.
tados, .. Munic!plos • •e , coope:ratlvas .
agr1colas.
·,
· ·
d) · Vlaçlio:
0
.I 2, - O_prêço do KW pRra estu
Substitua-se · o art. 9o0 pel~ se· ·
entidades
serã .fixado tendo. em vista
gulnte: .
.
. o · prêoo do . custo e •m. lucro . nunca .
Art. o.• - os Ministros dê &tado superior a 6%,
...
Autarquias; devid'amente aUtoriza· ·
. d) VJaçlio:
dos. pelo J>resldente da Repúbllc~ ·
poderão .por. A dJspoalçlio da, C. V.
Art 11 - .. Respeitada a · conceB.slio
s .II'. · os funclonArlov que ela lhe da c.:a:;SoF. promoverá oa· c. v. ·
soUcltar, desde qUe disto ~Ao resUlte S;F', a. exploraçlio do potencial hldro·
· prejulzo, J)ara seus;: serviços 'nem para . elétrlco. dêsse _rio . e S!lUS afluentes,,
.. os direitos dos serventuãrlos. . ·
dlretamente ou · por ml'!o de sodedades :de. economia mista que cll'ga·
ARTIGO N;• 11
nlzar.
·
. .
. ·.
·
'
a)· Câmara:
§ 1,0·...;;. A C. H. S. F. poderá
O Govêmo Federal poderâ fazer a . coordenar· os seus projetos ~com os·
. exploração c1as quedas dãgua no 'rfo ·da c: V. S. · F. de forma a. niío
Slio Francisco e nos .seus afluentes, prejudicar · a · tlnalldad8 deata. ·· .
§ 2.• .-. Nenhuma energia elétrlca
através da c.v ,s.F' .. ou de empresas por esta organizadas ou . contro· será transmitida ·para fora da bacia
llldas, n~s têrmos do Cócl.lgo. de MI· do Slio Francisco sem que lho sejam
o
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.antes
atendidas as próprias. necessidades.
·
··
§ · a.• - Na aqülslçlio da energia
elétrlca. do São Francisco, .terão pre·
ferêncla os Estados, Municípios e
cooperativas agrícolas. .
·§ 4:• .!... O prêço Kilowatt-ano, .em
grosso. na alta tenslio para· essas entidades, setâ. igual ao seu prêço de
custo na.· altá. tens lio, acrescido de
6%.

dligem, o dlretor ·do Departamento
·Federal .de Estradas de ~rro e o di·
reter de Departamento . Federal de
. Portos, Rios e ' Can.ais, lntegrar!ío o
. Conselho · Técnico e · .Econdmlco' do
Nordeste e cjl. Vale do São .i.<,ranclsco,
ora ·criado, para o fim especial de
coordenar os projetas dll'!Sas entidades, cQill. os de recuper119ão dêsse .
.~
.vale.
· I' 1.0 :l!:ste ·.Conselho,. reunlr~se-â,
ao menos bimensalmente,· na sede· 'da
·ARTIGO N.0 13
C. ·.v. s.. F., sob.a presidência.· do
Pcderâ a C. V. s·. F. assinar convê- Ministro da VIação, a quem cabe recom os Estados, · Municípios rlbeirl· ferendar . os· .atos ·do Presidente da ·
nhos, para .os fins previstos. nos ar- República relativos a c. · v·.. s. F.
tigos '1.0 e a.•, mediante expressa • § 2.° Cabe ao Conselho, além da
aprovação do Presld~nte · da Repú· c9ordenaçãq a que~ antes se . refere:
a) Encaminhar no Presidente da.
bllca.
República
os projetos· e relatórios das
· bi Justiça: · ·
entidades que Integram, convenientemente Informados, · no· que se rela·
c) Finanças: ·
clonem · com o Vale do Sãó. Frand) Viação:
cisco.
·
,
b)
Examinar
..
e
.
encaminhar
as
Manda suprimir as referências ao
0
rl))eraçõeà
de
crédito
que
se
fizerem
art; . 8. cuja supressão propôs ·an.te- ·
necessárias para o rápido andamenrlormentll.
· .
.
.to ilas obras ·a cargo das entidades
. que o Integram .. :
_
·
· ARTIGO · N.0 14
§ ,3,0 Pelo comparecimento às ses• ·
a> ca.lnàra:
sões' do Conselho do Nordeste e 'do
Os Gcf'{ernadores dos . Estados de Vale do São Francisco, caberá a ca·
Minas Gerais, Bahla, Pernambuco, da 11m·· dos dlretores que o Integram
Alagoas e Sergipe, poderão designar, Cr$ 200,00, no Diiximo de Cr$ 800,00
sem. Onus para os cofres federais,' ob· -mensais.· "'
servadores que, · sem direito a . voto,
~TIGO N.0 l5 ·
participarão das · reunl6es da diret~
a) Câmara~.
ria da c. v. s~ F; com direitos am- A Comissão. é 'obrlgad'a a prestaçlio
plos de !riformação e dlscusslo.
ao Congresso Nacional, até o dia. 30
b) JustiÇa:
de abril de· cada ano, das contas, prê· .
·c) .. Finanças:
vlamente · examinadas pelo Tribunal
de Contas. Ileverá · também apresen· ·
'
Os Governadores
dos Estados de tar ao congreP.so, naqu~!e prazo ·reMinas Gerais, Bahla, Pernambuco,. latório concernente às atlv!da.des ·
Alagoas e Sergipe; poderão designar exeréidas durante o ano anterior, ·o
sem Onus para os cofres federais re- que será ericf!1111nhado em mensagem
presentantes, que, .participarão das ., do Presidente da Be!ltlbllca.
.
reun!6es da dlretorla da C.V.S.F.
Parágrafo 1\nlco. ·Se as oontas re- ·
com amplos direitos de infonnação, :feridas nêste artigo nlo forem pres·
dlscusslo e voto, quando convocadas tadas no prazo fixo, o Tribunal de
para elaboração e decls!ío· dos planos COntas comunicar!\ o fato ·ao Oon·
gerais e anuais a serem apresentados gresso, ljue cons~ltUirâ comissão es·
à aprovaç!ío da Congres~o.
peclal, pára tomar~· as · contas em
atrázo.
d) Viaçio: · ·
b) Justiça:
. Substitua-se pelo .seguinte o · a~lgo
14:.
. ..
. Art. .• . . o Presidente da RepúbU·
· Art. . . ~ o diretor superintenden- ca enviará, anualmente, ao Congreste da C. V. S. •li'., o diretor presl· so, ·com as relativas. ao exercício andente da C. H. S. li' ... o diretor do terior, contas detalhadas . dos ·servi·
Departament 0 .. Federal de Obras Con- ços a cargo da c. V. s.'l?., devida·
tra as Sêcas, o diretor do Departa· Mente julgadas pelo Trlb'linal de
mento Federal de Estradas de Ro· O<mtas.
•
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c) · FinanÇas:
exceção feita· na ·pri!pelra nomeação,
.
em que serão indicados,· respecttvaIZ_) VlR,.ão
.. :_
mente, . pa.ra os ,_períodos de três a.
Art. .-.. peJo intermédio do Con- seis anos. ·
· .·. · . .·
·
· § 2.0 Nas .substltU!çlles, o nomeado
selho Técnico 'e EconOmico do Nordeste e do são Francisco, a c~ · V.
completará o perfodo· do· dlretor subss., ~- é ob~Cigada. ·à prestação até o tltuldo.
·
dia. so· de abril de cada ana, das
Art._ 3.? O Presidente da República.
contas. prêviamente. exn.minadas por fixará,· ·em ·.decreto, 'mediante , pro-·
aquêle ·Conselho e .pelo Tribunal de . posta. .da ,-Comissão, o local de ·sua·
· ·.
.· · . ·
Contas: Deverá. também, e !Pelo mes- · sede. · ·
mo· intermédio, · apresentar ao .Pre- · Art; 4.• A títUlo de ·remuneraçã'o
sidente da ·,República.; naquêle . prazo, mensal, o . . presldell'te · ·receberá a.
rela.tório · concernente . às a.tivldades quantia·. de quinze mil cruzeiros (Cr$
exercidas durante ·o ano anterior, o . 15. 000,()0) e os · dlretoxes doze" ·.mil :
· ·
qual será· por. êle· encaminhado ao . cruzeiros (Cr$' 12.000,00).
Congresso, POI: :_melo -de' Mensagem; · • Parágrafo ~lco. li: vedadó ao pi-eParágrafo único;· Como no art. ·15 . sldente ·e· .•ao_s· dlrstores.· . .: ..
da Câmara.
·
··
· ·
·
· ARTIGO N.~ lS'.
· . a) exercer. qualqúer outra fun'ção. remunerada • de caráter· pú·bllco; ·_.. .
. ·.
. ., ·
. -· a>. Câlnara:
,,
- .b) ·.· ocupar .. 'qualquer cargo: ou·
Dentro de ~overita dias após· sua
participar _da dlretoria. de emprê-.
constituição, a c. V. · S; 'Ll' •. organi·
sas part-IcUlares · com .fins Idênzará_ o regimento que ·será -aprova·
ticos aa .da .c.v.s.P.
~ do pelo ·Presidente . da . República. • .· ·
.Al:t. s:• Incunlbe à c. v. s; F .. :
.
· b). Juàtiça:
. a) Ôrgallizar . e . SllbL~eter aO · .
-· q> · FinanÇas: · . ., .Presidente da .:República, .. para ·
· .fZ) VIação:. ·
. : aprovação do · Congresso :Nacional, o plano geral de aproveita- .
. Dentro .de noventa. _dias di\ coristi·
menta do. Valedo São Francisco,
tuJção dà. q, .V. S. F., isto e, da
-.. visa.ndo a . reSUl_arlzação do:-. cur~
' . nomeação 'de seus. ·dlretores, . orga.nl·
so de. seus .rios,-. melhor distl'ibui· zat:ão · &ses . o · seu regulamento. que,·
Ção de suas ·águas; . utlllzação · do
examinado ·e - -ll!Prorvildo • pelo . Canse-·
.
seu . ·pojj_enclaL hidroelétrlco; · to· .
.lho do Nordeste e do •·São· Francisco,
· .menta da indústria e .da· agr!cUl- ·
,subirá. à .sanção-_. do Presidente da.
· tura, desenvolvimento da Irriga:Re~úbllca:· · ·
·
·
'
ção, modernização 'dos· seus: trans· ·
' \Segue-se o substitutivo:
.
portes;
:,incremento· :.da !migração.
'•
e da colonização, asRlstêncla ·aos ·
SUB811fü1'ÍVO ·
trabalhadores · e famfUas, ·-. orga·
1.•; Fica·. constituída, para. os , nizaçl!.o.•
·dos> serviços de .'educa·finS· declarados no artigo 29" do · Ato
ção e saúde e éxploraõão de tô· ·
'das · Disposições Constitucionais Trandas as ríquezas··do·vwe; · · ··
sitórias, a. Comissão do Vale · do .São
· . b)' · assistir e . encaminhar para I
Francisco; .... com autonomia financel·· ·
outras ·áreas .· as · populações,. que
·ra e_ admlnlstr81tlrva:. . .
.. , · . ·
forem deslocadas , em · razãa _dos·
-Parágrafo · único. A co.m!ssão do
- trabalhos · -efetuados na região.
· Vale do São Francisco é dlretamente ·
.\§ '1,0 NAo, poderão ser-. apllc!idas as
subordinada ~ à Presidência. ·. da. ' Re·
· pública, cUjos' atos · serão ·refererida~ dotações . previstas .no . ilrt. · 29 · das_
DispcisiÇões TransitóriaS~ por qualquer .
· dos pelos titUlares dos ministérios .
tere8sados . conforme ·a. · matéria. regu- .outra'-'·· e:lltldade públicà, depois· àe
aprovado ·pelo Congresso Nacional o.
. lada. .
_, · ·_ ·
·
.
1
. Art •. 2.0 'A Oomissão- dó . Vale do · plano .a que se refere .a letra a dêste
··
·
·
.
São · Francisco será· dirigida por um artigo, ·
0
· § '2. . ·Enquanto o plano não· fôr
' );>residente e dois dlretores, · nomea~
dos. pelo Presidente da República den· aprovado, · a. ComiSsão proporá, jun-.
· tre pessoas de reconhecida idonel· . tamente . com o· seu · programa · anuàl.
. . dade técnica. . e administrativa,
· de' ·.trabalho, .os . planos parciais que
· · § 1.• Os dois dlretores serão ·no- · não possa, . desde logo, executar dlremeados para o período de 6 anos, .tamente, para. ·que sejam executados
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atravéS de órgãos· administ;ativos 'fe·
área>. inferior~do vale,· de Jtapa·
derai.s, por .intermédio dos respectivos •
xica. ao oceanó. ·
ministérios..- · ·.
·
··
··
··
. § ·a.• Nesta. hipótese, as :verbas ·a/
Art. :.u· ...::. A c.v.s.i~. io orga- ; ·._ ..."·'
serem· empregadas . -pelos ministérios nizar- as suas tabelas de salários proserão, .. previamente e por proposta. da CUTMá fixá-los; obsE!l'lVadas. as condi· · .
Comissão, consignadas: em ·orçamen· ções de cada. região, a. fim de atenuar
,···.
to para. .a. apreciação ·do . congresso, · quando possível .as · pei-tubações · ari·
deduzl.das .do . total correspondente à · undas da. mudança. de atlvidade das
co·ta · constitucional· atribuída. :\ . Co" populações locaJs.
·
· missão. . · .
·
Art. 12 -'- Ressalvada à concessão ·
Al"t; 6.0 - Os serviços já eXisten- da C.H.S.P. poderá .o Govêrno. Fe·
tes .. no Vale do .São Francisco· com a cera! explorar ·as. queaas dágua · do
...
mesma finalidade da· c. v. ·.S. P. · rl<i São· Frãncisco, através da·· C;V ...
"passarão a ser ,por ela orientados e
S;P; ou de sociedades de economia
fiscallzádos •. · .
· •·
,.
mista que forem organizadas.
.
._.''1
0
. '-- ..
"'·
Parágrafo úniéo -:- Passarão, no · § 1. -:_ A C.H.S.P. dever;l" coo~·-:·
prazo máximo de um ano, à.·admi- denar os seus projetos .. com os da .
.: · _.,.
nlsst!,aÇão tdirbetlha e :total i da .c. V.
. C. V.S.fPi. ' dde ·dformd·a t.a.. não prejudi· .
.~'·..:.· .·.:.:
. ..,... os. ra. a os e serv ços D.ra em car. a na11 a e es a.·.
execuÇão com:- recursos exclusivos das
.. ê · 2.• ~ Na aquisição Í:la. -rnergia : . ·.:.<~~~
.
,,·, ·:
(jotações . previstas -no artigo .':!9 ·do
hiaro-elMrica ' terão prelerênci:t os
' .-,,. .. ·:';i:~.
Ato das Disposições · .Transitórias, · ·Estados, •. Municipios,. coope~ativas e
. . """ .'"'
·respeitados· todos os contratos· e com~ . so~iedades sem fins lucrativos.. ·
promlssos existentes. .· · .. · ·
·
· · ·'
' ··
·
. Art •..
A coml.sSão. poderá co-"
§ · a.• - · O: prêço ·. do .Kilowatt-ano
.,
;·:;
· lab~ar com as .. associações rurais em grosilo, naá a lta al.t~11:1ão páxlmoaraestas , .
existentes, ou .com as. que se. venham , entidades; ser - 1gu no m
; ao- .• ..... ·':
· i
is
·· ·
t
se·il. custo· acrescido. de 6%.
·.
: à. cr ar para- ma ·rápida ·C eficien e
§ .•. '....:.. N.enhuma· .ene··~gia. elétr.ica· .
.·.',)
4
· introdução de _.processos. mais ·ade•
·
.;·
quados na
agricultura<
e
na
pecuária.
será.
transmitida.
par~~o
fora
_da
-bacia.
....
·
.
·
·
.
_
.
·
,
.
_
Art. 8,0 ~ TOdas as .admissões pa- -do São Francisco .sem que. lhe sejam
1
ra. .a c. v. s. P. serão, exclusli'lamente, ··:antes atendidas ·as próprias· necessi·
.. ··• ._._,
feitas em comissão ou por coutrato. dades.
.
.
·· •·õ··:
0
Art. · 9. - d quadro do pessoal·· · Art. 13
Das ·áreas compreendi- . ..__z. -~.·-.·
da sede -da. C. V.~S.• F. ·será. .fixado · ·das no plano de ·frrigaçiio e outras
- ..
· em-.. lel.ânua. .e deUvre,admlssão-e obr!IS, o Govêrno ·Federal, por.·inter'·<':.\
dispensá' ,pelo Presidente da. Repú- médio da o. V. S. P .. poderá pró·,
:;:0
. blica.
·. · · .
. . . . mover a desapropriação . de . tenas · . • .· ·.·.~·.~
. § ·· 1.0 ...;.: As .ta.belas nurili~rlcas .ile ·
destinadas ã. colonização e,. especi• • .1 ··tJ
serviço ·n:o .Vale, reão. aprovadas pela.' . almente,_: à .fixação. de populações · . : · ·.·.:· · ·-•-_-.",·.-.·~.'-.'•
serviço no Vale serão: aprovadas pela. · ·deslocadas por motivos · decorrentes :
,
. ·Comlssiio; em. decisfi.o ipQr. maJoria, dc<plano geral a executar,
. . .,;.:.-.:·~
· cabendo. ao·. presidente .admitir eis
·Art. :14 . - Poder'á a. c. v.
P .• · · .. ::'~:
.mellllaiJ&tas e aos ·chefes . de . distritos : assinar · convênios e I!Côrdos- com · os· · ·
. : ·::f:_tl
· o pessoal diarista. ·
· · ' .;_
· Estados.: e Municfpfos l'lbeiril:Jhos, ·
"··':l
10 ~- como· 'órgAo da. 'coinlspara os fins previstos nos. artigos 5.•
. .. :\\j
· 'são do Vale do São Prat1ciEco ficam e 6.0 mecl.la!:!te expressa- aprovação
· . " · '~.•;
criados. três distritos de obras:. ..
do Presidente --_da República.. . • ...·. . '.,:::;)d
a) .,.. .• Prlnieiro ; D!Strit::J _ do
Al"t. 15 - F'lca cria:lo para. a .fim ·
.. ·..•. ,
·alto São· :Franclsno _ com sede especial de coordenar ·os·, projetes e·
· ::~
em Belo Horizonte e· tendo a área atividades da administração pública,
<~;
superior do Vale das cabeceiras
na área .do Vale .do São·· Franclsco,
: ·@
à ·barra do rio das Velhas·.
o Consehlo Técnico e EconOmico ·do
··'li
·lb)'. - Segundo Dist.rito _ do Vale do Sã'o Francisco; constituído
• ·c,;,
médio são Francisco _ com se- da seguinte. forma:
, :~,:~!,
de em. Joazeiro e.; tendo a. seu
. a) '- Pelos presidentes;
.,
. o::~
cargo a área .'média do· vale, da
da. Comissão do Vale do São
· ., ·i
barra do ·Rio das Velhas à Ca·
Francisco.
·
· · i'\1
choelra de Itaparica.. ·
·
' da Companhia. Hidro.:Clétrica
' ::!~
. c) - Terceiro Diatrlto . - do
do São .Francisco.
"""
baixo São PrancJSc:> - sede em
do Conselho de Aguas c Energia
.::[
Propriá - e tendo a seu cargo n
Elétrica..
·. -~
,
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b) -· Pelos diretores dos De·
Sala. · das Comissões, em 11 de
•partamentos Federais. ,
.
agõsto de 1948. - .Ismar de G6er,
das Obras .contra-as ';:Jêcas.
Presidente, em exerc!c!o. ·. - Apolonlo.
de Estradas de Rodagem. ·
Sales, Relator. - Salgado FU11o •. de Estradas de Ferro..
·Andrade' Rainoo •• - Matllias Olvm- · .
dos Portos, Rios ê Canais.
pio. :.... Vespastano. Martins. -·José
c> - Por um representante de Amer.tco. - Durval Cruz. Alvaro
cada um' dos cinco estados situa· ~dolpho.
.-àos na. bacia. do S.lo Francisco
PARECER
nomeados, cada um dêles, · pelo
:· Presidente da. Repúbllca entre os
N.0 718,. de 1948
·
nomes indicados em""lista tr!pl!ce
. Da comissão de consttiuiçáo . ·
pelos governador~ daquêles Es.. e Justiça .s/Jbre 0 . Pmtero de Leí
tados.
·cta Câmara· n.• 122·1948. . ·
'
Art. 16 - A .êste Conselho além
· . ·
. de coordenação prevista nesta lei, .
Relator: Senador Aloysto de Car- .
cabe encaminhar, devidamente ln·
valho.
•
.
:formados, ao Presidente' da República., ·
o Projeto de Lei da Câmara dOS · ·
os projetas e· relatór!cs das ent!da· · .Sci!hores . Deptitadcis, · . n.• 361-iA, de ·
des que o . integram, no que se .rela· 1948, · autoriza. o Poder Execut!v() .a
clonem:· com· o· Vale do· São Francisco. · . mimdar ·erigir,. ·nâ capital. do Pais,
§ 1.0; - Reunir·se·á o Conselho em.
monumento que .perpetue a· memória
sessões ·ordinárias ao menos seis ve- do ex-Presidente dà. Repúblloa, Conzes por· ano, sob a· presidência do selheiro Francisco · de Paula Rodri".
· Ministério da Viação.. e ·Obras Pú-· gue.s . Alves, bem como· a a~1·lr, · peio. · .
bllcas, e em sessões. extraordinárias, 1\Imu;tér!o da Educação e Saúcte, o
· quando convocado pelo presidente .. c1éd!to especial de um mllnão de ·
ou por um terço do número dos· cruzeiros, para as despesas com· a· ·
conselheiros: . ·
realiza cão dessa , homenagem.
I 2.• - Será atrlbu!da por sessão
Os ben-emérit~ serviços prestados
uma cédula. de presença· aos ·· colllle- ao Brasll, e, em especial, à cidade do
Jhe!ros no valor de Cr$ '200,00 (du-. ·Rio de Janeiro, por. êsse preclaro.
zentos cruzeiros), não sendo perm!· · brasl!eiro,. cujo centenário de 'nasci·
tida remuneração. maior ·do que Cr$ menta ainda há. po-uco -todo o Pais ·
1.000,00 . (mil cruzeiros) num- mês. ·comemorou nas. mais justas· expan- ·
Art. 17 _: o 'Presidente .da Repú· sões de ·Júbilo e .de gratidão, justlfl· .'"·
ib1ica envla.rá, a.nualmente, ao , eon- cam, · plenam~nte, a ·homei111gem ·a
gresso, cem as cont!IS . relativas a · . que o projeto visa, e que já se iaz
exerc!c!o anterior as que se rçferem inexpl!càvelmente retardada. , .
d&talhadamente aos serviços · a car" . .. Dlspensamo·nos, por Isso, de . lar·
go .. da c. V.S.F; devldainente jul, gas referências à longa carreira. dêsse
gndas pelo Tribunal de Contan .
estadista, · iniciada ainda no Império, .
•.
para a .. culminância na . Repúbl!ca,
.
.
Art; 18 .-· Tódas as -dotações. orça- através df,l • postos ··exercidos , com
znentárias e créditos BA!ic!on.als des- exemplar honestidade. e perfeito detln~dos ao Vale do Sao FraJ:lclsco, · votamento à c.ausa públ!ca, virtudes
serao depositados no .Da~~o do Bra· dignas· de serem im!tad&S por· quan·
sll para Ulterior :requts1çao, autor!-. tos. se dediquem, ·no Brasll, · à vida
zada.· pelo. Presidente da República. . politica. . · ··
· ·
:Art. 19 -.TOdas as dotações orça·
sua: época, isto. é, a;. época em rttie
znentár!as ou não, des!ánBdas. ao Va- . ascendeu· à Presidência :da ,Repúbllca,
, ..le do São Francisco, .ndependem do ..é, incontestàvelnlente, .a mal.s ·lntenreglstro no Tribunal de Contas para . sa do per!odo republicano e uma. dM
serem distribuidas·
.· '
mais .brilhantes de tOda a nclssa. hls.Art. 20 - Dentro de noventa. dias tór!a. As.· duas . grandes presidências
da constituição da C. V. S. F. or- anteriores, grandes pela natureza e ·
gan!zará ~sta o seu regimento a ser · alcance das ....ta.refas empreendldt:ls,
submetido à. aproyação do Presidente a presidência · Prudente de Morais,
: da República.
..
restabelecendo a ordem Interna, e a
Art, 21'- Esta lei· enbrart\ em vigor presidência . Campos . Bales,. restauna data de sua pllbllcaclío. . · ·
r ando a ordem financeira, prepara. Art', 22 - Revogam·se as dlspos!·
ram as reallzaçlles materiais de pro:- ·
ções em contrário.
gresso, . na memorável presidência.
~·

•

'

,':

-111'1!-.
Roãrlgues Alves, -com Pereira Passos, lamento, com Imediatos 'reflexos de
reformando, e Osvaldo Cruz, bigle· ordem econOmlca e social.
nlzando a capital da República. :&sse
·Oplnamoo, conseqUentemente, que
serviço, por si só, justificaria a ho- seja aprovada_ a proposição, com a
menagem que se projeta.
_
emenda de relação ao art. 2.• apresentada.
pela Comissão 4e Constitui· Somos, assim, · pela aprovação da ção e Justiça.
·
inlclatlva da. Câmara. dos Deputados,
Sala
das
·
Comissões,
em 20 de
redigido; porém, nos seguintes têrmos
agOsto
de
.1948.
·rsmar
de -Góes,
o artigo 2.• do projeto: ·
. Presidente,· em ·exerciclo. ...:.... José
_ Emenda ao artigo 2.0 .
Andrade .Ra·
Amerlco, Relator. mos.
Salgado
Filho.·
santos
Artigo 2.• ...: Lela.-se:
Neves. .,.... _Vespa.stano Martins. ~~~. ainda, o Poder Executivo auto·
Durval Cruz•. - Ferreira de Souza.
· rlzado · a. -abrir, pelo Ministério da
PARECER
Educação e Sailde, · o crédito especial
I .
de Cr$ l.ODO.DDO,OD· (um milhão de
·. N.•. 720, de 1948
•
'
I·•'
cruzeiros) para atender às necessá·
Da.
comias/lo
de
·
constituição
rlás despesas".
·
e Justiça, sdbre o Projeto de Lei
Sala · das Comissões, em 13· de
da C4mara. n.• 165·1948.
·
agOsto de .1948, · - Waldemar Pedro;
.Relator: Senador AlO'Jisio de ,:
Ba, Presidente, em exerclélo. .:... AIO'JI·
Carvalho.
aio ·de Carvalho, Relat_or. - -4-uuusto
Meira. - Olavo Olivetra., - Lucio
O projeto de Lei da. CAniara . dos
· . correa. - Vergniaud Wanderleu.
Deputados, n.• 574-1948, · ampara os
Etelvina .Lins. - Filinto Milller.
antigos elementos da. FOrça Expedi· .
Arthur santos.
clonárla . Brasileira que serviram no
.teatro de operações da Itália, em
PAIIICCER
1944-1945, e que, licenciados do servi· _N.0 - 719, de 1948
ço ativo, tenham., sido declarados, pbr
junta Milltar ~ de Saúde, até 31 de
Da Comissllo · de Finanças, sd- -.dezembro
próximo paS.sado,
. 't1re o P.rojeto de Lei ità C4mara "portadoresde de1947,
moléstia.
passível de
122, de 1948.
suspeitá . de haver sido adqUirida ou ·.
agravada. em conseqüência ·das - con· ·
Relator: Sr. José· Américo.
dlções
· inerentes à campanha. ou · à
~ · o Poder Executivo - autorizado ·permanência" no referido teatro de
pelo Projeto de Lei, ·. da Câmara Ms operações.
·
·
· ··Deputados,· n.• 361-A, de 1948, a erigir.
O projeto distingue entre Incapaum monumento _de consagração dos. citados com . absoluta Impossibilidade ·
serviços prestados .à. .Pá.trla pelo ex· de- assegurarem ·a própria subsistênPresidente da. República, Conselheiro cia. e Incapacitados com redução· de
Fránclsco de PaUla Rodrigues .Alves,
possibilidade .de proverem tais· . re;
asB!m como a abrir o crédito. espe- Clll'BOS;· :uns · e outros, co~endo
cial de Cr$ 1.ooo;ooo,oo ·!Jara aten· uma pensão, correspondente .ao s6ldo;
· der à. necessária despesa. .
quanto_ ·aos primeiros,. e ao melo sOldo,
quanto. aos demais, da tabela em·
- Como bem justifica a. douta Comis·
·
,
vigor,
do posto ou graduação · que
.sãOJ de . Constituição e Justiça, é uma
homenagem que se impõe e que "Já ocupavam na ocasião do licenciamento .
.se ..faz lnexpllcàvelmente retardada.".
'Realmente,· não passou pelo supremo
A providência é louvável, signifl·
·Govêmo. da. República. · figura mais
cando o aprêço da·. Pá.trla ·aos que,
integral · e · benemérita de adminls· com tanto valor, combateram ,_a. seu
irador, não· só pelo equll!brlo e des• serviço, no . estrangeiro. Mas resul·
·cortino de suas facUldades de homem tará, talvez, inútil, se limitado, nesta
Público, . como,· principalmente, pelo data, a um têrmo Já vencido, ·o
·privilegiado ·tato revelado na sele•. -prazo pa.ra a tnspeção de saúde reveção · dos valores que l.'lelll!zaram a ladora da Incapacidade cujas con-grande obra que, . refarma.ndo e sa• seqüências se busca atenuar;
Para. a. ·obtenção do· amparo, esta·
neando a Capital Federal, transfor·
.mou o Brasil num centro de atra· belece, . com efeito, o· projeto, algu-çãa ·Universal, pela e!ln1lnação de mas cOilldições, tais ·como o llcenclp,.
:eausas que concorriam para seu iso- mento do .serviço ativo, a incapaci·

_n.•

'
..''

.

. . :"~..,

.

. dade ffslca, apurada por . junta Mllltar de Saúde, e a verificação dessa
Incapacidade em exame. de saúde
procedido até 31 de dezembro do
ano passado. Quer dizer,. de referência à última condição, que é uma .
condição de tempo, que 01 projeto a
estabelece como condição já preen;
chlda, e não ainda· a ·preencher, o·
·que~ no caso, não pa!'lece justo, nem
teria · sido . da Intenção dos autores
. da Idéia · dêsse humanitário! amparo ·
aos nossos' bravos expedlclonáriqs.
Haja vista· que a mensagem do Se- -'
nhor Presidente da Repúbllca, suge· ·rindo a lei, é de 14 de se~embro do
ano próximo : passado de ·1947 e se
reporta à condição. do1 exame de saúde como um. fato ainda a se reallzar, .
até 31 de _dezembro daquêle ano. O
. ante-projeto que acompanha ·a · mensagem e que foi elaboradó no _Mlnlstério da . Gúerra, ,·assim ·estabelecia, ·
nem podia ser de o,utro modo:· ' "os
participantes, etc., llcenhclados · do
·- serviço atlvo e que .ven am ··a ser

.

,

opõem os· vigentes preceitos comtltu- ·
clonais e legais, feita, porém, no seu
texto, a seguinte emenda: ..
Emenda ao artigo· 1.0

Onde se lê 31 de dezembro de 1947,
!ela-se 31 de dezembro do corrente
ano de .1948.
Sala das Comissões, em 1S de
agOsto de 1948. - · Waldemar Pedr~
sa, Plresidente, em· exerclcio. - Alousio à(j carvalho, Relator. _ · Olavo
Oliveira .. -- .Lucio CorriJa. ·- V ergniaud. Wanãerlet}. - Filinto Milller. · ·
- Augusto Meira;·- Arthur Santos.
- Etelvino Lins • .
PAIII!;CER

N.o 721, .de 1948

'D~ Comissão de. Fórç~· Arm· a..
...,
das, s6bre.. o Projeto ãe Lei da
Cllmara . n.o '165, de· 1948. ·.
Relator.i Senador Salgàdo Fi. lho. . ·
·
·
·
·
·

Pleiteia o Sr •. Presidente dlll Repúbllca, em mensagem dirigida à Cãmara. dos Deputados, medidaS · de· .
mesmo sentido, são; expressamente, amparo aos participantes da Fôrça
cs documentos · constantes do. proces- Expedicionária Brasileira, que ·servlsado que motWou a mensagem- presl~- .ram.·no· teatro· de operáçôes dà._ Itádencial, e subscritos pelos Senhores lia, em 1944"1945; Refere,se 11011 liGeneral Mlnlstro · da Guerra, ' Gene- cenclados do serviço atlvo · e que té- .
r!U secretário Geral .do .Conselho de hham sido declarados; por junta miSegurança Nacional e coronel Chefe · lltar · de .saúde, portadores- de molés·do Gabinete do Mnlistro·da Guerra. ·tia pMsivel de suspeita de' haver sido·
Acresce ·que :o· S'l' •·. Ministro da. Guer- :adqUirida ou agravada em cons~
ra acentua,·· n01 seu oficio de 23 de · qüência das · condições inm:entes à ,
. 'julho do ano pássado,- ao. Senhor. campanha ou . à ·permanência: na,
Presidente da Rep11bllca que "são ·. quêle teatro.· de operações,. desde que
freqUentes· os é:RSOS. de Integrantes Incapacitados· e não poss_am prover
·
da Fôrça Expedicionária . BrMileira .•os. meios ·de ·subsistência. . · ·
que somente meses após o· .ucencia- _:.o Exceut1v01 tllinitou .. õ. amparo·
menta ..vieram 'à. sofrer, no estado ·de àquêles que· tivessem.· comprovado. o· ·
.saúde, as ·conseqUências· da·. _.campa-,. estado de Incapacidade até 31 'de d~ ·
nha no teatro! de operações da' · zembro de J947, prazo .bMtmte para
·Itália". ·
· ··
· .· · ·. ·• ·
verificação dos males ocasionados peCamo o projeto só fôsse ··aprovado ....-:las condições no tempo, .lugar e -luta,
na Câmara dos Deputados no curi!V. · sem se permitir .os abusos que pudesdêste ·ano, . e o texto .primitivo, q~;..,; sem: .surgir.
· .,. · '\ · ·
·.
com01 visto, é de .·1947, fizesse .refeA ·do111ta Comissão de constituição
rência ·a 31 de 1Zt:zemõro do corrente e Justiça apresenta emenda, •esten·ano, quer. dizer, o ano de 1947, pru- . dendo a·;medida .até 31 de· dezembro
relleu necessária a retlficaçlío . para de ·1948;:i1J01' supor que a data il'ixada.
:n de dezembro. de ..1947, pol"que 3lí · ·decorria 'do ano- em que fôl'a- a mende dezembro do corrente ano, já ·se- sagem: remetida ao Congresso. Enria, agora, do ano de .1948.
·.
_'· . tre'tanto, parece que o tempo até o •.
· Mas a . verdadrd é que a correçlío ,fim. de .1947 era o suficiente para,-apuinadvertlda frustra tôdlll ou quase. . ração dos· males. que se queria .acau. ·. tôda a finalidade da aplaudida pro- . telar, senã()j- deixaria de haver razão
·vidência objetiveda. pelo projeto.
para o limite, e deveria . perdurar
Somos, . assim, pela aprovação do enquauto subSistisse um expedicio!Projeto,
uma !Vez que à. êle não se nário.
·
~
,declarados, por: junta .-Milit'ar- . de
Saúde, até 31 . de de;:embro ào cor.rente ano, ·portadores, etc.". No

-

·. '. ·..-': ·:: ~· .["," "('" J~-.~.

·.. ·

l!:, por Isto, de parecer a Comfssãõ ·
de Fõrças Armadas que seja aprovado o projeto como velo. da Câmara·
·dos ·Deputados .e. regeltada a emenda
oferecida; que · versa sObre ,a; conveniência · do projeto; assunto da sua
competência técnica, ·
Sala das- Comissões, em 23 de
agOsto de 1948. - Pinto Alei3:o, Presidente .. ...., .Salgado .Filho, :Relator. ·

...,.•

.. atlvldade econOm!ca,. com a .lntclatlva . particular, · aprqveitando,
lmedlatw e p:ràticamente a orga' :nização ·' especia.llzada e experl·
ência técnica. da.s diversas em, prêsas,. com sua; ·ampla rede de
sucursais, agências · e represen~~~~~:S. em todo. terrltórior naclo· ·

.

· Examinando· o projeto sob seu àspecto técnico· não lhe fazemos res·
trlções de monta. Dois de seus dls·
. positivos, no entretanto, não . ncs
' .
PARECER
. parecem aceitáveis. São êles o § 2 .~
do art. 3.0 e o art .•10 cUja supres-·
N.o '722,. de 1948_
são . propomos. .
.· ·
.
·
. Da . Comissão de · ConsÚtuiÇão
.Autorizar.. o I.R.B.. a "requisitar
. e Justiça s6bre · o . Projeto de . Lei
o .pessoal · especializado · que julgar : _
da camara ·n.0 29', de 1948. ·
necessário:" - .o parágrafo se refere · , >
órgãos enumerados no ·parágrafo
Relator: Sen~or Filinto Milller. ·· aos
. 1.0 • do art .. - é dar-lhe wn. podtt
O Projeto de Lei do Senado n;ó 29
de interferência multo· amplo, que
de 1948, .vlsa·'à "instituição do seguro · poderá ocasionar graves transtornos,
agrário; à· ipreSel'V'açã.o. das colheitas e na composição- administrativa das.
reb.anhos contra os riscos que lhe são repartições autárquicas e ban'cos.
pecullues". ·
. o InstitutO! deve dispor de· !Pessoal
Em longa· e_ erudita justl!icação; · o rpróprlo, especializado e a colaboração
autor do. projeto, o eminente ·Senador prevista no.§ 1.0 será suficiente para
Attillo Vivacqua, · e5twia ·o importante . suprir as 'deficiências que acaso se .veproblem:a. do ampa!l'Ó às .nossas ·ativl- · rifiquem; sem necessid.ade de requisldades rurais sob todos os 'seus varia- . ções de sel'IVldores estranhos. . · ·
dos· aspectos, demonstrando proftmdo .
Quanto à preferência eStabelecida ·
conhecimento dB: matéria. · . . ·
no ilrt. 10. parece-nos, data venta,
não ser. aconselhável.
· · ..
Após indicar as três modalidades _
As emprêsas que vierem a operar
através das 'quais seria possfvél o es- . em ,seguz:o agrário ·estarão _resguarda·
tabeleclmento do seguro1 agrário · no . dás · contra os prejuízos que possam·
nosso Pafs: . · · . ·
.
. vfr a sofrer. As cautelas previstas
"I· - criação de um ·instituto · nos . artigos 5.0 , 8.0 • e U são sufici·
·
·entes, nêsse particular. ·
autárqulco;
. II ~ inclusão de uma carteira
·Sob o .aspecto constitucional o Proespecializada no Banco financiajeto n.o 29 não' merece reparos ..
'dor da
cultur_a e qa pecuária;
·Dada a relevância da matéria por
· . ·
·
êle ,dlsclpllnaQa, puece-nos · oonven1- .
., . m -·organização de emprêsail ente sejam ouvidas também, a res·
!PriVadas, cem objetlivo de explo- peito\ as comissões de Agricultura,
· rar o seguro agrário, Ildemdas · Indústria· e Comércio e de F!lianças. · .
pelo Instituto de. Resseguros do - Isto põsto, oplnàmos · flliVoràvelmenBrasU". ·
· ·
·
·
te ao ;projeto com as modl!ficações
analisa, cada..uma: delas.apontando ~s . propostas, consubstanciadas nas .sevantagens e inconvenientes que de· gulntes emendas:
correriam de· sua adoção e demo:nsil!lmend'a. ,:n~o 1 .
tra qUe .a terceli'a solução é a que
Suprima-se o parãgrafo 2.0 do armelhor atende . às nossas condições
tigO!
3.0 :
de melo, !)lOSSlbllitSindo o êxoto da
importante ·iniciativa.
Emendw n.0 2: ·
A soilucão . adotada. pelo projeeo, . SuprliUa-se no. art. 10 as expres·
acentua . o nobre representante espl- sões "as entidades autárquicas e de
rltoSilantense,
economia mista federais".
Sala das Comissões, em 19 ·de
"ConclUa a ·indispensável lnter- ·
agOsto
de 1948. ··- Attllio Vivacqua,.
venção do Estado e sua partlcl·
pação financeira n~se setor de Presidente: - Filinto Milller, Rela·

- Maynard Gomes. - Alfredo Nas·
ser; - Severtano. Nunes. - Erne<rto
· Dornelles.

agrl_

'

..
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' tor. ·- Art1tttr Sanffn.
Etelvina
. Lins. - Lucio Corrl!a. - Vergniauà
Wanderlev. - Ferreira de Souza.
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N.0 723, de 1948.
Da ComíssãQ de Constituição
e Justiça, sdbre o Projeto ãe Lei
da Câmara n.• 235, de 1948.
.Relator: Senaaor Olavo Oliveira.

\

ou científico, · contanto que hajà cor. relaçãQ de matérias e compatibilidade 4e horários". · .
.
4 - Nas c07Uliç6es legais · podem
também acumUlar. lugares diversos

os .funcionários. p'úblicos .qUe,. ocupa-

rem -cargos ou desempenharem função gratificada. ~
. · .
..,.o profes.Sór de. dois estabelecimentos de • ensino, · nomeado . diretor de
ume dêles, pode 'Constitucionalm,ente
continuar a · exercer a cátedra no
outro, - o que parece defeso pelo -·
art. 1.0 do projeto; in verbis ·...;.; "ve- ·
rL,aào o de.sempetnho de quaisquer

1 - o proJeto de lei . n.• 689-1948,
· da Câmara. . dos Deputados, está. assim concebido:
·
ATt. 1.• -Os- funcionários públicos outras tunç/Jes". · ·
·
,
que, ocupa1.1em cargos em ·comissão ou
5 - · Para. escapar .o citado artigo
desempenharem ·. função ·gratificada. . primeiro da. ·vllta. de inconstituciona- ·
deverão1 dedicar .tempo integral aos lldade propomos ao mesmo a seguinte
trabalhos da. repartição, · vedado o
Emenda aditiva.: .
·
desema>ernho· de quaisquer outras fu.n.- · ·Art. · ..1.0 · Acrescente-se, pondo-se
ções. públicas. ·
·
uma. virgUla. no lug811' do seu .atual
· Parágrafo único ·- ·Não_ se incluem ponto final """" "ressalvadas as :hipó·
no impedimento de que .trata. êste ar· teses Zegais ãe acumulação".
tigo os encargos decorrentes do pró·
6 -' Com essa. modificação, para. a.
prio cargo ciU função, o que, .em caso defesa. da. nossa. Lei Maior,. somos
algum, determinará. remuneração adi~ pela aprovação do projeto.
. .
tiva. de ·qualquer espécie.
·
Sala das . Comissões, em 19 de
Art. 2.0 Esta. lei entrará. em vigor . · agôsto de' 1948 • ..;.. Attilio Vivacqua,
na. datà. de sua publlca.ção.
Prestdente, com restrição. - Olávo
Art. 3.0 Revogam-se as disposições Oliveira, Relator .. - · Fererira de
em contrário. .
So'liza. - Vergniaud Wanãerley.
2 - A. sua. finalidade acha-se ex- Lucia Corrl!a, ....; Filinto M1lller •
. plicada a primor· pelw justificação da .Etelvina Lins.
- Comissão Executiva da. outra .casa do
. PARECEil.
Congresso Nacional:
·
'724 d 19
O prO'Jeto tem em vista tornar ·
N.•. . i e- 48 ·
mais eficiente a chefia dos órgãos da ·
Da Comissão · de Constítuiçilo
a.d:minlstra.ção. Claro está. que, se os
e Justiça sllbre o Projeto de Lei
. diretores e chefes de. serviço não de.n,0 181, ãe 1948.
·
dicarem todo. o seu tempo· útil aos
.Relator:' senaaor Augusto Mel. afazeres do órgão .que dirigem, virá.
.. ra. ·
·
·' .
fatalmente : a procrastinação, na mar·
cha. dos trabalhos. como os órgãos.
o Projeto de Lei·n.• 181, de 1948,
da. ··administração exls_tem para · ~er- da. Càmà.ra dos Deputados, visa a
vir a' coletivldade, a. anomalia atual- . eqUiparação do Corp01 de 'Bombeiros
mente reinante é um fator para di· - ,do Distrito Federal às. Policias. Mlliflcultar a ,p~.~esteza., a exatidli.o . e o. . tares para o efeito de gõzo ·de _Iguais
interêsse peloa. negócios do1 povo .que, vantagens concedidas . a essas fOrças
em última .. análise, é quem contribui.
policiais. Sujeita. .os oficiais e praças .
Em face da racionalização dos s~r- - do Corpo de Bombeiros' ao · fôro mi·
viços públicos, a. assistência do chefe litar. Quanto à primeira parte. nada.
em tOda. a fase da ' ·atividade, mor· há. a objetar. Quanto ú segundá, pamente .em -se tratando de órgão de rece que seria conveniente só adml- ·
natureza. técnica ou especializada, é · tir o ·fOro e processo militar quando
um imperativo dessa própria racio- não of·erece margem ·a qualquer ln·
na.lizaçlio.
. .
. · .corporado às fOrças militares do
3 - A ConstitUição Federal veda Exército. Em todo o caso o projeto
a acumulai;ão de quaisquer cwrgos, · não oferece margem a qualquer ·fnexceto: ·
· constitucionalidade e pode ser apro.
. a) de jUiz e professor secundário vado pelo Senado.
e superior (a.rt. 96, Il :
Sala · da.S . Comisslles, em 13 de
b) · "de dois cargos de magistério agôsto de 1948. - Waldemar Pedrcr
ou a de um dêstes com outro técnico sa, Presk!mte, em exercício. - Au·

.. '

;...ou- .
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·'

.''

guno M'eirtt, .Relator. - Olavo Oliveira; ...;.... ·Vergniauct Wanãerley. Lucio CorriJa. - Filinto MiJ.ller,
vencido. - Etelvtno Lins, - Arthur
· Santos, vencido, pela 1nconstltuclonal1dade. - Aloysto de CarvcilhO.

·

PA!lECER
N.• '725,. de 1948

· Da comlestio de FOrças Arma-

das, · sObre o Pr01eto de Lei da
.. c_o.mara n.• 181, de 1948.
.
Relator: Senador- Ernesto Dor·
nelles.

Presidente.
Ernesto Dornelles, ·
Relator. - Sttlgatlo . Filho. - seve.;
rtano Nunes. Alfredo
Ma11nara Gomu.
.·
•

'

z.r.o

Nasser. -

.

'

I

·

PARECER ·
'726, ele · l948

Da Comissão

de

•

Constttutçtlli

e Justiça, sObre a Representaçtlo

n.0 5, . de 1948. .

.
.
·
Relator: Senador Etelvino Ltns• .

Del1bera a ComlssAo, nos termos .
do · art. 210 do Regimento .Interno,
arqUivar a representaçAo n.• · 5, élo
Sr. Carlos Ramos. . ·
Sala das Comissões, em 24 de
. maio de 1948, - Waldemar Pedrosa;
. Presidente, em exerclclo. - ..Etelvfno
Llns, Relator,· - AugUBt~ Metra. -

O Projeto n.0 181, de. 1948, da. .CA·
mara dos Deputados, no . art. 1.•
manda eqUiparar o Corpo de Bombelros do. Distrito Federal às Polf·
elas Militares, -considerando-o reserva
d~ ·Exército. E no art. 2.• estabelece· Olavo Oliveira. -.,. Lucto CorriJa, ·que os oficiais e praças daquela cor-· vergntauã ,Wanderley, - Aloysio tle
poração ficam sUjeitos ao fôro mf- Carvalho. -. Filinto Mtll(er·. - · Joâ.lltar e serão processados perante a qutm Piru,
·
· .
·Auditoria da Polícia Militar do Dis·
PAilECER · •
trfto Federal, quando praticarem
N;• '72'1, de 1948 ·
qualquer .dos crimes previstos no Có1
digo Penal· Mllftar ·
.· ·
Da comil!6ão de . Trabalho e .
Segundo parecer da douta Comls·
. PreiittliJncfa social; s6bre a Re- ·
são de ConstitUição e Justiça, o pro· presentação n.• 5, de 1948,
j,eto não oferece margem a qualquer·
lnconstituciOillalldade, e · pode ser
Relator: Senatlor Filinto M1ll·
aprovado pelo Senado. '
·ler.
·
· Quanto a01 'Diéritó, Igualmente, na·
. A representação n.• 5,, de ol948, do
da . poderemos . opor-lhe. · De fato, · o . Sr. Carlris Ramos, foi distribuída às
Corpo de Bombeiros; pela. sua. orga- Comissões de Constituição e Justiça
nlza.ção' e pelas suas :tbal1dades,
e de Trabalho .e Previdência.
não deverá deixar, hoje, em face das
:Refere-se· ela à. necessidade da.
características' da. guerra. modernr., criação, ·. pelo Cong11esso, · de uma.
de ser conslderadot reserva .do Exér- "Repartlçlio de Responsab111dade em
cito.
·
·
cargo p'Qbl1co", · dest:tnada a. fiscalizar
Conseqüentemente, parece-nos. do o emprêg01 de verbas· por parte ,dos
mesmo modo justificada a. medida Institutos de Prev!dênc:ta social·. E'- ·
consubstanciada not .·art .. ·2.0 , que não . essa; pelo menos, a lmpressAo que
é . senão uma decorrência _da ante- nos deixa. a. leitura da .confusa expo·
. slçiio da. matéria feita pelo autor.
rlor. . · · .
·Nem por isso, é certo, seria acon·
Segundo Informa· a SeçAo ,de Proselhâvel a. criaçlio' de um jllOVO órgão tocc.lo e Slnópse é esta a décima. re. de · just.fça especializada • em corpora- presentaçAo ·enviada ao .Senado pelo
ção de. efetlvo por demais l:lmltado1 Sr. Carlos Ramos.· Abordam ·elas
.para compórtâ-lo, Mas o Corpo de os mais variados assuntos: repouso
Bombeiros está subordinado -ao MI- semanal remunerado, aproveltamen.· nlstérlo da· Justiça tal como a Po·- to de máquinas .para. apurar eleiçõeS,
lfcla Militar do Distrito Federal,· que previdência. social, lei· eleltcral, ma.- ·
_já dispõe daquêle órgão. Nessas con- térla constitucional, lmp&to de rendições, a soluçAo proposta,. a nosso da., escassez de gêneros, etc.
·
ver, resolve· satisfatoriamente o proAté. o presente,. ao que nos consta,
blema. sem: o Inconveniente acima. nada. se ,aproveitou das -sugestões reref,erldo.
··
feridas.
. ·.
Por êsses motivos somos pela. apro.
· Somos forçados, assim, a. concluir .
vação do projeto.
que ·o Sr. Carlos Ramos tem tomado
Sala das Comissões, · em 23 de o; tempo das Comissões do senado
agôsto de ·1948. - Pinto ·Aleixo, com o exame de representações ln-

··'

''

j

·.

--

des, pelas. c~m!Ssões de P'lnanças é
telramente destituídas.· de Útl~ldade.
E é · lamentável ·que · tal ·aconteça, de Constituição e Justiça do. Senado.
sabido como é que' temos assuntos
Em que pese a brilhante argumen~
de grande relev~cla ·requerendo tação ·com que · 01 nobre. representan·nossa atenção. . .
.
.
. te do ·Rfo ·de. Janeiro procurou·. am. A . Cc-nlissão ~. de . Constituição ,e parar · seu substitutivo, · somos conJustiça decidiu-se' pelo arquivamento trários à sua áceitação porque enda representação n.• ·5, de : 1948. tendemos que desatende· êle a · preEstamos de ·acOrdo com· êsse ponto ceitos constltuclcnals ferindo o prln·
~'e vista e nos termos do Regimento
cípio jfUnda~ntal da iNiedú.tibiU~
deliberamos· mandar arquivar a alu- . dade. .de. .vencimentos ,· da magistradida representação.
· ·.
·
tura. lJe · fato, .êstes vencimentos
podem ser fixados em limite
· Sala· das Comissões, ·.em 19 de não
inferior·
. àquêle estabelecido pela
.agOsto de 1948, - Marcondes 'Filho, Constituição
no seu artigo 26 · § 2.0
Presidente"· -· · Filinto Milller, Re· em.combinação
os artigos 1.0 a
Iator. .- Pedro Ludovico. - Fer- 4.0 da Lei n.• 33com
de
13 · de maio de
nandes· Tavora:·. ·.- Lucio corr~a.
PAIÍECER · .

..

1947.

.

.

· . Na. sua llnpressionante eXIJloslção, o
·
nobre Senàdor Alfrecto Neves decla-·
N.O 728,. doe l948·
· ra, verbis: "li: certo que se procu:a
Da comissão d,e . con.stituição
atender .a um dos incisos . da Cons.
e Justiça, sóbre o Projeto de Lei
tituição Federà.l, cuja origem, no
· da Cãm.ara n.• 44, tte ·'1948.
·entanto, · força · é dizê-lo, P()demos
. . .Relator: Sr. Arthur santos.
achar no esplrito lrrefletldo da con.
cessão, que · predominou no momen. A ·comissão· reiter'a · ~éu pronun- to da. feitura . da co.nstituição, .nos ..
ciamento sôbre .a. matéria. de-·ordem corredores do Palácio · Tlradentes".
constitucionà.I .com .. que. ela se pro- E mais · adiante acrescenta: "Não
·· · nunciou sôbr.e a espécie no seu . Pa- fósse a execução inoportuna dêsse
recer n.• 350, doe~ ·1948, . às fôlhas.
cllspositlvo · constit!lcional... etc.'~. .
N!!$t!ls ·éondições;. (opina que· o .pro~
os trechos cit~dos mostram que ó
jeto e 01 substitutivo sejam devo!· própric1 · autor. do substft.utlvo. reco.;
vidos a.o .Senado para apreciação nhece. que 0 Projeto de· Lei da c~
final.
.
· .
"mara visa .a execução de· claro. :e
. Sala .das ComisSÕeS, em .13 de insofismável dJsPosltivo constltucio·
. agôsto. de. 1948. ·......;.' Waldemar Pedro- na!. . .
sa, Presidente; em exercfcio, vencido.
Ao examinarmos 9 Projeto ·.de ·Lei
- Attüio Vivacqua, de 'acOrdo com · da Câmara. n.• 44, de 1948, . não posua declaração .de· voto. .:.... Arthur demcs fugir ao exame. da. tese consSant()s, Relatt'r .. .:.... Olavo ·Oliveira.
tituclonal Já por vêzes ·debatida no
- A11gusto Meira. ~ Etelvina Lins. · selo. desta Comissão :e· no plenário:.· ~

o·

- Vergniaud Wanderley.·.:.... Ferreira. "pOde ou não· o Congresso ampliar
de Souza, vencido. :- Lucia corr~a; · os proje~os :da iniciativa .. privativa do
vencido .. -:- Aloysto de ·carvalho.
· Executivo?" A . c~mara ·dos Depu-

VOTO EM SEPARADO 00
. lados e o· senado, em váíias oportuSENADOR FILINTO MVLLER
r!~ad~~oj: •. ampliado e .melllorado
Contra c. ponto de vista da maioria
Pela t•é-reoelra vez volta à Comissão
de Constituição e Justiça o Projeto - se manifestaram, com. o brilllant!smo
de Lei da C~ara n.• · 44, de. ·1948, ~e· sempre,. os nobres Senadores Fer"
que reajusta os vencimentos da· Ma- relra de .Souza; Etelvino Llns, Arthur ·
. , gistratura e do Ministério, Público - Sllntos'· e. Aloyslo, de ·Carvalho; mem~
· dll Unl§.o.
·
bros desta Comissão.'' ·
Anlniado ·dos maiS no~ propósl. O substitutivo ,..Alfredc,·. ·Neves, ora
tos ,~. lnlpr<!sslonado sobretudo' com em eJCame, não' se ·filla a .:uma, das
a difícil situação financeira do 'Pais, 'correntes .surgidas no Senado. · ·
o nobre Senador Alfredo· 'Neves .ofe:e eclético. Ora · eleva. os padrões
receu, na Comlssãc. de Finanças,· um propostos pelo Executivo, ora os di·
·substitutivo àquêle projeto. em ·vlrtu· minul. E diminui mesmo aquêles já
de do .qual são reduzidas. as ·tabelas . fixados pela Constituição,,
de vencimentos aprovadas pela Câ- . Rendendo nossas homenagens ao
mara e aceitas; em duas · oportunlda- exaustivo tl'!\balho do· eminente cole-

.,
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ga não podemos aconselhar a apro, · creto n.O 21.206, de 28 de março .. de
vação do seu substitutivo,,
· • · 1932, . pelo que . fica· assegurado ao
. Ou o- Senado aprova o proj•eto .tal funcfoilário · o direito aos venc!men•
como o encaminhou o Poder ·Exec:u· tos integrais, a ·partir da data ern
tivo, ou redUz as tabelas propostas, · que foi aposentado. ·
,· . · ·· ~ · ·
ou lhe nega aprovação, na hipótes.e
. Art. 2.0 Revogam,se .as disposições •
de entender não. ser possível ampliar em . contrário.
·
·
os . projetes · de iniciativa . privativa
PARECER
do Presidente da República .... · · .: ·
Entei1dendo, na hipótese contrária,
· N. o 73(), de 1948
isto é, · como sempre tem e1ttendido1
Da Comissão d.e aedação de L!lls'
ser ·possível ampliar. , tais projetes
para · melhorá-los, deverá - data.Redaç'áo' final do ProJeto .de . ·
• venia· aprovar o Projeto. n.0 44
Lei da C4mara n.• 177, de 1948'.'. ·
de 1948, d.e acôrdo com os pareceres
.Reliltor: Senador. Augusto Mel~
anteriores da Comlssãtl de Consti.ra.
·
tuição e Justíça e de. Finanças. ·
Por nos ·parecer que · o substitutivo
Apresenta esta Comissão, em fôlha ·
·Alfredo. Neves não obedece. aos pre- . anexa, a redação final do. Projetó de.
ceitos estabelecidos pela Constituição lei da Câmara. dos Deputados n.• 177,
e pela Lei n.O 33 de 1947, opinamos d.e. 1948
~
pela sua rejeição,.
. · .
' ·
Sala da. Comissão dé Redaçã 0 de ..
Sala das . comissões, em 13 ·de Leis, em ... de agôsto de 1948. . agôsto de 1948.
Clodomir . Cardoso, Pl:esidente. · ·
Augusto
Meira, .Relator. :- ·walde.·
PARECER
o

.

.

.

mar Pedrosa; . - Clcero de V~con
N.O 729, de 1948
celló~. - .Ribeiro . Gonçalves.
Da Comissáo iú .Redação de Leis ..
ANEXO AO PARECER .N.•· 730
.Reilru;ão final cü> Projeto de ·
.Redação · final do Projeto de
Decreto Legislativó · n.• 10, de
Lei, .da C4mara n.• 177, de 1948.
1948.
.

O Congresso Nacional d~reta:
Art. 1.• l!: o Pcder Executivo auto. :rizado a abrir, pelo Ministério da
A Comissão oferece, . em . anexe, · a Educaçãoe Saúde, um crédito espe- ·
. redaçl\o fmaJ do Projeto de .Decreto cial de Cr$ 14.400,0() (quatorze mil
legislativo n.0 10, de 1948. . ·
e qu~rocentos drUzeiros) , para· o
Sala da Comissão de Redação · de pagamento a Teodorino R,od:rigues
Leis, em .... de agôsto de 1948. Pereira, professc:r (Chefe do Curso
Clodomir Cardoso, Presidente.
. de.Mecânica de M~quinas~- E.T.N ..
Waldemar · Pedrosa,
Relator.
- . D.E.I.), padrao K, do Quadro
'Augusto 'Meira. ~. Clcero de VasconPermanente do Ministério da Edu-.
cellos. - .Ribi!tro · Gonçalves. ·
·
cação e Saúde, da gratificnçã 0 de
ANEXO AO J:'ARECER N.• 729
. magistério ·a que fêz. jús no período
de 1 de janeiro a 21 de dezembró ·
·•
.Redação · final ~. db 'Projeto de
de 1946, de. acôrdo com o Decreto-lei
. I>ecretQ Legislativo· n.o 10, de ·n.O 2 .895, de 21 de dezembro de 1940,
"1948.
modificado' pelo Decreto-lei n.O· 8.315,
o Congresso Nacional decreta, nos de 7 de· dezembro de 1945. ·
,
termos dO. art. 66, item VIU, da
Art. 2 .O Esta lei entr~rá em. vigor
. constituição Federal, e eu, .Nereu na data da_sua publicaçao, revogadas
Ramos, Presidente ~o. Senado Fe·"' as disposiçoes em contrário. ·
dera!, promulgo o seguinte
-.· O SR. PRESIDENTE -Está finda
a leitura do expediente.
DECRETO LEGISLA:riVO
Acham-se sObre a mesa .para rece·N.o 10, de 1948
ber emendas. nas duas próximas · ses·
Art. 1.0 J!: aprovado o ato por que sões, os projetas de Decretos Legislao Tribunal· de Contas, no exame da tivos números 25 e 26' e os projetas
· apc!Sentadoria concedida . a Alfredo de· Leis· da Câmara números 300
da Silva Duarte, guarda civil, classe 301 - 302 - 303 "- 304 - 305 I, do Qlladro Permanente do Mlnis,· 306 ""-. 307 - 308 - 309 - 310 tério da Justiça e Negócios Interio- 311 - 312, · todos de 1948 e com os
res, julgou ser-lhe aplicável o De· respectivos a'VUlsos já distribuídos.
·. .Relator • .Pedrosa.

Senador Waldemar
.
.

•

.

;
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O SR. SANTOS NEVES (pela <Educação e Saúde, o créditOt especial
ordem) - Sr. Presidente, .peço a
necessário ao fim preVISto no à.rtigo
'
·
v. Ex.• consulte a Casa sôbre se anterior.
dispensa de interstício, a Proposição
Just!f!ca.ção
n.• 292, de .1947, que cria a Comissão
do Va.le do São Francisco, a fim de
A Sociedade Brasileira de Neuroser incluída na ordem .do dia da • logia, · Psiquiatria e Medicina Legal,
sessão seguinte. ·
fundada em 17 de novembro de 1907,
O SR. PRESIDENTE - O Secom sede e fôro na cidade · do Rio
·nhor Senador Santos Neves solicita
de Janeiro, . tem ·por objetivo con-.
dispensa de interstício para a Pro- · .correr para o. desenvolvimento e proposl.çáo n.• 292, de 19t'7, que cria. a
g.resso dêsses · três ramos da . mediComissão do Vale do São Francisco. cina e tratar . de , questões médicoe dá. outras ·providências.
.
sociais cem essas especialidades.
. Os Senhores .que aprovam o requerimento, . queiram · conservar'l!e sen- . . 2. Para conreguir. tal desider~t() .
deve, · além de exercer outras ativitados. (Pausa> •
dades,
. promover · e realizar congresEstá. aprovado.
sos brasileiros de neurologia, psiquiaO SR~ MATHIAs OLYMPIO (pela
tria e medicina legal.
oriZem> ..."'- Sr. Presidente, venho
3 ~ Esta, Sociedade qUe conta quase
também ~pedir .a V. Ex.• consultar o quarenta · . e um anos de.. existência·
plenário sôbre se ·concede dispensa realizou, .até hoje, quatro congrêssos
· de · interstício para que figure na com auxílios do Govêmo sendo . que
Ordem dc1 Dia da próxima sessão a
o último foi em 'l!Íivembro de 1934'•
.votação do Projeto de Lei 'da Cê.- • Decorridos que foram de então ·a
mara n.• 44, . dêste .ano, fixando os
esta parte· quatorze anos . resolveu a
venclinentos da magistratura ·e do
Sociedade reallza.r, em outubro do ·
ministério público da União.
ano em curso, o 5.° Congresso. Bra·
O SR .. PRESIDENTE - Vou sub·
sileiro de· Neurologia, PsiqUiatria e
meter. a votos o requerimento, do. SeMeclicina . Legal, que. reunirá. psiqüianhor. Senador ·Mathias Olympio, no tras, neurologistas e médicos legissentido . de ·se1' dispensado do interstas de todo o .território naclonal.
tício regimental . o Projeto · de Lei
4. Nêsse certame. deverão tomar
da Cflmara. n.• <44; de 1948, já em
·
parte
também várias sumidades. mé· fase de votação.
dicas
estrangeiras, sobretudo norteOs ·Senhores que o aprovam, quel·
e sul-americanas. Obvio
americanas·
ram ficar sentados. . (Pausa.> •
e includ!vel ·é que um Congresso
Aprovado.
· . ,
d!llssa natureza só. pode concorrer.
Estão sôbre a mesa algims projepara o progresso dos conhecimentos
relativos às ··três especialiliades acitas que vão ser lidos.
ma
referidas, no· Brasil, . e, portanto,
!!: lido e distrillufdo . à · ComiS~
para
a elevação da cultura · méc:llca são de ConstitUição e Justiça o · nacional:
.
·. .
.
· ·
segUinte
·
5. Pela reunião dos técnicos dessas .
PROJETO DE I.EI DO sEN.ADO
'especialidades de todo . o· Brasil, nêste . ·
N o 32 de 1948 · ' ·.
_ Congresso, serão· por certo ventiladas
. ·
'
.
e resolvidos assuntos· de grande in- ·
Concede· à Sociedade Brasileira
terêsse nacional para a· saúde mental'
de Neurologia, Ps_iqu!atria. e Me· . do povo brasileiro e, par.a ·o, progresso
dicina Legal o a.w:flio de· Cr$...
das :respectivas especialidades mé··
150:000,00.
.Vdicas.:~c;. · · ·· · ··
.
··
·.
·.' .\
\
.
· Art 1 o :!!: concedido à Sociedade
6.. As ··Ptimeiras sessões do Congresso serão' realizadas ·no Estado de São
. BrasiÍeirà de Neurologia, Psiquiatria
e Medicina Legal, 0 auxilio de Cr$
Paulo e as seguintes na Capital da
150.000,00 (cento e cinqüenta mil
República, . proporcionado aos . con.
gressistas · o conheclmento dos servi·
· cruzeiros) para ·custear as · despesas
do 5.• Congresso de Neurologia,· Psi·
ços especializados dêstes dois gran·
qufatria e Medicina Legal, a :reali•
des centros do. Pais.
.•
zar·se na Capital da República em · 7. Sendo os recursos financeiros da
outubro do corrente ano.
Sociedade insuficientes para custear
Art. 2.0 É o Poder Executivo auto- · as despesas com o Congresso, justo é
rizado a abrir, pelo. Ministério da
que lhe seja concedido ·um auxilio de

.

,.

'

'

'.,

.

.,

cento e cinqUenta mil cruzeiros (Cr$
·150.000,00) para atender às mesmas.
.Sala das · Sessões, em 24 de agOsto
de 1948. - Francisco Gallottl. -

Hamiltt>n Nogueira. - Henrique de
Novaes. - Santos Neves. LUCia
correa. -·Alfredo Neves.

·São lidos, . apoiados e dlstr1buldos à Comissão de' COnstitUI- ·
. ção e Justiça · os seguintes pro.. jetos:
PROoi'E'.I'O DE LEI · DO SENADO .

ventos allsiou. e dos. "verdes mares
bravios" ·da costa que se . estende do
Rio Grande do NoJ:te aQ Pe.rl\.
O custo· das obras ·de . fixação do
canal, construção . · dos gUla-marés,
cáis para .acostamento, etc., está
nêste momento reduzidfssimo; mas
quem nos diz que uma nova cheia
de grandes proporções, . como a de
1947, não irá inutUizar o que· de·
beneficios esta última \relo · fazer?
·Faz-se preciso . urgentemente·· defender o pOrto e seu canal de acesao,
. obras· de há ·mUito ·previstas, tendo
sido para tal fim consignada a ne-cessárla · verba .no Plano . Salte, Po-.
de-se -fazer hoje cóm 30 . milhões de
cruzeiros o que em 1946 não se faria
com 40 milhões.
···
O Piaul, como os demais Estados,
desde 1902 ·· até· 1932, ·se não.. me engano, cOilCOJ.'Il'ia com ·a· cota de ~%
ouro para ser aplicadp. na constru;
ção de ·portos, entre os quais o seu.
os demais da Uniãoaoram beneficiados, o do Piaiú _;· nunca. ·
Sala das Sessões, · em 24 · de . agOsto
de 1948. - 'Joaquim Pires.

N. 33, de 1948
· Autoriza ·o Governo a contra..
tar, mediante concorrencia ·míbliéa, · a construção e aparelhamenta .dQ pórto .de Amarração,
·
no Estado .do Piauf.
Congresso Nacional Dêcreta:
Art. 1.o Ficai Q Óavêrno Federal
autorizado .. a contratar · com quem
mais vantagens oferecer, . em concorrência pública, a construção e aparelhamento do pOrto de . Amarração,
no Munlclplo .de Lulz Correia, Estado .
do PiaUI, fazendo o pagamento das
despesas · a serem efetuadas pela
PROJEro DE J.EI. DO SENADO
verba para tal fim consignada · no
N •0. 34, de 1948
· Plano Salte ~ealizando operações de
crédito se 'necessário fOr, com galÚgulà reversão de pensões de
rantia 'da dita ver.ba.
montepio . de herdeiros . de
Art: 2.o Revogam-se as dlsposiçOes
tares contribuintes.
·
· em contrário.
Art. 1.• As pensões ® 'montepio
dos herdeiros de · militares contribu·Justificação
intes, além. .dos casos já previstos em
Piaul é o ,1ruco Estado banhado .lei, reverterão também. da viúva sem
pelo Atlê.ntico que tendo, ·allás, _no esfilhos ou dos filhos em favor das .
tuário do rio Parnalba, condiçoes pa- · irmãs solteiras ·ou viúvas, do con~
ser · dotado do melhor pOrto da cos- .trlbuinte.· que ·dêles era o único. arr1ta nprte do\ Pais, ainda o tem .como . mo.
nos. 'tempos coloniais, agravado pela
Art. 2.• Revogam-se as dlsposlçOes
obstrução da .barra, em. virtude .de ter
elri
contrário •
. aJ.1 naufragado uma• embarcação no
Justificação
prlndpio dêste século:·
1
No · ano i:te 1910 'toram feitos os
As · leis que · regUlam a. réversão do ·
primeiros estudos para· sua construmontepio dé militares não àmparam
ção e a.parelhamento; diversos Cllltros
as irmãs, solteiras ou viúvas, do con.foram feitos. que só vieram constatar tribUinte, que dêle era o único ara elevação; cada vez maior, do seu
rimo, quando se venha a verificar o
custo, de s. 000 contos de réls · a
falecimento · da · viúva. . do contribu40.000.000 de cruzeiros.
Inte, já havendo falecido a. mãe do
mesmo.
A· última cheia do Rio Parnalba
desyiou· o voaum e de ·suas águas para
Trata-se de_' uma lacuna. que precisa ser corrigida; .
aquela · barra, desobstruindo-a e carregando os assoreamentos para pleno
De fato, a r.eversão se dá "da
oceano'. ·
··
·
viúva sem filhos ou ·dos filhos em
Vapores com 25 pés. de calado, da
favor da. mãe do contribuinte ·que
. Booth Llne, já transpuseram a bardela era o único arrimo", seguildo
ra, com facilidade e· sem rlsccs e
estatU! o Decreto n.• 5. 465 dé 9 de
fundearam no pOrto, abrigados dos
fevereiro de 1928. ·
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Da mesma forma, se ·dá a rever· raty - de 15 d~ mês pasSado,. figura
são "da . mãe .viúva para· as ir~ o seu nome, à página 43, ·coino adido ,
solteiras. ou viúvas,· .do ·contribuinte"; comercial junto à . Embaixada · em
·
·
conforme .preceitua. o Decreto núme· Waslllngton; ·
ro: 4. 793! de 7 de janeiro ·de 1924,
·· Colislderando que, o cargo· de ·adido
IConstatar:se, assim, que, estandoovi• comercial·· no Ministério· do· Exterior
. 'Va a mãe. ·do con.tr~bulnte, quando rve~ foi extinto. :.pelo Decreto, n:O ·19:480, .
Ilha a verificar-se· o falecimento de 12·12-30, . sendo criado . no Ministério
'llua. viúva, suas _ irmãs, desde · que . do Trabalho· pelo Decr.eto n.• 19.745,
delas fôsse seu único arrimo, estarão .de 9-3-31, mas. extinto. pelo Decreto
beneficiados pelo· montepio •.
n.• 23.879, de 16·2·34, mantidos apenas
e com a proibição: de ·preenchi·
· · Tal. Dão se dá~ entretanto, na hi• mento
das vagas· ·os · então ·. existen-!Pótese de haver, runtes,. falecido 'a tes, os quais
..a· Lei n.• 442, de 3-6-37,'
mãe viúva do contribuillte, ·'.' ·
equiparou aos cônsUles gerais, determinando que. os respectivos ·cargos
li: esta lacuna que. projeto visa · a
sanar; amparando· como é de justiça fOssem .extintos· à medida que .vagas·
as irmã.s, .. solteiras ou viúvas, .· do sem:.
contribuinte, que .delas . era o único
Requeiro sej~m.' sàÍicitadas. ao Po· .
arrimo,.
·
der Executivo as seguintes Informa·
·
•
· ·saia. daS sessões, em 24 . de •ágõsto ções: ·
de 1948 •. "- .Filinto Milller ..
1;0 ) Qual o motivo e,;-fundado em
Vem à Mesa, é lido. e deferido que preceito legal, foi o. Ministro de
pelo: Sr. Presidente · o . seguinte · segunda .classe Walter Barmanho 'de
Lima dlspensaí:io do. ·estágio de dois
anos. na secretaria de· Estado;
.REQUEIIIMENTO
· 2.0 ) · Fundado .'em que :dispositivo
_,.
N.• 107, de 1948
legal foi &se dLplomata · 1110meado
adido comercial junto · à. nossa. Emconslder:~~ndo · · que o · :Boletim. de
. Informações do Ministério das . Re- baixada. em Waslllngton;
Jações EXteriores,· IntitUlado . "Itama3,0 ) Qual a remuneração que· pas- ·
a·aty", .de 30 de a-bril passado, publl- · . sou a perceber . o diplomata .em sua·
cando as. Disposições sObre o Pessoal, nova função' de adidO! comercial e .
·~
.inscreveu ·à. página 29:
por qUe verba ' corre o · pagamento
;,Remoções:' .: - ·os funcioná~ dessa remuneração;
rios. das classes M .. L. K. e J
. 4m · Não · ~xistlndo ~maiS o ·. cargo
da carreira de diplomata só têm de adido >comercial, · quais · as fun·
·direito à remoção apóS . dois anos ções e encargo • que · desempenhará o
de pôsto. . Para êsse .. feito a Se·. · referido ·diplomata. ·
,· "
C!letarla de Estado · é·. considerada
pOsto .. Excepcionalmente, o · re· . · . Sala. das Sessjies ,ém· ·24 de · agôsto
:.--"'
ferido prazo pode . .ser redUZido . de 1948, ·...:. João Villas'Mas,
nos postos · de . dlficU . acesso,: O
.·o SR. PREsmENTÉ - c~ntinua.
prazo· máXImo de · permanência
a hora· do expediente. · ·
.)_
no exterior é de seiS anos e. após
quatro . anos qualquer -remoção é , 'I'em a palav.ra. o · Sr. · senador
• ·.
obrigatória para a· Secretaria (!e Henrique de· NOIVllieS, orador l.n.Sicrlto •
· Estado".
.o SR. m:NR.rQUE DE NOV.Ai&s
Sr. · Presidente, de · acôrdó 'com ·o
· · considerando que o Senhor Walter
.Sarmanho de Lima, nomeado conse• .·prometido por ·. mim, .na sessão•. de
lhelro Comercial . em 1-12-38 e desig· se~l!.-feirà.':'passada, tenho a .h0111'a
de apresentar... a v.. Ex.a e submeter
. nado para Havana, to! removido para
:Washington em 27·4·47; e, transferido .à apreciação do Senado. o · reltório
para a carreira· diplomática. em 7-12
da . ()omissão .· mtórparlamentar. .ende 19<43, foi removido IJlara NOVIa York Cal1regada d'e estudar a situação eco- .
em 2 de julho de 1945;
IlOmico-flnancelra da . C. V.R.D. ·
considerando que, tremovido para a
Essa comissão só Iniciou seus tra•
secretaria de Estado em 3•1-12-47 e balhos rio dia. 27 de abril, tendo me
honrado com a· escolha para seu: pre·
.aqui chegado em dias de jUnho do
'Corrente ano, já no. :Boletim - Itama·. sldente, cabendo a . vlce·p~esldêncla.

o

.

..\
\

'

'

...

•

ao ilustre Senador Bemerdes Filho,,
2) De imediato, é imprescindível
Aos'. preclaros Senador Ribeiro Gon- completar-se o programa construtivo ,
çalves, Deputados Duque de Més- da c. V; R. D.,: convenientemente
quita e Carlos Medeiros, · Incumbiu ajustado . à.s circunstâncias atuais, · !eela ·dos assuntos. relativos respectl- vando os .trilhos de sua ferrovia até
vamep.te à Ferrovia e as Minas de :Selo. Horizonte, com o· prolongamen~
Itabira..
to de Itabira. a Belo Horizonte.
Logo que lhe .foi possível, pOs-se
3) · Foi da c. V.R.D. 11. inicia~iva
a Comissão· em confato com a c. V. dêste prolongamento e· está ela• em
· n..D.. nesta cidade, dela procurando . coni:iições de realizá-lo, mais econôcolher as . informações e dados inais- . micamente do que qualquer outra
pensáveis ·a9 · fiel desempenho de.. entidade federal particular, aprovei·sua -misslto, _no que foi fidalgamente tando .a organização, o. pessoal . e o
atendida, · nao somente pelo Diretor _aparelhamento empregados na . rePresidente da .. Companhia, Enge- construção da 'Upha · Vitória-Itabira.
nhelro · Dermeval José Pimenta, cotôda conveniência ser. o
4) ~ll: de to
mo pelos engenheiros Emygdio· Be"
It bi B 1 H • n
. ruto e . . Dr. Alencar. Araripe, !J.'Iespec- '· prolongamen
a ra· e o orlZo te, .uma; 'Vez constl'IÚdo, inco1'1P9rado
tivamente .. seus Vice-Priesidente e a· c.V.R.D. pelo duplo beneficio de
Dlretor:Comercial.
uma admiintsríição ferroviária unifi0 relatório compõe-se .de quatro cada e de melhores COl;ldiÇÕes prura. O "
capítUlos. O primeiro . ocupa-se do ~!Público, t!lillto no tráfego da estrada
POrto de Vitória; o segunda.· -/o .âe. ferro, como nos fretes, dada. a
mais extenso - é sôbre a estrada adopção · natural piU'a toda a extende ferro. Vitória~Itabira; · no a,• se são de a! até . Belo Horizonte.·
·
estudam pormenorizadamente as Minas de Itablra. o último capitUlo·
5) Igualmente conceniente. é se as·compreende as ·nspostas .que a co-. segurar aos trabalhos da C.V.R.D.
missão entendeu de ·dar· aos quesi- a mais prefel1la continuidade, de mo-tos formulados na. meu parecer, da · do a, dentro de cinco anos, cqnclul-.
(Jomissão de v, e o. P. desta' casa, •rem êles até Belo Horizonte, sem ln·
· · que lhe deu lugar à criação.
terrupções.
·
. ':
.:
· 'peç. 0 a v. ",Ex,a, Sr. Presldenté,
6) ·1!: o pôrto de VItória um elemen- ·
to . Integrante
do sistema
do 'vale
do
fazer publicar o relatório em aprêço Rio
Dôce, como
escoadouro
natural
em: seguidã.- a· esta·. minha li~elra ex- de vasto. hiterland ·mlnelro-espirito. posição, pois ·a leitura· dêle~ longo saritense, sendo que na sua adaptação
de ·. 60 . páginas' daCtilografadas, to- à intensiva exportação .de minérios,
mà.ria temp01· ·precioso ao· Senado; 0 .Govêrno 'Federal se comprometeu
Os respectivos anexos poderão · ser 1 · pele-s acõrdos de .Wai;h!ngton.
·
publicados ·oportuname~te.
. . 7) Já eSitá. 0 Govêmo do Espírito
O relatório é ·a justificativa' ae um . Santo, por uma. resolução do Senado
projeto de lei que· envio à ·mesa e no Federal, de 17 de dezembro de ·1947,
qual ·são consubstanciadas a.S provi- autorizado a contrair um empréstimo
dênelas que llle sugere, Se porven- de U •. S. $ 8. 000. OOG,OO - ~c-s quais
tura contiver a proposição matéria $ 5;ooo.ooo,oo se destinassem à amda . competência. exclusiva da outra pl!ação e· al.'arelhamento do pôrto de,
Càsa. do Congresso, rogo a V. Ex.a · "Vitória, e os_ restantes $ 3.000.000,00 ·.
providenciar ·no ·. sentido de · ser en- ·ao plano rodovlári~, ao de. eletrlficacaminhada à Câmara dos Depu- ·ção e ao .fomento agricola dêsse Es- .
tados.
·
tada, tudo, dlreta. ou indlretamen·
·
d'-j
tlfi
tf
dê
t
te,
favorecendo
o.desenvolvimento da ·
c omo .,e, a us ca va
se .. programa
da C;V.R,D.
projeto é, naturalmente, ·o nos~o re8) Finalmente, já. vigora, entre
latórlo, e eu assim a nsumo PMa: · essa companhia e 0 Estado, contrato
. imediata apreciação dos · ilustres co• .. que estreitamente os. vincula l!laB
legas que .me honram com sua aten· obras e serviços dC1 pôrto de Vitória.
ção.
. São -estas, Sr. Presidente, as con:1) l!: de grande. importância para
tas que jUlguei de meu dever prestar
' a . economia nacional, para o dese_n- sucintamente ao Senado, ao término
volvimento ·da região central do. Pafs, de um · trabalho, do qual saJjmos
abra:ngendo o planalto em que, fu- ainda mais. fortalecidos na grande fé
turamente, se localizará a sua capi- aue jâ nos animava no futuro do .
tal, a linha férrea Vale do Rio Doce. Brasil. (Muito bem; multo .bem).

'

'
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RELATóRIO DA COMISSAO IN'I'ER·PARLAMENTARo .·.ENCARREGADA
PELO CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDAR .. A SITUACAO ECONO·
-MICA E FINANCEIRA DA COMPANHIA VALE ,DO RIO DOCE. S. A.
P,rl;lsidente:
Senador Henrique
de .Novaes - (Espírito Santo - P. oS,. .D.) .
.
Vice-Presidente:
Senador krthur Bernard~s Filho (Minas Gerais - P. ·R.> .
'

.Relatw:

Senador Luiz Mendes Ribeiro' Gonçalves - .(:Piaui -::

u.

D. N.) •

.Relator do PórtQ:

Deputado· Duqu.e de MesqUita .Rel~tór de Mi~:
•

<(Minas Gerais - :P.
.

'

• '

s.
.

D.) .
,

1

Deputado Carlos Marc!ano . de Medeiros- (Espírito Santo-=- P. R.).
Deputado . Manoel Novaes - <Bahla - U. D.
N.);
.
'
Secretário:
.Francisco Soares de Arruda
((Oficial dol Senado) .
Excelentisslmo Senhor Doutor Nereu Ramos, M. D. Vioe-Presldente
da Repúbllca ·e Presidente do Senado Federal -'-.· Nesta,
A: Comissão Mista, ·Interparlamentár, encarregadÓ. de estudar a situação económica e f!nanceira.da Companhia Vale do Rio Doce, tendo em
vista a recente concessão de recursos f!nançe!roli, já autorizados pelo .
Congresso e em vias- de · lhe serem fornecidos . pelo Govêrilo Federal sõmentoe iniciou seus trabalhos no dia. 27 de abril apôs .terem sido designados pela Câmara dos DeputadO/l os membros desta. casa do Congresso. ·
Nacional, que· dela deviam partl~ipar (Anexo 1 ~ Parecer que, deu lugar
.
: ·
· a criação da .. comissão .Deslgnaçao de seus membros). .
· · · .·Na.· sua primeira !l'eunião, ·escolheu a Comissão, para · presidente, o
Senador Henrique de NOIVMS, do ~!rito Santo, autor do 'Projeto de resolução que .a ela deu origem;. para vlce·presldente, o Senador Arthur Ber- ,
. nardes Filho, ;r.epresentante .de· Minas Gerais; e os DeputadOil Duque de ·
Mesquita, Senador Rlbelio Gonçalves e Deputado Carlos . MedelrOil, · rela·
tores respectivamente dos assuntos relatiVOil ao pôrto de Vitória, à. linl:!a
Férrea que D liga à.s minas de· Itab!ra, iB à.s Instalações· dessas. ·
Logo que lhe foi possivel, pôs-se. a' . Comissão .em · pontacto com .. a. ·
C. V .. R. D. o nesta ·cidade, dela procurando colher as informações e dados indispensáveis ao fiei desempenho de sua .missão, no que foi fidalga-. I
mente atendida, não sõmente pelo.. Dlretor Presidente da. Compa.nhla, En·
genhe!ro De1meval José Pimenta, como pelos engenheiros Emygc;Uo Beruto
e D. . Alencar Ararlpe, respectivàmente seus. vice-~esidente . e dlretor·
comercial. ·
·
· .
, . .
.. .
Segué-se
o relatórlo dOil nOilsÕs.·trabalhos ...e suas conclusões
.
. '.
.
Respeitosas Saudações..
·
. · ·. •·
··
24 de agõsto 'de il94lL - Htfurlque
(le Novaes,
Presl<!Mte.
· Rio de Janeiro,
..
. .
.
I - REUNIOES DA COMISSAO
I.NSPEçÃo AO PôRTO DE VITÓRIA, A FERROVIA E .As· lltiNAs
.
'
.
Rtml!zou a Comissão '. • . . reuniões como· consta do seu livro _de Atas
(Anexo 2 - lll1las da .Conllss~o) : Sõmente a l() de julho •Pôde .ela Iniciar a
·· tnspeção das obras ·e serViços da Companhia, começando ·pelo pôrta. de
Vitória, . capitaJ. do Estado do Esplrito Santo !nteressam,e · excur·
~o qeu terminou no dia l4 do re:ferido mês. Segue-se o relato porunenorlzado ·dessa excursão com . alguns comentários Imediatos sôbre 0 que de
. mais importante nela se observou e anotou.
._

'

'

=
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Dia 10 de julho• de 1948:
Salda do Rio às 8,15 _: Vitória à.s 10,10 :.... Palácio, ligeira -exposlç!lo
ao Governador cha.tp.ando a atenção de S-. Ex.a para a lmport~ncla do
pórto de Vitória no sistema. do Rio Doce; necessidade Imediata do POrto
de carvão na Capuaba;_ possibilidade de empréstimo para completar o fi·
nanciamento do Põrto de Vitória, pelo Exlmbank, revendo-se para isto o
contrato entre o Vale do Rio Doce e· o .Estado .. Sendo claro se haverem perdido dois ancs, por falta de ntimerárlo, no· desenvolvimento do
programa da C. V. R> ·D., Impõe-se· agora -acelerar a marcha do· empre·
endlmento no sentido de rucançar qu.mto ames o seu objetivo precipt!O.
Mlstér é, outrossim, reajustar êsse objetlvo, atendendo-se à. conveniência
Irrecusável_ de se conjugar a exportação do minério com a Importação de
carvão e· combustíveis liquidas para suprimentos:
·
·
· ·
. - a) · da_ própria ferJ.:ovia;
.
·.
• b) das Indústrias ·metalúrgicas ao longo dela, desde Vitória ·(Ferro e
Aço) até Aceslta (Aços Especiais) e no prolongamento ao longo da -Cen.
trai, até Babará ((Belga :MIIne!ra) incluindO! a grande Fábrica de Mon·
!evade, e,
·
.
c) da própria •Oentral do Brasil, assim alimentada de combustível
num· centro
de linhas e ramais de vital Importância~
. ..
.
Más, o Põrto de Vitória é. o escoadouro da extensa. .região lnineira do
Vale do Rio Doce e, desempenha-- uma função comercial pi'epond,erante
que é mistér sempre em mente ao se tratar dessas ferro~as; é, pelo seu
movimento, .um põrto mais mineiro que esplritosantense, e cumpre ao
Govêrno caplxaba _ampliar· e aparelhar seu cáls comercial (na Ilha) ·mdependentemente
do de minérios e combustlvels
(no
continente) .
. I
'
'
·
· Nêste sentido, a primeira prov!d~cla consiste em mélhorar a ligação
entre a Ilha do Príncipe e a Dha de Vitória, com a remoção do vão de
ponte existente entre elas para local mais conwn!ente e ao nível do cáis.
-_ Cabe ao Govêrno do Estado, outrossim, a par do 'desenvolvlniento da ·
zona. industrial anexa ·ao põrto, hoje nos Municípios {1., Espírito Santo
a Cariaclca, cuidar da urbanização, vale dizer, dar ·co•ldigno aproveitamento ·à. · Dha do ·Prlncipe, onde futuramente se dever~\ construir _ a Estação Central Ferroviária única. de Vitória.
- Depois de· conferenciar com o s~. Governador do Esplrito santo,· visitamos em companhia de S. Ex."' a:. esplanada de Itaclbá, onde· a c. V.
-R; D. pretende fazer um: depósito_ provisório de minério - para 60.000
toneladas a fim. de suprir a deficiência do silo existente na Capuaba e- até
que seja êsse ampliado. Percorremos a linha férrea dáli até · o cáls· de
· minério, tendo então ocasião de observar o local onde serão constrUídas os
·depósitos suplementares, com carregamento mecânico, para .150~000 tóne·
!adas e _a enseada da Capuaba, na qual se construirá o, cáis, de carvão e
combustlwis líquidoo; tendo ensejo, então, -de !Verl!fioar no . terreno a
extensão d() respectivo projeto -organizadó pelo Engenheiro Eumenes
GUimarães. Aliás, o põrto de minério, assim. delineado; foi previsto desde .
1945 em linhas_ gerais, sõm~ ago;ra, enter.tanto, a instâncias nossas,
· lhe foram organizados .o plano detalhado e o orçamento; êste já _anda
por Cr$
(Anexo
3 -Memorial e plantas
do põrto
de VItória);
. 43.948.952,70
. '
.
.
'
A nossa estimativa ultimamente feita, seria de Cr$ 65.000.000,00 e lã ·
se chegará e .mesmo Ultrapassará, levando-se em conta a llgaç~o Príncipe- _
Vitória.
. . _.
.
·
Vimos, aí, o . carregamento mecâni9a.. do minério, no qual se estão
usando duas transportadoras Llnk·Bclt; a terceira está por montar. · .
Com duas apenas dessas máquinas,' um navio de 9.000 ton. é' .lotado
em 18 horas; funcionando as três sê-lo-á em 12 horas ou. mesmo 8, tendo
-. em vista a desnecessldade de -manobras.
· .
Pensa o et.genhelro Eumenes,- ser melhor estender !faixa portuária no
continente; isto é, na margem oposta à. cidade, ao Invés ou antes' de pro•
lOdlgá-la na Ilha. ll: uma questão a discutir; por enquanto, Indispensável é:
a) completar:se e aparelhar-se o cáls de · minérios;
~

I~

'

'

"

a

'.
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_b) corultrulr·se o cáls da Capuaba e aparelliá-lo para carvão,·· sendo
urgentíssima.. a._ aquisição da ponte carvoeira Babcock . &; Wllcox -:- nova
e por montar, existente em Pernambuco; ·
c) . remover-se · o último vão, da ponte Florentino Avidos, entre .a
IlllEL do Prlncipe e o continente, para desembocar no Inicio do atual cá!s
ct>m.ercial de Vitória.
·
.
·
o Estado culdà de reapa.relha.r o pOrto comercial, conàtruindo ·um novo
armazém; é um caso a. estudar, a construção do segundo pavimento nos
nt11a.is. Para combustíveis l!_quldos, contratou o. Estado com a Ola. Texas;
. a constr:ução de depósitos. nos fundos da. enseada da Capuaba, que serão
abastecidos por um oleoduto,- partindo do cáls projetando em Capuaba e
JliXIendo pela mesma canalização· abastecer os navios escalantes em Vitória. ·
.Ainda mantivemos uma proveitosa conferência coni o · a.dml!listrador
elo pôrto, Sr. JoUbert, de .Barros- que nos f_orneceu .preciosas infonnações
:sObre o movimepto do pOrto de Vitória e respectiva receita.
Assim, por êsse trafegaram em:
. Navios
,1941.

1942
1943

... 1944
1S45
1946

..

.

.·

1.086
1182
'162
929
' '140
'181
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-~·············································

o • ' • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

sendo !I . tonelagem 'mÓvimentada 'Inclusive mlriério:
Pêso eni quilos
·

Exportação
. Pêso em
qUllos-·
' Exportação

1~40'
43~~549".064 •..••. ' •.•••...••••.••....
-1!141
69:103~956 .: .•.•. : .•..
lS42 .---50.269~327· ••.•.•••...•. ~ ..•••••••..••••••••• ,.,;,...
1!343 - 36."247 .557' ..••••..•.•.•.•..••••
1S44 ~ '10 •652: 853 ..••••••.••.. , .••••••••.• , •• , • • • • • • . • • • • • •
- 1S45· __ 66.922.050 .................. -...••• -• .••• ~ ••••••• .-........
1S46- '79-.515.747 ···~····························•··········
.1947' -.~80.344.264 •. ~ ~ ...................... ~ ... • .. .. • .. .. .

88.986.583 '

li.............

!·:···························· .' .i-15.826.620
164.680':888
tiO" O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

:105.204.396
. 193 .132. 252
216.99&.027 ..
183,631.'1.78. \ ..
321.820.607

De minério tem saído, em:
194() ~ 5 navios com .·.·······~·~~·······~············-···~·.
1941 - 13 · navios com , .•.•.. , • ~.••..•••
liJ42'- __.9· navios· com .•.•••. ~ ••~~~·······~··~·~·····: •.•••.•.
I I .-• • • • • • I I I I • • • • • •

l!J4:J. l!J44< . l!J41) liHS -

liH7. -

·g navios· com
16 navios com
13 navios com
6 navios com
19 nayios com

·.
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62.992~000

62.839.065
. 126.542.800
.. 101.129.008
: 41. 0'15. 864
173.190

iEJn 1948 já. foram ca.rregattos-até 12·7, 19 naiV:Ios com 175.306. A receita '·

se ·tem. revelado, Mtnlmadoramente.
'
l!.!'lnda bruta · arrecadada· nos exercícios ·de:

·

::~S:s!m
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1941
1942
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1944
1945 ·.
1946
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. 32:842.000
' 91.017.520 .

Or$

1.215.364,20
2.310.000,201
2.183.016,40.
2. 2'12 •.165,2()
6•. 435. 7'18,20
5.653. '119,40
8;829.029,40
11 '298. '128,50
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Em aditamen~ ao que, d eum modo geral, observamos sObre a c. v. .
R. D .. convém acentuar, desde logo, a indiscutível convenfênciá. .de ·
prolongá-la. de ltabira a Belo Horizonte, de acOrdo, aliás;. com reconheci- .
mentes já feitos pela Companhia, e orá em. estudos pelo Departamento
Federal de Estradas de- Ferro. E mfstér .seja êsse empreendimento à
Companhia, devolvido, pois dêle teve ·a infc!ativa, por maneira a l!bertá-la,
em suas relações .com Belo . Horizonte, das iPeias da Estrada de Ferro
central do Brasil.
.
·
·
. ·
- Dia. 11-7-1948 - Partimos. de Vitória (Pôrto. Velho), às 7,40 da manhã,
em trem .de Inspeção - vagão na frente do combôio. Tivemos, .assim,.
oportunidade de observar' bem o trecho· V!tória.-Colatina .que está pràtica·
mente pronto e é inteiramente novo. .Por falta. de tempo,· deixamos de
visitar as ofici_nas ·de João Neiva, al!ás, já vistas em principio .dí!ste ano,
.e cuja remoçao para. Governador Va.ladares parece resolvida pela. · alta·
direção 'da Cia. Pràticameilte pronto êste trecho, dizemos, porque já .admite
combOios de 1.500 tons. (admitiria ... pois não se podendo carregar os
vagões senão com · 30 ton. só se poderá alcançar aquí!le total com. trens
· de 50 vagões) ; mas, ainda há 8 qil!lõmetros ·a. empedrar, várias estações a
construir ou reconstrUir, e bem assim· casas ·de agentes, . e· de turmas e·
algumas pequenas l!gaçõés a. fazer. ·.
. ·
· Nêste trecho, a· obra 'mais 'importante é o trlnel do Monte Sêco no
km 71. cem ·995m de• extensão. Fala-.se muito na construção do ramal· de
·Santa cruz e do respectivo põrto, o que nos afigura uma :insensatez d!ant
te da despesa efe!UII:a~da ní!ste 'trecho DIJIYO... <218.047.866,10 Cr$) ·e no .
.. põrto de Vitória; nem pensar em substitUi-los o mesmo· suplementá·los se
· justifica· quando por êlcs se poderão exportar anualmente 6.000.000 ton. de ·
·
minério.
-.
. Em. Colatina, agregou-se à nossa .comitiva. o Prefeito local, Sr; Henri·
· que Coutin.ho. ·~ola.tina está cOndenada a ter a. ·ferroV1a na sua rua prmcipal. Alega-se ser impossível outra local!zação, mas não se examinou 11
possibilidade de trazê-la margeaudo 01 rio. Verdade é. que lhe vão mudar ·
a estação e fizeram-se uma esplanada urbanfzável, mas. é mistér; cumprlr
· a. ·promessa de drenagem· dessa. esplanada. e seria. justo também·: se comple·
· tar seu atêrro à ·altura conveniente.· . .
..
.
.
Continuando a .vtagem, agorà. · na cauda do trem para ganhar um
·pouco · de velocidade, V1mos, na Catita; o trabalho. de rebaixamento da
linha para evitar a. desapropriação dos terrenos .do Sr. Guedes Pereira
que .por êles terià. exigido um prêço absurdo .. :tste trecho, até A!morés, estã
muito trabalhado- nas variantes, vendo·se ·imensos cortes .em rocha . A
margem. do Rio Doce. Em Baico, Guan.du, encontram-se .duas g1'!14ldes
serrarias, ·que, com Eis de Barbados e. de· Colatina, . sómam seis no Espírito
santo.
.
'
·
·
·
·
. Em: Baixo Guaridu, apreciamos, de passagem, a. ponte rodov!ãria sObre
o .Rio Doce, que l!ga os territórios de M':inas a. Esp!rito Santo, construída
inteiramente por :êsse; · ·
. .
.
. ·
. · _ .
: Aliãs, o segundo dêsses Estados teve a prlmas!a das ·travessias <lo
grande rio, tendo· constrUido a·. primeira ponte sObre êle, em Colatina, no
ano de 1926, quando do Govêmo F.lorentino AV1dos, de grande visão, evidenciada pelo desenvo!vbp.ento notável· da região . ao norte do· rio Doce,
. de então para cá. A segimda ponte'sObre ó mesmo curso d'água, essa de
.Baixo Guandu, constrUída na interventoria SIIJiltos Neves, apresenta um
majest06o arco em concreto armado. de '10m: outra, já está projetada em .
,L!nhares, compleLando assim 01 Espirita Santo a consol!dação do seu exíguo
território, dividindo em duas metades pelo rio Doce.
·
..
No território mineiro, ·a primeira ponte rodoV1ária é a federal dé Governador· Valacla.res, da Estrada Rio· Ba.h!a.; constroi o Estado · de MiDas
uma ·em Resplendoa.- e outra. se projeta em Conselheiro Pena para ambas
concorrendo justamente a c.V.R.D.com a pedra. britada, sendo de lastimar não tenha. tido a.-mesm111 generosidade em relação a. de BaiXo GuiiJilexploraç!io de carwão 'Vegetal na. margem direLta · do rio Doce, sObre êle 1~
çou uma. l:nteressa.nte ponte .de madeira, pouco à jusante da· ban'a do Piracicaba, c_onstrufda em quatro meses.

.
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Demoramos algum tempo em Almorés, primeira. clda.de mineira. do per- ·
curso; aí tem a c. V. R. D. serraria e ofl.cl:nas de C!111Pmtarla; há uma. outra, ou duas grandes serrarias pa.rtlcula.res; observa-se já em. m.a.ior grau
a riqueza madeireira do rio, Doce; é o'relno de peroba... ·
,
.
Os serviços da ferrovia. multo tem sofrido com. a· semlpa.rauZação de·
dois anos; fala-se em complelia.r a. substtl'tlição dos trilhos dlli lln:ha. velha,
o que se. nos afigura ·perigosa ameaça. de sua permanência. .
·
·
. Chegamos a. Culeté às 19,30 e_ aí jantamos e pemoitam.os.
· Dia '12-7-48 ::- Partimos às 5,30; pelas 7 horas atra.vessamos o rio pouco
acima. da estaçao de Derrlbadinha. Está pronta a. nova ponte, em cruza· · .
·
·
mento com a primitiva; é a ponte Pedro Nolasco.
Antes. de Govérnàdor Valadares, nos detemos llaf&. visitar duas recentes
Iniciativas à margem da. ferrovia e de seus melhoramentos conseqüentes;
· uma usina .de açúcar (a Companhia Açucareira Vale Rio Doce) . e as
oficinas de planagem da Companhia Agro-Pastoril do Rio Doce, colhendo
a melhor Impressão de ambas. A usina· de açúcar obedece a um plano.·
homogéneo ·e racional, com dua.s moendas· a vapor, e máquinas auxiliares
movidas elêtrlc;:amente, recebendo corrente de um. turbogerador de 400Kwa ..
As moendas de 1m são Fives-LIIle, com quebrador Krajewsky; os vácuos e
.trlpllce - efeitos. são da Oodig (paulista) bem comb' a. destilaria para
10; 00 'litros diários. A capacidade da usina é de 500 toneladlliS de cana por
dia..
·
.
.
· . .
·.
·
·
· As oflclniiiS da Agro·Pecuária são novas, mas ainda; observamos multo
transporte manuaJ; os produtos de sua fa.brlcação - laminaaos de_. madeira - saem· todos por caminhão pa.ra. São Paulo. e Rio, pagando pelo·
transporte Cr$ 0,90 por quilo. O põrto de VItória. ainda não os atrai; e a·
E. F. O. do' Brasil .. . afugenta-os.
Detivemo-nos um pouco na estação ~ Pedra. Corrida. para. apreciar a
Cachoeira Escura, um salto do- di:> Doce de uns oito metros, nas _estiagens
mas de faclllmo aproveitamento.
. .
..
Um.a
solução
a
estudar
para.
da.r
energia·
à
extensa.
zona
ma.r-.
Ofeiece
gl:nal do: rio Doce e· da C. V. R. D. , pois é capaz de 20. 000 CV. .
·
· Também.:paramos em. Aceslta, pouco depois ·de Cel. · Fabrlclano, para
formamos Idéia das Instalações siderúrgicas. que, numa .~árzea. de. m~~JrgBro ·
direita. do rio Plraclcaba; está fazendo ·a Companhia de Aços. Especiais .·de
Itablra. QUIIISe pronto .o alto fOrno para · 240 toneladas dlárllis; vultosa
quantidade de· material ImportadO\ dando uma impressão .de Intensa atlvl~
dade . construtiva.
-Essa emprêsa pretende ou já está trabalhando, para aprovetta.r 60.000
CV de fõrça. do Rio Plraclcaba., que nas suas proximidades dá um salto
de 80 metros.
. A Acesita afigura-se-nos. o empreendimento mala lnteUgente de qua.nto.S
vimos ·ao longo da ferrovia; e rlvallzan\ vantajosamente ·com Volta
Redonda, utilizando minério de ferro .e manganês de Itablra e recebendo
carvão pelo põrto de Vitória; pretende ela desenvolver· um- VIIISto programa
metalúrgico, . laminando e .fabricando produtos acabados principalmente ·
destinados ·à agricultura..
_ · o Vale do. Rio Doce, abre-se em pla.nlcies feriiclsslmas a montante
de Almorés; é que a serra dêste nome ·estabeleceu um degráu no curso
do rio, de maneira. a propiciar a8 !iirmaçlles .sedlmentár!IIIS, nas quais se
fizernm, após 11/S Impiedosas derrubadas, maglilflcas · pastagens· de. "co. lolão" e "JM'aguá", .e se l.nicl&, ; .agom, a cul.tura ~ ,_cana . de açuc~.
· E Ullla região pastoril, por excelência, na quàl a criação de gado de corte
já. · está bastante adiantada, obser\rando·se lndmerii/S mallladas - · quase
exclusivamente de zebús ou altamente raceadas - lsentiiiS de bernés e
outros parastlas tão comuns nas pastagens< do sul do· País. 'Ji:.'de. admirar
não se haver, ·até agora, Instalado um frlgoa'lflco em Governador Vala·
dares ...:. cruzamento da rodovia Rlo-Bahia com a. ferrovia Belo Horizonte- ·
VItória - para · onde poderiam convergir as boladas do norte mineiro e
do sul -baiano, e do qual a carnll. frlgorlflcada e os sub-produtos se escoariam,
com facilidade, nas dlreçlles divergentes da estrada de ferro ·e pela de
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rodagem, para os mer.cado COIJ!lU!J»I;Ior.e.s d.e B.elo ._Horlz,onte, Esplrlto
Santo, da Capital da Repúl;IIJ.ca e c:lo Sul ele :Minas .•
. Chegamos à Itabira às 22,20 hor.a,s.
· ·
· . Dia 13-7·48 - CoJl1eçamós por visitar o amp!o'·almoxal'lfad0 da Q.V.
· R.D. onde se guarda e_m ordem, o profuso material para as Instalações das
·minas. InfeliZmente, .está quase 95% por montar. Avulta, ·entre êle, 11.
correia trl!JlSPOrta.dora, <lUe em 1;200 a 1. 400m trará !llté o -embarcadouro
prlnclpaf o. minério .de f-erro, já· llritadc•.e . seleclonado. Pi~Bsamos ·ligeira·
mente .no escritório onde examinamos·· alguns desennos.
·
· ··
. AsslstlmÓs depois ao transbordanient.o do nunérlo trazido pelo "EUclid;'
de 30 toneladas (c81Illdnhões de H' rodas . ;pneuanáMcas) pnra os Vlle'ões··
da Estrada de Ferro..
.
.
.
.
. Ao lado dê.ste procedimento mecânico· - rápido .e econOmlco - :vunos •
o trabalho, em gra11de parte· manual, dDs .-mpr.eltelros· da .rrii!)eração que .
- utillzancio pequenos camlnhõea. comuns - nem ao. menos basculantes extraem, transportam .até ·'ali ·e transb.oo-dam o minério P!l-ra a t.err.ovia,
a Cr$ 23,00 a .tOnelada. Rã muitll- lnlcl.atlva simples e engen)J.osa a aplicar
. em:· Itablra; a fim de .economizar centavos que .são milhares .de cruzeiro~ .•
nas .centenas de. milhares de toneladas a ,manipUlar.
·.
.
. Cada. centavo em tonela.da, assim economizado, correspond,e 11 l •. soq ..ooo ..
centavos na expol'f;açáo .an1.1a1, Inicial prevlst.a e qJ,le, no ccrrente ano, "já
ascenderá . a umas .3&0 •ooo toneladas. ..
.
. · :. · ·· ·
·
· • Subhnos, · d.e automc)vel, ao llltimp ·.patamar .da .miner11ção, no qual·
já se está· desbastando a primeira !atia do . caúê após lhe haver.em
re.tlrado a . calote superior de 23m (l, 370m de altura r,eduzida a 1.,347m) .
· A extrá;ção .airjá é :feita a .ar comprlmiclo e o caireg~nto no.s . gra)ldes
caminhões, . rápida e . econornicamente, por melo· de )UI)a · poderosa · pá··
mecânica Bucyr_us·Erls.. ·
,-.
.·. .
. .- · .
·
Vimos ·as plataformas onde. serão . Instalados os grandes britadores
· peneiras para .clsssl:f!cação do minério e· sllcs carregadores da grande .
esteira transportadora. Tudo· bem ideado- e magnificamente pr.ovldo de· ·
.
.
mat,!!rlal gue está em 90%, .ou mais, por montar: ·
·. Urgente. esta· montagem .·em 'bem da économia e da c.apacldllde das
minas~ Do alto de ClliUê-se pode apreciar o panorama de Itablra, desd.e a
estaçãc, do··campestre que é a terminal da ferrovia, até às vilas operár.las
.. e telllllnal das minas. · . ·
.
. ·.
.
· .
. .
.
. l:ló :percor.ren.ào .a C.. v:R.D; do pOit.o de Vitória A.o Cauê; pode fazer-se
idéia do seu problema e do mUito que falta para ll)e daz solução completa,
.só· agora ·bem compreendida .,....., . não nos cansaremQ~~ J8Jll.ais ·de ·r-llpetir ·com a, decisão .de se P'-cmov~ a importação lnteJISiv.a .d.e ,carvão .e de
aparelhar. o põr.to 4e ·vt~óda para .ser ...de !ato - .o p/lrto .d.o Vale {lo
:Blo .Doce.
· . . '.. · . · . · ·
·
..
·. . .
/
.
··
As 14,30. do P,la .13, iP~ ,de lta.plra "7"" :no Stimon 1 "Cauê" - àa .
-colllDl!nhla; às .lB,ao ,d.esceJJ~os no :Calafate - .aerpp_OJ1tç, pentrai de. :Belo
~; no dia ~g)l;lme, pela ~nair As i4,16 ·.nos· ~port.~~mos .. par~
o BtQ. tecblllido· :wn magniftllo .clr"'ulto · cio qual .tr.o~mos a.s · melhor,JI.s
IJlÍI)lleSIItíes e pr.cfUJ!dtiS motivos para :allJ'Ill:i~tar DO :~:uxo do 'BraBII. apew
cios pesares, do qual nAo é o menor ·o se haverem- per.dldo ,quase. dois. ·
· an115 ·de (!esenvolvbíle:oto do pr.fl8\l'llma. -d~ C. V.. JM>. " · .
.
II• ' - PORTO. DE 'VITóRIA
.
'
Ao :Sr. D.epu.tadP llUQJ.le :de M.esQW.ta, ·,deye a Comissão a segumte
·. . . . · .
contr.lbuleliá UàclaLsObre o pOrto. ae VItória..
. ".1\ IOla. Br~a ·de MlneJ:IWiío .e ,Sid.Cl'Jll'gla, .em .vir.tude .cj.o disposto
no Deçreto.llll Jl..P 2~li1, Q,e...-28 d~ J\lllllo ·~ 1114.0, )ncoi-Jlo~u a l!;str.acla
,de Fe1·ro Vltórla a Minas. Logo depois, de acõrdo · com o Go:v,êr,nQ &lo
· Estado ~o ilspbllto ,S,a~!'.o. tCAA<Iessl.on~lp ,do p~ .dtl Yitória, plll,nejou
e . cQ81 ,êle ·.con.tr~ :a .cc~çl(l. ~elp. .cidade, .de wna. lnst(llaç~o
especial IPa~ .e!Jl~Jie de I»UUé~lo :. J:IU;I.el. -~!IXlla'.ato ~ .17·6-4~) .
_
A lri.stalaçáo, como etapa inicial, teria a · capacidade , de expotlaç.(l.o
de ... 500 mil .toneladas de· minério anuais .e obedecia As segJ,l!ntes ca~acte·
rlsticas:
·

•

.

'

'
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a) cáls acostável. para navios de 28', com largtira de 19,56 e capa·
para suportar a carga de 4 transportadoras de minério. que trans·
mftlam ao cáis 18 toneladas cada· uma;
·
··
.
·
·
·
.
b) Silos para armazenamento de .40-mil toneladas 'de minério mediante
. o einprêgo de vagões especiais;
·
.
·
c) via férrea ·de acesso .!lOS .silos,. inclusive · três grandes viadutos·
. principais, além de outras obr~de-arte de menor· VUlto. :S:Ste ramal,
com tráfego num só sentido e tração por simples. aderência, elevaria o
. IDinérlo até a cota de 34m e ._tinha · suas . obras·de·arte calculadas para.·
. um trem -·tipo de 12 toneladas por eixo;
.
·
··
à) fom~lmento e' Instalação de 4 transportadoras mecânicas .. (tapls
roulants) capazes de e!Jlbarcar 300 toneladas por hora ·e .Por :unidade;
e) Dragagem da . bacia de ·evolução tornando~a -apta àS manobras
· seguras de navios calando. até 28',, profundamente mlnlma de 8;50 ..
O projeto, na . sua execução, . foi alterado nas condições técrucas . do
Item (c). quanto. ao aumento do· p~so do trem-tipo de 12 para 16 tone·
, !adas pc!T eixo. .Posterlorm:jlnte, em · 1942, o' M!lnlstr.o, Souza Costa foi' afls
.• Estados Unidos, em missão económica do Govêrno; . · · .
.· · ·
,, . · . Ten:do-se verificado, nessa· ocasião, que o Brasil · necessitava · melhórar•
os meios de transp_orte do Vale do Rio Doce e promover <i desenvolvimento .
permanente da região; ·que o Govêrno. da Inglaterra . atravessava o mo·
niento mais crítico da guerra e tinha absoluta,necessldade de nosso minério
com alil:o, ·teor 1para suas indústrias bélicas ·e ·. que o · Gorvêrno ·Ame!Tlicano
estava vivamente ·Interessado' em auxllfar .. o· desenvolvimento . do Brasl!,
para prgmoyer a exp_ortação 1do minério 'de _ferro e. para aumentar· a
eXIjlortaçao e.· importaçao entre êsses pafse~•. foi firmado. um• acõrdo entre
os três governos, assinado, em Washington, a 3 de março de 1942. ·
Por êsse· acõrdo:
·.
· 1. ·
·
' • a) O Govêrno Britânico .se comprometia. a adquirir e transferir, !livres
e desembaraçados de qualquer õnus, :para o Govêrno Brasileiro, as jazidas
situadas em Itablra, · pertencentes à. British Co., entre as quais estavam
..
.
; as grandes reservas de minério.. do :Cauê .e Conceição; ·· · ·
· . . bl · O Govêrno Brasileiro ·se. ccmprometla .. a enclimpar a Companhia .· ·
Brasileira de Mineração. e Siderurgia, e. com ela a:.Estrada de- Ferro VItória ..
a Minas, entregando . esta, desembaraçada, a unia compan:hla. contratada
· pelo nosso Govêrno;
· ·
·. ·
·. , . . ·
·,
· ·
·· . '
c) Prolongar'. a: estrada .de ferro. até as minas de · Itabira . e restaurar
·e melhorar· tOda aquela ferrovia para que· ela pudesse transportar· o mi·
nérlo o mínimo de 1.500.000 toneladas de 'ferro anualmente das minas
~idade

até o pOrto·· de Vitória:
d) .• Melhorar

.· · ·

.

..

.

.

._ ,

as Instalações do Pôrto 'iie Vitória ·a fim de dar saída
··
.
com eficiência. à produção mfruma~ de .1.500.000 toneladas;·
· , el O Export-Import. Bank -se comprometia a· abrir um, crédito de 14 ·
milhões de dólares· para· compra ou· aqufslção· ,na; América· do Norte. de
. todo o equipamento, material e .máquinas necessárias ao prolongamento
. e rer:;tauração . da estrada ·de ferro Vitória a Minas,, e ao aparelhamento
das minas, a estrada de ferro e o ·pOrto de Vitória tivessem ·capacidade
para produçlio, transporte e ,embarque de 1.500.000. toneladas de mlné·
rio, am.ualmenil:e. ·
· . . . ·
·. · · . ·
..
.. .·. .· ··
·
.Em · consequência · dê.Sse .acOrdó, o Govêrno. Brasileiro pelo Decreto-lei.
número· 4.352, de 1-6·42, encampou a, Olá. -Brasileira' de Mineração e Si·
.. derurgla e, tendo. tomado pil&Se das jazidas de minério de. Itabira, que lh.e
foram transferidas pelo Govêrno. Britânico,· autorizou a constituição de uma •
sociedade anOnima que se.denominou a Ola. Vale do Rio Doce S. A.
Á1l condições. Iniciais estabeleéidas pela Ola ... ·:Brasileira de Mlneraçãc>
e Siderurgia para o cáls de minério em Vltôria passaram; então, a ser as
. segUintes:.
.·
· ··
..
· · . " ·
.
. .
. a) · Exportação anual .de um
melo milhões de toneladas ·de mlné·
no, devendo ser prevista sua a:mpUação para .três milhões de toneladas;
... · b) cáls acostável para navios de 35' · (10,50ml, em ~ez de 28' do projeto
inicial;
.· .
. · .
.
c) 3 transportadora-s mecânlca.s de 100 toneladas de carga ·sObre o
cáls em lugar das primitivas de 18 toneladas,· ·acarretando uma radical
··

e

\

..

-.· .....,·

..,
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transformação da estrutura do projeto e ainda· alargamento· da. plataforma
do cáls para· 21,15m de molde a permitir a locação de 4 vias férreas e uma
linha de guindastes elétrlcos:
·
. · . ·
.
, . d) dfagagem de todo o canal e bacia de evoaução até a profundidade
de LI metros .para. entrada. e evolução de naJV!os de 35';
.
· e) modificação· do trem-tipo para obras-de-arte dos ·Silos . e . ramal ·
férreo, adotando o trem-tipo de 20 toneladas pore!xo; ·
. f) . obras destinadas a manter constante o calado do pOrto; _ ·
g). Instalações .especiais para descarga. e an11azenagem de carvao, coque
. e outras .mercadorias pesadas de pátio. .
. ..
·
. · . .. .
Parte dêsse plano já está executado e em franco funcionamento tendo .
a Cla. Vale do Rio Doce, até agora; Invertido nêsse serviço, •por conta
do Oovêrno do Estado de Espírito Santo, a. Importância de Cr$ 50.800.000,00.
Assim é que já ·estão em pleno.lfunc~onamento:
·
·
' a) o cáls de mhwrio com 100 metros de extensão e 28, . de crulado.
Nêsse cáis estão montadas duas transportadoras mecânicas· com. a · capaci:
dade ordinária de 600: toneladas cada uma; uma terceira. transportadora
já ·foi adqUirida e está· em Vitória, devendo sua. montagem· ficar concluída
· ..
.· ·.·
· . .
no fim dêste ano; . , · . ·
b) o silo, com a. capacidade, bruta. de 47.600 toneladas·;
: . ·
c) linhas de acesso ao silo, por onde trafegam os trens· de minérios,
cujos. vagões 'descarregam automàticamente,. por gra.vidade, dentro do sUo.
Dêste, ·por melo da.s transpor:tadora.s, o minério, quase que sem a intervenção . do ·homem, passa. do sUo ao porão dos navios..
Cada transpórtadora tem a .capacidade de 500 toneladas por· hora pa.ra
~nério !lté 3" de tamanho,. que é ·c, tipo, comum. Para.. m1nérlo entre 3!'
e 8". que é tipo .hoje··exlg!do pelos compradores a. capacidàde das tra.ns·
portadoras cal para 400 toneladas horáriaS cada. uma.. As três transportadoras en:í conjunto terão, pois, a capacidade de 1. 200 toneladas,. o. que ·. ·
parece suilclente parat carregar, em 8 horas, um nlllVIo de 8. ·500 toneladas,
que é o tipo comum para. o· calado de 28".
..
.
.
. .
Tomàndo-s_e· 20% para. perda. da· capacidade· das transportadoras, .. po:perdas mano•bras, etc., .vê-se que um navio de 9,500 toneladas ·poderá ser ·
·
carregado em 10 horas de trabalho; . ·
SILOS.

Os silos coilstruídos em Vitóila, tém uma CIIIJlS.Cidade bruta de 47 ;600 ·
toneladas. Dentro dêsse volume, há uma. perda aproximada. . de 17.000
toneladas, ocupando o chamado "dead,space", isto é, uma seção de. sUo
· sitUiida. abaixo .da linha de comda do minério, :que assim n~o poderá sair
por simples gravidade. Desta. forma, o volume · atual do. silo se reduz
de 47.600 toneladas a; 30.000, o que é· muito pequeno ~ara; uma e:~Gpol'ta;çli.o
. prevista de ~'• li®. 000 toneladas por ano.
· · .. · · ·· : . · ·..
.· ·
Não nos devemos esquecer .de que a nossa jazida dé. Itabira. é, entre
as grandes jazidas• do mundo, a única ·cujo .minério, .tem um. percurso
· ferroviárw de 600 quilOmetres .até o •pôrto. o minério da Suécll!. alcança. ·o
pôrto de .Narvlk com metade dêsse transporte ferro!Vlário,. Devemos,.
· também, lembrar-nos de que uma linha. ferroviária. dessa extensão," por
multo ·bem construída e conservada. que s'eja, está sujeita a· Interrupções
motivadas por vários fatores. TUdo Isto. indica, pois, que devemos manter,
em Vitória,.. ~perma.nentemente, ·um estoque, de minério que cubra a elq)Ol'tação por. um período de 15 a 30 qlas. Para .úma exportação de um e meio
milhões de toneladas anuais, a. frequência dos embarques seria teOricamente
de um navio de 10 mil toneladas. de dois em dois dias. Como, no enta.nto,
os navios lllli.o tem e nem podem tel' regu,larldade. na .data da chegada, Isto
. é previsto nas próprias cláusulas das cartas 'de fretamento que lhes
permitem oscilaçlies de :10 a 15 dias sôbre a data fixada. é de. se vêr que
haverá ·ocasiões em que os navios escassearão, havendo outras em que, .
·
pelo contrário, os carregamentos se farão continuamente.
'&ses dois "fatores ..:. longo transporte ferroviário e falta de regularidade na chegada. dos navios, indl~m a .necessidade que tem a compa·

....

,
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nhia' de_ construir no pOrto de Vitória, ·junto ao câls de minério, um dePósito complementar com capacidade tOrno, de tOO mil tonelada:< o que foi
previsto no .contrato adltLvo de 14·10-46, asslnaldo •com o. Govêmo do Es~
pfrlto. Sarito.
·,
·.
· · ·
•I
·
· ·. , ,
,
A Companhia está estudando a possibilidade de usar,· ·como depósito
complementar a encosta do próprio morro --é!o Atalala, a montante do
atual 'silo encosta está co.berta pelo · viaduto de acesso · numa extensão
de 160 ~etros. Pretende-se construir - ali um. depósito do mesmo tipo
1
dos silos atuals, · Isto é, .constltuido por llma caixa formada por- uma
parede longitudinal, no sentido paralelo ao viaduto de acesso e fundada na .
parte baixa. do. encosta;- duas paredes la.terals, normais ao viaduto, .ser:vlndo
de fundo
:a .própria rocha. da. encosta do morro.
· . ' ·· ' .'
.
.
·
O minério, por· gra:vldade, seria descarregado do viaduto ao depósito suplementar, na cota 2,50m, na rocha. ·viva e nlio,... do- morro. Desta
abrlr-se-ão. comporta~ .de desciarga do minério, de modo a permitir um
completo e fácil .. esvaziamento · do depósito. Estas comuortas serlio abertas
'de 5 em 5 metros, .distância de elico:. a eixo, e terlio as dimensões de o,som .
x l,OOm. Ao longo· da parede f~ontal ·correrão. dois tapetese rolantes horl·
zontals e convergentes para o · ponto central. Tais correias receberia o
minério extravasado: das comportas e o conduzlrio. a uma ·almoerra ou
. funil· _localizado no ponto central do depóSito iie minério. Da. almoega, .
ser4 o ·minêrlo encaminhado a . um terceiro tapete rolante, com Inclinação .
de pouco mais de. 10.0, que levará o minério até a parede lateral leste' do
.. sUo atual .. Dêste ponto ein . dliJ..!lte; prosseguirá a. carreira horizontal- . mente pelo Interior dos silos· a 5. metros da parede. frontal do mesmo, · .
aproveitando 0 apOie fornecido .pelas colunas .existentes . A capacidade
· total do novo depósito projetado é de 120 ·mu ·toneladas· de mlilérlo vivo,
_que correrá inteiramente para as correias, sob a)açlio da própria gravidade".
. . A . Comissio· proourou ·completar estas Interessantes observações, com .
as segUintes em que se. encara o problema do pOrto dl! Vitória sob outros · '
aspectos. <Anexo :n.0 . 4 Progll'ama., orçamen-to e. desenhos· do POrto de VI•
tórla. Gov.êrno de Estado) • ·
· ··
. .. · ·
· ·
·
_ ·As obras e lnstalaçl!es cómplementares dêsse depósito .estAo orçadas. em .
. cerca de Cr$ 111:000.000 (Orçamento de o. V •. R. D. 14.898.000,00) Anexo .
. 5-. POrto de Vitória) . ' Entretanto nio ·será jámala Impertinente a_ reptlçli.o .
ou em linguagem mais ·moderna, transtormu ·em .sogla-n a· a.flrmaÇI!o:. · a solução COIIIIPleta' da. c. v. R. ·o·. está ruí conjugação. a ·lmportaçio· do··
. , carvli'o e do --coque metalurglc'o, concomitantemente: com: a· exportaçio do ·.
mlnêrlo.
· · . -·>
· · .· · · ·. · · · . · . · · ·· ·.. · ,.,
·
Nêsse. particular, ocorre destacar aa ·seguintes observ11çlles do Sr-.- Valentim Bouças, mco:nte&tàvelmente, um. dos. melhOres conheCedores .do
nosso 1nterc6mblo. -comercial e financeiro.' com a. .Am611ca do Norte,' ~ons~ ·
tantea de um oficio por êle dirigido .ao entlio Ministro Interino da FaZenda,
Sr. José . VIeira Machado, ·em: 27 de outubro de 194T:. - · · -- ·
."9 - o Brasll pniCisa de carvio, grande quantidade do qual' continua .
sendo· importada d01. sstadoa UnidO&.- Atençlo- especial .deverá .ter .dada .
ilo fato de QUe aquêle earvio,poderla ser .obtido pm: Intermédio da'Unlted
States Steel Corpotatlon, um dos ~ proprletArtos de llllllas .ncs EE;
uu. ·ao preoo. que fOr .Chado eo:nvenlen~. Para lmportaçlo do carv&o; os
.
·
.:
dólares sl.o preaentemente •. de.tmportaçlo'dtftcl1, ·.
. . . 19· .- Os tipos 1l ·-qwmtidaldes 11e carVIiOI precisos, a serem lnlpcirtadÓS,
deverão ser fixados em detalhe. . ·
·., · .
:
·
. 11 - · 0:
.pode aer. PBiO pelo miJléno de .ferro Íornecldo depois
que· tiS respectltvos ~Valores de unidade forem, ~belecldos. Um produto
comercial !pOde ser usado em" . ~to-de outro.~ O sa:ldo- de. pagamento
=t'ii:!s·~~r c.ombtnado em · in~alos periódicos, ·par~ _diminuir tals · co~.
'

carvlio

/

e.

MoBtra, -em ·lit'4iutda, o Sr. ~Ças, as condlç6es especiais em que se
encontra a c. v. R. D. pua tomecer o minério necessi\rlo a estas transaçlles, tendo nas suas observações preliminares posto. em evidência a ccn. tlniêncla. em que se encontra a United ·sta.tes steel COr:pora.tlo!,l de procura;r
. minério de ferro nas tontes de procedência estrangeira, entre as,, quais:

•
.I

- 53'1. 4 - O BraSil possui abundantes reservas de minério dé ferro e djspO~
. também dos núcleos de faclUilade de transportes :para levar o minério- ao
litoral.
·
·
memorial. qu~ sôbre
. Junte-se a êste relatório 111na cópia. dBB .base&·
o · assunto minério, carvão, apresentou o Sellhor Valentim Bouças ao
Sr.• Ministro da Fazenda.. ·((Anexo n.• 5). . .
·'
•'
· 'Voltando- ao põrto ·de Vitória., convém encarecer a. necessidade de ao
mesmo tempo em QUe se completarem as instalações para minério propriamente no morro da. Atalaia, se cuidar, já. e já. ,do pôrto carvoeiro e de
combustíveis líquidos da. Capuaba (V. Anexo n.• 4) de cUjas linhas gerais
já. se cogitou desde 1945 (Anexo 3 - AmpliaçAo do pllrto' de Vitória) . :.
· Verdade é que dêsse · põrto é concessionário 0 Estado do Espírito
Santo, · mas êsse não pode nem · deve ser sobrecarregado pelas cont1gên. elas criadas · para o desenvolvimento .daquêle · pela c. V. R .D; Aliás, o
Govêrn~ espirlto·santense prontifica-se a. promover a ampliação de suas
lnstalaçoes · portuárias, na !lha· e no continente (pôrto comercial /e põrto'
de minério) . e em relação a c. V.. R. D. está animado das melhores disposições, segundo• verltlcou a Comissão ·em 'troca. de idéias com o Gover- ·· ·
nador. Carlos Lindemberg, em ·cuja companhlat teve a honra de visitar
aquela8.lnstalações no. dia 10 de jUlho.'
•
.
· Destarte, pelo contrato de financiamento do Cáis de Minério, . a Cla..
· tomou a. seu cargo o· pagamenlto da respecti'\"8 constrvcão
pelõs aditamentos a êsse contrato de 14 de outubro de· 1946 e 26 de junho de 1947
lclá.usula. 2.• dêsse) Anexo n.0 7 - Contratos entre o Estado e a c. V.
. R. D. sõbre põrto de Vitória.).
'"
•·
·. "·A ·companhia fica faJcultada a·execução· das segulll.tcs obras:.
· .1> Construção de escritório e dependências nei:essáÍ'Ias à Administra. . . . ·
. '···
·
.
.
ção do .cáis ·de' minério .
2) Construção de um :cáls acostável ou de saneámento, ligando o
atual cá.ls para. minério à ponte ·leste do morro ·da. Capuaba e atêrro da.
faixa 'CCDQU!tada ao JD&.r,
I
· 3) ·· Construção de .depósitos· auxlllareli de minério, com a capar.ldade
'que' se torne necessária, podendo ser para tal adaptado o atual viaduto .
de· acesso aos silos. .
·
. . · . · · ,
.
4) Construção de tanques e. depósitos, para óleo, · gasolina. e inflamá.·
veis em geral.
· · ·
. ,
· · .. · .
_5) ConstruçAo · de carvoeiras · com .o necessário aparelhamento . para
· descarga e carregamento de carvão;.
.. . 6) construção, caso· lhe interêsse, futuramente, de um ramal de acesso
à plataforma. do cá.ls. de minério, na cota 3,30Jn, bem- como seu .aparelha·
mentó portu4rio.
•
· ·
·
.
..
· ..
· •
• .
Marchando diante, de qualquer entendJmento além .dêste, firmou o
Estado contrato com· a Companhia , TeXas para construção de depósitos de éombust!vels líquidos como se· vê .no Anexo 2. · . · .. · ·
Por seu lado a. C . V. R. D. orgaillzou· recentemente o projeto do
pÓrto carvoeiro. da· Capuaba cuja orçamento se eleva a.. Cr$ 43.928.952,70.
. .. Destarte, a suplementaçãc, do silo de minério : e· êsse põrto carvoeiro,
absorverá cêl'Q• de Cr$ 59.000.000,0() (cill.qüeo~ e nove milhões de cru~
zeli'os). ·. · · · · · . .
··
.
·
·. . ·
Mala ainda: é lndlspensá.vel fazer-se melhor llgaçAo entre a .Ilha do
Princlpe e o cáis comercial de VItória, ~or maneira-a :se fa.c!lltar, a.
· sua ligação com:. o continente, o que, . se~tundo, os 'orcamentos, absorverá.
. cêrca de Cr$ 3.600.000,00 o que eleva. 0 total; antes calculado, a. 62.600.000,00
julgando a. ComissAo, prudentemente, acrescentá.~la. de 10% dada a deprecia·
ção ·constante de nossa moeda, elevando. o total a. dispender, no pOrto de
VItória, a .Cr$ 60.190.000,00 seja, em número redondQs, Cr$ 70.000.000,00
setenta milhões. de cruzeiros) .
· o Govêrno .Federal, pelos acordos de Washington, ·comprometeu-se,
a.léin de outras . providências, promover o reaparelhamento do Pôrto de
Vitória; a c,· V. R. D. é o Instrumento do Govêrno Federal JIUB, em
cooperação cem 0 Estado do Esplrlto Santo - atual .concessionário do
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-538pOrto -·pode promover êsse reaparelhamento nci que tange aos minérios
e combustíveis líquidos. e sólidos; as duas entidades :-·· Govêrno do. Estado
e o. v. R. D. -já estlio em entendimentos nêste sentido.; finalmente, o
oovêmo do Estado já tem autorização do Oovêmo Federal para. contrair
, 1:1o estrangeiro um empréstimo de OS$ '8.000.000 - em ·,grande parte destinado a. êsse .empreendimento.
com fundamento nestas preliminares, a. Conusslio, ·assentou as seguintes conclusões e sugestões· relativamente ao Pôrto de Vitória, no que
co1:1cerne à.s suas irrecusáveis llgações com a C. V.R.D. (Anexo
n.o 8).
-·

·'

'

Conclusões:

.

'

.

1) - construídos na· forma. do projeto primitivo da.· c. V. R; D.,
como ampllaçãc, do embarcadouro de minério da. Cla. .. Brasileira. de Mine~
ração e Siderurgia. s; A.,· o cáis de .minério tem apenas 60 metros de extellllão e o silo 47 .000 ton. de capacidade bruta. e 30.000 ton. de capaci· · • .·
···
. ·
·
.
·
dade útil.
2) - O can"eg!Íimtmto deverá será feito por melo de três tra.nsportado·
ras de .esteirO. ·com .capacidade. de 600' ton.· horárias .:cada uma, das quais·
duas já montadas.e em funcionamento,- e. outra. em· depósito. · · · ·
.. 3) - Com os serviços portuáÍ"ios assiin descritoS, lnÔlwifve obras'. de .
acesso, gastou a c. v. ·R·. D. cr$ 50.800.000,00 - por conta do Govêrno
do Estado · do Espírito Santo, 'concessionário do Pôrto. de Vitória. ·
... .::. ~· , 4) - Em 1945 .as despesas realizadas já ascendiam a Cr$ 47 .180;237,90 .
~ IW'a.liallldo-se em Cr$ 3. 500.000,00 as despesas complementares, sendo C1'$ ..
865.000,00 )l&'il. o cais; Cl'$ 625.000,00 para montágem da S.A transportadora. e
01'$ 1. 630.000,110 para dra;gagem,:limpêza final do ·pôr.to de atraca.ç§.o e da.
entrada. da barra; e mais 10% d~ eventua1s (C. v. R. D .. - Relatório apre·.
sentado .peJo Sr. Ministro da. Fazenda, .em 10-9~1947, página 27 e seguillites) .
·5). -·A Despesa Inicial com o .embil.roa.douro de. minério prevista. em
Cr$ 21.908.050,80 -.. passou a sér de Cr$' 50.630.237,90 -.dO. que. resul-.
·taram modificações no· contrato entre a C. V. R.· D. e o Estado para o
pôrto de minério por. maneira. a ser ela reembolsada das despesas feitas.
·dentro do prazo dêsse contrato.. . . . · · · . • ·. ·
. .·. .
.· · ·
. ~) -Presentemente o embarque de minério se faz à raziio .. de 600 ton.
por hora; com a. montagem da. ,terceira. transportadora, poder-se-iio carregar . 1. 000 ton. por hora.
. ·
.
· · .
· .
.
. 7) . - o descarregamento de. minério, dos. vagões plira. · os silos se faz
]leio fundo, ao lnivélés do ba.sculi!JI!ento ;prlmitivamelllte ldeádo, do .que re·
sultam, não sàmente retardamento da.. operação, como. aumento de despesa
e redução da capacidade útil do silo.
.· .
- . . .. . · . · • . .
.
8) - :S:sse pôrto, .como está projetado e construído ,destilia-se exclu- ·
sivamente ao embarque de. minério, cumprindo, ampliá-lo e adaptá-lo. ao
movimento · de ca:váo e combustíveis . liqUidas de . acôrdo · com os planos.
recentemente organizados~·. .
.

Sugestões:.

,

......

.. · c) :..... àecanhecicÍa a exiguidade dos :snó~ .de :minério.·mesmo para.~
eitportaçiio de · 1. 500.000 ton., ·indispensável é sup!einentá-los desde· já,
tlendo em vista: o desoovolvlmento da exportação do que resulta recomendar a colllltruçiio imediata de· depósitos de 150.000 ton., como aliás,. já
projetados pela companhia.
.
·
. · b) ·- A meditação sôbre ·as· problemas da c.'- V,: R. D., leva a. recollhecer. a conveniência de tornar,-se a Companhià, qrianto · antes, . importr.·
dôra, transportadora e distribUidora· de carvão · e coque metalúrgico..pela
sua entrada e na sua zona, necessitando, para. isto,· comtrulr e aparelhar
o p6rto de combustíveis· sólidos e líquidos,· na· .ensea~ 'na Capuaba. . ·
c)
. para êSite efeito deverá. ser ~rololigado o atual cáis de.lliJ.nério ·
por maneil'a. a fechar- essa enseada, como .previSto 'desde 1945 (Anexo
·.. n,D 4) · e aprovado pelt~ · Govêrno Federal, por despacho do Ministro
· :Mauricio Joppert, de 26 de janeiro de '1946 - e aparelhar êsse cáis com
uma p!lilte carvoeira de grande capacidade. ·

.

'
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ã) .;... Tornado· se a cidade de. VItória: ponto terminal ·.de uma extensa linha de penetração, servindo a .ampla e rica região, cumpre dar-lhe,
também, ao pôrto comercial elementos para .. atender às· correntes de lm·
. portação e exportação dessa região - que abrange cêrca de 80.000 km2
. - independentes de. minérios . e combustlveis · llqUidos, sendo imprescindlvel, consequentemente, melhorar as ligações ferroviá.rlas da c; V. R.· D.
com o pOrto comercial existente nà ilha de · Vitória, . cabendo ao Govêrno
Estadual, seu concessloná.rlo, ampliá-lo e aparelhá-lo convenientemente.
. . e) - Evidente é que os .Cr$ 3.500.000,00.- previstos pela .companhia,
no .relatório de sua Dlretorla - de abril de 1946 -.não atenderiam nem
mesmo à Ultimação do atual embarcadouro de minério. ·Insuficiente, · '·
também, a ·previsão. de Cr$ 15.000,000,00 -'· para a obra lmpresclndlvel e
·
realizar, pc-Is somente atenderia à suplementação do silo: . ·
. · 01tilniuÍiente (6 de ·julho de 1948) to! Ol'gamizaclo um p~ojeto e orçamento' mais· completo, na jmportãncia -de Cr$ 43.943.952,70'- para ex~
tensão e aparelhamento .do cáis de combtistivels que, somada à previsão
anterior para o sole. .suplementar,· perfazem cêrca de Cr$ 50.000.000,00 ..
Ainda é mlstér atender à melhor ligação Principe,Vitória, melhorando. a
· ligação da C. V .R. D. com o põrto comercial, elevando .esta precisão a
Cr$ 62.900,00 - que a .Comissão .julga· ainda prudente elevar a Cr$ ...

70. 000.000,00.

.

.

. . I> - Quanto ao- pOrto comercial cumpre acentuar a .urgência

.

em::mo.~

dernizar·e·ampMar seu·maqui:nário; _constrUir .mais um. armazém e propiciár- a~ conjunto' fornecimento. de energia amplo e_ segw;9 (Anexo n.0 91.
'

.
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. III ~ RELATóRIO amEmO .GONÇALvES SOBRE .A FERROVIA
VITORIA A ITABIRA. .
.'

..

.

· Circunstâncias decorrentes da última' conflagração mundial, impondo ·
condições diversas ao aproveitamento das· minas ·de Itabira, .vieram concorrer para que, sob novos têrmos, se. retomasse· o estUdo do problema de cuja _
solução acertada tanto dependem a nossa prosperidade no presente e a
. . · ·
nossa grandeza porvindoura.
.· · .
Por decênios, a. impeortante- questão esteve em foco, nas cogitiiÇões dos
técnicos, lndustrllii~ e homens de govêmo. Foi, mesmo, assunto de dlscus·
sões ·acesas, em . que as mais profundas divergências se cavaram com ânimo
.exacerbado. Do eqUIUbrio das correntes em choque· resultou, como era natural,· uma- situaçlioi estagnada, de que, sem experl:mentar · danos maiores,
.· o.· Pais nenhum. beneficio recolhia-.··
·
.
·.
· ·- · · ·
. · o estrá.ngeiro, experiente e . avisado, lograra· comprar, pela ins!gni·
flcãncla de Cr$ 50o,oo; as jazidas do Cauê, Conceição, Santana e Glrau ..
· .· E, concomitantemente, adquiriu à. _maioria- dàs · ações da Companhia
de Estràda de Ferro Vitória .a Minas, pela qual,. segllindo traçado mais.
fiWOrável; cuJà. execução já lhe fOra àutorizada, se ,preparav111 para· fazeT .
o transporte e- a ·exportação em massa, de minério de ferro, de acOrdo com
o decreto .de 11· de maio de' 1920.
·· ·
,. A celeuma ··levantada pela . concessão levou o . Govêmo
revogá-la,
reafirmando-lhe, pelo Decreto-lei • n.0 1.507, de 11 de agOsto de · 1939, a
· caducidade decretada em 1937.
·
.
· · Assim, ;poucos dias após de defllagu'ada a. 8-uerra. na Europa;. mantínhamos· a:s mencionadas minas praticamente . inex]:!loradas e a ferrovia,
destinada a tranSpOrtar-lhes o minério, em más condições, 'para o tráfego
que lhe Iria, com certeza:, ser exigido, de um momento para 'outro.
Mas, à medida. que os trágicos acontecimentos cresceram em · extensão
e Intensidade, mais_ forte ia se tornando a-- carência· de minério de ferro
para a: sustentação das fOrças em conflitos. Os depó.sltos acumulados ,iam
sendo ràpidamente consumidos pela redobrada atividade dos centros lndus·
· trials, sem que pudessem .ser renovados, sendo em parte mlnlma e, assim
mesmo, com muitas ·dificuldrudes; pois, .das fontes a-bastecedoras, situadas,
por vêzes, em regiões longlnquas e sujeitas, ademais, aos efeitos pertur-

a
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badores. ela luta armaelll, os transportes r;e· t~rnavam, nAo raro, lmpratl·
cávels. Em fins· de 1941, a Inglaterra entrava em fáSe critfca, à mingua
. de ferro para alimentar a voracidade· crescente da m4qU!na de guerra.:S: então qile .as atenÇ&s se volvem para o ~osso mméno de ·alto teOr,
- CÚJàs jazidas eram ,como se disse, propriedade de. inglêses.
Para explor4-las, ln!edfatamente, convergiram os bons lntultÔs e os
desejos também de brasileiros e americanos. do Norte.
Para fázê·lo, potém, ele modÓ a '!-tender. às necessidades prementes ,
da GTã-Bretanha, · Impunha-se. executar( em. curto prazo, um latgo plano · ·
de · obras, abr841gendo, simultâneamente, a .mineração, o transporte e o
embarque. E com ésse objetl.vo, fof firmado, a 3 de março de 1942, em
Washington entre os . Governos· do Brasil, dos Estados Unidos· e da Inglaterra, um acOrdo de que resultaram ·as seguintes compromlssós:'.
· a) do G~T110 ingles: "Adquirir ·e transfe'rlr· Il~es e deàembaraçadas
de. qualquer Onus, para o· Qovêrno brasileiro, a.s jazidas situadas em Itablra,
pertencentes à Brlstlsh Itablra ·company, entre as quais as gtandes reservas
de minério de ferro .do Cauê e Conceição"; ·
· .
b) do Governo l:Jrastletro: "Encampar a Estrada de· Ferro ·VItória à
Minas e entregá-la, Jfvrr e desembaraçada, a . uma Com:P'Ilnhla: · prolongar .
a 'estrada de ferro até as· minas de Itablra, restliurando-a · e: melhorando· a,.
totalmente, para transportar o mlnlmo de 1.500.000 toneladas de 'minério,
anualmente, das minas .até o POrto de VItória; melli'orar ·as Instalações do
pOrto de Vitória, a fim'' de dar salda, com eficiência, à exportação. -mínima
de l.5oo.ooo toneladá8'!. :
·
c) do GoVbno americano: "Abrir, pelo Export Md· Impcrt Bank, um
crédito de· US$ 14.000.000,00 para compra· ou aquisição, nos Estados· .Uni·
dos, de todo equipamento, material ·e máquinas necessárias. ao prolonga.
mento e restauração da Estrada de Ferro Vlt6ri& a Minas; ao aparelha·
mento das Mlnáli de Itabfra .e do· P6rto de Vitória, de modo .a ficarem
as l.WJtas, a. Estrada. e o P6rto de Vitória; com a capacidade de produção,
trlllli'JPOl'!e e emrega de 1.500.000 toneladas de nüllérlo anualmente. · .
As valiosas jazidas· de Itablra deixaram, assim; de ser propriedade de
estrqelros, passllllldo t rpôsse da Urt!Ao.'.O ·.as.peeto novo . comUilica.va. à
solução do problema. sentido diferente. Os zelos patrióticos ·j&· se nio po•
derlam opor a um slltema de elCploriiÇlio em .que:: o Govêmo federal fi•
. gurava como parte- princlpaJ e, pois, como ·o Di&lor Interessado. O que se
· fazia lndlspemável era. nio perder o ensejo de,. al!indo com. decllllo,-·pr•
teza e seguro conhecimento de causa, retirar da altuaçla tavar&vel o .má• ·
xlmo proveito. Era preciso nio esquecer que. a paz .deveria eneontrar-nos
comJiletamente aparelhados· a. enfrentar a eoncoiT&ncia, · oferecendo aos
ccmsumldorês um llifnérlo da ·:mais . alta qualidade, mediante vantajosas
càndfçlle.s de .SUprimento, com a possibllfdade de fartàs margens . de. lucros .
A gllerta péidêtla prólóngar-ie ·por longo tempo a.úlda, assegúrando~os
póSlçAo excepcional com.o fornecedores, .A prevfsAo. maia acertada, porém,·
não devet!a. baseát'·se iie&sa passlbflldade, aenlo na certeza .de que .o bom
êxito do. empreendimento .decorreria .de poderemos ·lev~lo a têrmo sem
demora.
·
. ·
· · ·. · · . . ·,,.··
~·'
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A ORGA'NizÃçXo DA COMPANHu YnJ!I 110 JUO)Ióel

o Decreto-lei n..• il.as:t, d~ ·1 'de Junho de 1942; ao m'esmo tempo que
. encampou a EStrada de Perro VItOria ·a Minas, autoriZou a constftuiÇ4o
da Clom)lanhla Vale do ~lo 'Doce S.' A., para. o cumprlll1ento do Acth'do
citado, de Washfngtatt,
C -

DlSPOtfl8ILlllADI: ·J'Jli'A!I'CE!IL\ DA COMP.umL\

a) 'Oapltal Iniciai:
o capital Inicial .da Oompe.nl:lla, filiado · em Or$ · 200.000.000,00,. dos
quais Or$ 110.000 .ooo,oo em açlies ordln4rlas nominativas de 01'$ .......
1.000,00, cada uma, e 01'$ 90.000._000,00 em ações preferenclafs nomlna- -·

/

.. ,.

. :' .,. -..-·. ·:·~
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'
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Uvas de igual valor, vencendo j~~ de_ 6%, foi subsc.rito ·e realizado da
seguinte forma:
Cr$
. Govêrno Federal ~ .. o•.. o•·o. o.•.• oo••.. o•·.••.••.• ;.•.•. o..•.. o•.
110.000;000
32.819:000
Autarquias- .; ..... ·.o····•·o···············.-. .••••••.•.••
Público ...................
~' 67.181.000
1
Tot
·
•
·
•
•
- a1· ..•................
·.·· ....•.......••...........
-. .
200.000.000
0

o ••••

• • • -.

•••. : • • • o .. ." • • • • • • • • • • • • • • • . • • • :.·

· b) t•• Empréstimo americano:
Além dessa soma, dispôs, ainda, a Companhia do crédito de US$ .... ·
14.000.000,00 preveniente ·de empréstimo contratado, a juros de 4% ao ano
com o. Export and Import Bank, em 18 de niarço de 1943, ·ou seJam,, e~ ·
moeda nacional, ao câmbio de Cr$ 20,00 por dólar, Cr$ 280;000.000,00. · ·
PElii'a ·liquidação dêsse empréstimo ~o! estipulado o re·co·lhlmento· mensal de 15%- do. ,valor da renda; pOT tonelada, do minério exportado e mais
Cr$ 2,00 por tonelada de minério de Clualquer. procedência, transportada·
pela Estrada..de. Ferro VItória. a. Minas.
·
· .
.·
0
c) 1. Aumento de capital: · · ·
·
,
;'Cedo se mostrou fa.lhà. a prévlsão das despeaas, evidenciando-se· insu.
ficientes ·os recursos obtidos. Em consequência; houve de ser autorizado ·
pelo Decreto-lei n.• 6. 605, de 21() de juniho de 1944, a elevação do capital da.
Companhia de mais Cr$ 100 .ooo :ooo,oo, em açlíes preferenciais de Cr$ ...
1. 000,00, QUe ficaram assim dlstrlbuidas: .
·Cr$
"
.
'
,.,
ê
Gov rno Federal . .... -......... o, ••••••••••• '•••••••••••••••••
·33.• 660.000
., 3.000.000
Autarqtifas ..... -. . .- .......... ~ ........................ ~· ....... .
Público .. ; ..-...
~
13.0001.000
o • • • • • • • • • • • • • , ••

.

·.

.

• • • • • • • • , . , . -• • • • • • • ·, • • • • • • •

',

1;

I'

·· Total. .................................. _...... _. ~; .... .
100.000.000
Já desta vez se observa o pequeno vulto da. contribuição .privada.
,
. d) .Emprés-timo interno: .
.··
O capital realizado não :bastaria entretanto, .para custear a obra plane- ·
jada. l!:, ·J>Or Isso, o citado Décreto-lei n.• 6.6Dl, autorizou, também, um empréstimo, por melo de debêntures, do montante d" Ort 300.000.000; em
grupos .de Cr$ 1011'.000.000, a juros de 7% ao ano, emltldós. com,lntervalos ~
. de dOZ!Y meses. Do primeiro grupo toram tomados Crt 2,630.000 pelo':Pilbllco
. e os restantes Cr$ 97.470,00 .caucionados, a. prillcfpio, li. CaiXa EconOmlca
, Federal, vieram a ser, finalmente, aubscritos por ena. Instituição de crédito.
· Os dois últimos grupos, para. os .quais nlo houve. tomadores, tora~
·entregues em ca.U9ão, ao, .Banco. do Brasil, ccmo .garantia de ellllpréstlmos.
e) . 2.0 . Empréstimo· Amertcano:

· ·

.

Novamente, em 1 de :março de 1946 era celebrado outro empréstimo
com o Export and Import Bank, de US$ 5.000.000,00, ou sejam, ao cAmbio
de Crt 20,00 por dólar, Cr$ 100.000.000,00, para. aquisição ~e: .
.
1.0 - materiais, eqUipamentos e· serviços para a conclllllio do reapareIhamento ·da Estrada. de P'erro VItória a :Mlnaa:
·
2.0· _:: eqÚlpiunento para o· serviço de exploração da mesma Estrada.
o prazo para a amortlzaçiio da dfvlda foi fixado em 25 anos, sendo
q.ue os sel'lv!ços, nos cinco primeiros anos, ficariam restritos ao pagamento
.dos juros de 4% ao ano. .
·
·
-i> 2.• 'Empréstimo Interno:
·•
cõm a garantia da taxa ·de renovação patrimonial de 10% sObre as
. tarifai! foi ainda contraído o empréstimo de Cr$ 50.000.000,00.
g)

Aumento dtr Capital:

. A presente lei, n.• . .. dêste ano, autorizou a Companhia Vale do
Rio Doce S. A.. a elevar o capital para Cr$ 65().000.000,00, mediante a.
emissão 'de maiS Cr$ 350.000:000,00, em açlíes ord!Jlárias nominativas do

-;542·'"·

valor de Cr$ 1.000,00, cada uma, subSC!itas, nà .tot~lldade, pelo Tesouro
·Nacional.
o valor da subscrição ficou de ser entregue & Companhia pelo Ministério da Fazenda, em tri~ta parcelas mensais; sendo uma. de Cr$ , , . , ..
63~000.000,00, nove de Cr$ 13.000.000,00, dez de Cr$ 9:000.000,00 e dez de
Cr$ 8.000.000,00.
'
0
h) 3. Empréstimo Americano: ·
Pela mesma. lei, foi concedida autorização · ao Ministério de 'Estado
dos Negócios da Fazenda. ·a: dar. as garantias do Tesouro Nacional, para um
empréstimo deUS$ 7.500.000,00 a ser contraldo pela Companhia, no Export · ·
And Import Bank, of Washington, a juros de .3 1/2%' ao ._ano.
i) Recursos Financeiros, à Disposição d_a Companhia:
Em recapitulação, 1\5 disponibilidades financ-eiras da Companhia· Vàle
do Rio Doce S. A. se elevaram até o p~:esente. a Cr$ 1.548.654.936,60, a
saber:
.. Cr$
Capital · inicial ............ ·...... ~ .... ~ .............. , .. .
200.000.000,00'
1.0 Empréstimo americano CUS$ 14.000.000)- • , • , , , . , , ,
280;000.000,00
· 1.0 Aumento de. Capital-....... , ... ; ..... ·~ ....... ;~ .... .
100.000. ooo,oo.
2.0 --préstimo americano CUS$. 5.000.000) .... , ; .... ,
100.000.000,00
1.0 Empréstimo Interno (debênture> ......... , ....... ,
300.000. 000,00
2.0 . ' Eínpréstlmo Interno (taxa: de renovação) ......... .
45.105. 036,70
Doação, adüonal s/tarlfas (10%) FUndo. de renovação
· patrlnionlal (10%) e provisões diversas , . , .•• , •.•••
33.449. 899,90
2.0 · Aumento de capital •:• ........................... .
' 350.000.000,00
3,0 Empréstimo americano CUS$ 7.600.000)·, aproxima·
damente .................................... , ... , .. ·
14o.ooo.ooo;oo
Total
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!1. 648.654.936,60

iAnexo 10 - Nota A>· ·
·n ~DESPESAS REALIZADAS
• a) Imobilizado:
Bens e propriedades, obras em· ·andamento, traçagem
das minas e- despesas .de
organização
............. ..
953. !53 :947,3il
.
'
b) Valores realtúveis a curto prazo:
·. 101.119.712,60
Depósitos e almoxarifados· . ~· .... , ...........·.· ..... : . ..~ •...
c) ContatJ de resultados pendentes: .
.
· Inversão no Cáis de Minério. . ......................... .
51.400.923,30
d) Lucos ·e perdaa:
.
.
.
.31.349.242,57
;
...........•..
:
Resultados . negativos apurados .....•...
'
· A acrescentar: ·
'. .
·
. .
. . ·'
3.600.000,00
Juros devf.dos à Caixa Económica no 1.0 semestre de 1948
Indenização paga ao Sr .. Percival Farqhur. por ordem
14.000.000,00
do Govêrno ................... ,,,,,,,,·,,,,·,,.:•••·····
.
.
.
- · ..
Total .... ~.· ............................. ::..... :..
1',155.123.825.83
. ,'·
-~ .. ~·:·: . . \ .
t bem provável a_ existência de dívidas a saÍil~r
exercício em curso,
além dos juros a que se faz menção, relativos. ao empréstimo da Caixa
· Económica. Não foi possl\'el, porém, computã·las. Assim; é de reconhecer-se, .presentemente, a disponibilidade de Cr$ 1.548.554.936,60 · 1.155.123.825,83 - Cr$ 393.431.110,77 ou Or$ 383.431.110,77. se se reservam Cr$ 10.000.000,00 como capital circUlante.
Quem acompanha, com atenção, o desenvolvimento ··da ·CClmpanhla
Vale do Rio ~oce s. A., observa a absoluta l.ilsegurança com que foram
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-543estimadas ás despesas a fazer com o empreendimento. Tudo demonstra
não ter havido -nenhuma consideração~ prévia do custo das. obras. Projetas e orçamentos terlain sido elaborados ao correr da. execução. Só assim
é possfvel explicar as exigências sucessivas de capitais' suplementares.
constituiu-se a. companhia. com Cr$ 200.000.000,00 e mais- o· crédito de
Cr$ 280.000.000,00, - decorrente de. empréstimos éontratados no Export
and Import Bank. of Washington·- no total de Cr$ .480.00,0.000,00. As.
disponibilidades já ascenderam a. Cr$ 1.548.554.936,60 ou sejam mais de
300% do montante Inicial, e ainda não 'ba.stam ·a. levar a. têrmó o pro·
grama. .. Não há, portanto, como fugir à alternativa. surlireendente; ou
os orçamentos se reduziam. a. mera.s estimativas aleatórias . ou os gastos
realizados foram -realmente excessivos. · De qualquer forma, . não· . pode
deixar <1e despertar il'eparos o que ..tem acontecido.

~ MINAS
Na construção da Estrada. de Ferro Vitória a Mln'as prevaiecera
o critério de restringir ao m.fnlmo as despesas de Instalação ou de ·primeiro
estabelecimentos . .Adotou-se, ma.ls uma vez, a norma· que, via de . regra,
tem seguido· a polftlca fenovlárla do Pafs. Partindo-se do pressuposto
· de pequeno movimnto Inicial, sacrificam-se condições técnicas da má·.
xima l:mpoi'táncla, . a fim de vencer-se maior extensão, realizando gastos, ·
ma.s redUZidos. .1!: · tendência dos que confiam· pouco no futuro e temem,
· por isso, Inverter nos empreendimentos a. que se abalançam mais largos
·
·
· .'
.
recursos.
. ..
· Se em relação a zona.s · pobr~ a cautela · se tem, . por vêzes, revelado
acertada ,o mesmo não ocorre em regiões ricas, onde o melo de transporte
fácll e barato é, sem. contestação, ~ mais .poderoso dos estímulos à rá.~da
prosperidade.
·
·
E. é preciso não. esquecer que a.s economias· do .pÍim.eiro momento quase
sempre. redundam ·em mais elevadas~ despesas, permanentes, de custeio;
contudo, o reconhecimento dos êrros repetidos não tem · evitado .a renitência em cometê-los. Estradas há, e numerosas, que, depois de proporcionarem maior ·produt!Jvldade às fOllltes de riquezas, passam, a. servir-lhes de
desestimUlo, senão . de verdadeiros estOrvos. .1!: qúe já não comportam . o
tráfego que lhes· é -reclamado· e ·os dispêndios crescentes de exploraçãoe conservação determinam tarifas mais elevadas, como verdadeiro ônus .
a sobrecarregar o produtor.
.
Embora atravessando terras de excepcional feracidade e destinando-se,
sobretudo ao transporte em massa de 'mlnérlo.S,'· as condições técnicas da··
Estrada de Ferro Vitória a Minas, no seu traçado primitivo,- não poderiam
permitir Intensidade. de tráfego.
· · ·
,
Tendo lnf.clo no Póí:lto de VItória, avança <para o Rio Doce, atingindo~
lhe as margens em Barbados, depois de um percurso de 146 Km. Desenvolve-se a. seguir, · ao longo· dêsse rio até Itapatlnga na confluência · do
Piraclcaba, . cujo curso acompanha, água.s arriba, alcançando, em Desem·
bargador•DJ:'Ulll.ond, no Xm. 561, a Estrada. de Ferro Central-do Brasll.
1
A paítlf dessa localidade, · desenvolve-se, pelo vale do Rio do Peixe,
até Itablra, no Km,' .597, sendo que· êSse último trecho já foi con~lufdo
pela companhia Vale do ruo Doce s. A.
:
. E·- Es%RADA llE FERI!O 'mÓIIL\

a.) Condtçõ_es da Estrada ao ser recebida: .
Encampada a Estrada de Ferro Vitória a Minas, Impunha-se, antes
de tudo, conhecer-lhe a verdadeira situação, quanto à via -permanente,
o material rodante e de tração, as oficinas, etc., a fim de definir-se, segura,_
a orientação a tomar.
.
·
Logo se. recoilheceu precária a linha e por. demais· deficiente o apare'lhamento, para o transporte que se tinha em vista. O estudo do traçado,
a que procedeu 0 Engenheiro Luis Antônio de Mendonça Júnior, evlden·
·
·
clou·lhe as criticas condições técnicas.
Para melhor apreclá·laS foi a estrada dividida em três trechos, no
· sentido da. exportação e Igual número· no sentido da. Importação.

..

1) .Sentido' da e.:portação:

. a) De Pedro Nol~co (Km. 10) a Pórto Belo ·<Km-174) - Os· raios de
Clll'Vas variam de 90 · a 265m cem perdominância dos raios de 100m; a
rampa. máxima é de 2,59%, oscilando a resistência adicional devida à
··
1
•
rampa e à curva. entre 8,5 e 32,2 Kg;ton.
· b) De .Pórto Belo CKm-174) .a Baratinha CKm-501): - Raios de
curvas entre 100 e 460m; rampa. máxima de 2,~6%: resistência adicional
variP.ndo entre 50, e 26,0 Kg;ton;
· ··
·
·
c) De Baratinha CKm-501) · a ·rtabira (Km -597) : ·- Raios de .curvas
de 100 a. 150m: rampa. máxima. de· 0,5%: resistência adicionai' de 4,2 a
10,2 Kg;ton. ·
·
2)

.

'

,

·

..

Sentido. da importaçliÓ: _ ·

a) · De· Pedro Nolasco a Pórto .Belo.; Ralos de curvas de 95 a 120m:
!amp'a' máxima de 2,57% resistência adicional de 22,1 a 31,5 Kg;ton.
bl De P.órto Belo a.Baratinha; Ralos de curvas de 100 a. 330m; rampa
máxima. de .2,56%; resistência-adicional de 5,2 a 31,8 Kg;ton.
'.
· . c) ·,De Barrttinha a .rtabira; Ralos de. ctirvas de 100. a 150m; rampa.
máxima. de 2%: resistência .adicional de 17,2 a: 26,2 Kg;ton.
1
. Nessas. condições. a capacldade··das locomotivas Mlkado, adqUiridas para
o transporte de minério, ficavam, no sentido da exportação, ao reboque de
·tren.s. de quàtro vagões. com· o total de duzentos toneladas liqUidas. ·... ·
. . o problema que .se procurou solucionar. consistiu em dar à via perma- ''
· Jlellte· características que. possibilitassem às ·mesmas locomotivas rebocarem,.
· IIO ·sentido da exportação, trens· com .. a lotação· de 1.500 toDeladas brutas.
E tudo deveria. ser feito sem perturbar o movimento da estrada ,aproveltan-. ·
do-s~lhe, ao contrário; · as posslb!Udades , máximas de transporte.
...
bl · Re~delaçãi> d~ 'Estrada:
. .
.
·
·
.

.

--

\

Para Isso, tomava-se• !mprescind!vel reeqUipá-la. Inteiramente, pois
aparecia deficiente por qualquer .face que. houvesse de ser encarada. Era·
lhe escasso, gasto .e de pouco r-eDdim'ento o.materlal rodante e de· traç!io;.
as oficinas, sem eficiência; os páteos' é lnstalaçlies, como. Já se observou,
exfguos e precários. A- via permanente, constitulda 'de· trilhos velhos e:
gastos·de .22 a 25'Xg, em leito da terra com elevado coeficiente de .ruturas,
não oferecia segurança a um tráfego intenso. ·
Havia, pois, um largo .programa a· e~ecutar.
c)

Aquisição

de Materiais:

Com o. primeiro empréstimo externo, de. US$ 14.00Ó .ooo, foram· despendidos US$ 10.590.337,76, como a segUir:
··

.-

. 122. 756_ trllhos .. ;; ........... ·.. , .. : ......... .".:
476 vagões ..... ~ ...... , .. ·...... _.-.- ~ ......... .

3 .820 .369,22
1. 523. 381,3~
22 . locomotivas. . ........... :. ... : ~ .. ....... .
U72.745,85
433.368,22
348 unidades .de. máquinas e. eqUipamentos
Pontes, e aCessórios ........... , ......... .' ... . ·. . 588; '712,88
l\laterial elétrlco, instriunentos; etc. .. ... .
191. '760,49
Wqulnas e . eqwp·amentos . destinados à'
mecanização. da. construçlio da , estrada
1. 580. 853,54
Honorários e despesas de viagem de-empreiteiros americanos · •.... : . .. , ........• ·,;, : 999.146,46

.

.(

' 10:590.337,76

-~----~

Do ·segundo 'empréstimo .americano foram apllcad'os n~ Estrada de
Ferro Vitória a. Minas, USS 4.460.549,39 assim d!scrlmlnsdos:

crs
3 locomotivas Diesel-elétrlca. ..... : . ... , •...
100 plataformas e 200 vagões ............ .
9 locomotivas. . ........................... .

87.084,30
815.700,18
644.472,63

1

·-.

-

..
-5tõ-.
500 engates para vagões com 250 jogos

. .

scbri!ssalentes .......................... .
. 58.529,77
500 caixas de. graxa · Symillgton , . , , .•....
7.830,90
180 aros de aço laminado .. , ............ ..
10.723,05
,130.000 chapas.-de apôlo ........... : .. .... ·.
81.399,41
.
Equipamentos. e · materiais para .o Departa" .
menta da Estrada (encomendados .e ·
. · atnd& não recebld9sl · .. , , ........... ..
13.322,60
Máquinas, equipamentos e materiais. destl-.
nados .à. mecanização da construção .. .
1.859.571,47
Honorários, salárlcs e . d~s(!_esas de viagem
.
_
dos empreiteiros ~I'WaJios •.•• :.; •••••• , •·•••.•• : •.•••
Total·

735.295 ;48
. 15.050.887,15

o • • • o • • • • • • •.• o • • • o • • • • • • o.-. o • • • • • • o ••.• o •• o • • • •

ou, em moeda nacional, ao câmbio de Cr$ 20,00 por dollar,' Cr$ '3ol.017. 743,00,
dos quais US$ 1.734.441,94 ou Cr$ 34.688.838,80 absorvidos com o pagamenta de honorários e viagens·
de
americanOs,
.
.
. empreltlelros·
.
.
· dl .Reconstrução da via permanente (Anexo , 11 ...:. Diversos de·
·
senhes da :ferrovia) :
. .
•,
~
''•
.
A reconstrução da via permanente surgiu, desde o·primeiro · Instante,
como necessidade inadiável. Era· a condição llnprescitidível para o trans- .
porte ·do minério na quantidade desejada. E teria. de' ser feita fm toda a
·exten.São. da linha, alterando-se-lhe .fundamentalmente o traçádo, em planta
e perfil.
. ·
·
.
·
'
·
,- ...
1.0 - TUCIIO ~. vrrÓJÚA A CÓLArDrA . (ll-A)
1) Obra realizada: .
. .
. . ·
.·
Procedeu-se, nesta parte, a reeonsj;rução integral, substituída a linha
'oelha, em tóda a. extensão, segundo projeto que permitiu· o encurtammto
de 25;5 Km reduziu as ·rampas a 0,5%' no sentido da exportação .e a;. ado-: ·
c;ão ·de curvas de ralo mfnlmo de '200 metros, ficando elevada a capacidade
de reboque das 11leomotiv:as Mlkado · de 200: a 1; 500 toneladas, como inicialmente previsto:
·
·· ·
Foram os seguintes os _pr!nciiJals .trabalhos realizados:
Leito preparado __ 128. Km ...
Terraplanagem ....;.. · 5.224,001113. ·
1 Tlínel·ein rocha. -'- 995m.
_
4 .Pontes' de concreto armado - 174 metros de vão ·total.
11 ,Ponte se v1adlltos. únetálicos) ~ 5311 metros de vão total.
Obras ,de. arbe. corret:IWB - 241..
·
~) Obra a reaUzar: · - :
Pondo de par_te a. remodelação -das oficinas em JÓão Neil'& e do dépóslto suplementar de minério em Itacibá, muito pouco !alta, .em verdade,
. para a conclusão dêsse trecho, sendo de destacar . ·dentre as obras · a
executar:·
..
Lastramento- 8 :Km.
.•
Caixa _dágua. - 1. - .
r F.<!tação - 11.
·
Casas de agentes -. 11.
casas.. <le turmas - 60 ..
Retirada. da. linha rvelha- 120 Km.
Um.a ~onte sôbre. o~rio Marinho com
,. 36 m.
'

'

.

.

.

"

.

I_.

•

,

11 B·C·D)
,
. A extensão da UMa. prinúttva. l! de 53 Km., com curvas de ralo minlmo
de 110 metros e ra.mpas máximas, no sentido da exportação de 2,47%. As
va.riantes projetad~ e ~m -construçio, 1'~cendo -condlçõee técnicas, faVoráveis, pennitlriío o movimento 1ie locomotivas Mlkado rebocando trens
'

2,o TRECHO -

COLATtii'A A AD40JIÉ (AJIEXOS

-546de ·1.500 toneladas. Em Colatlna a via férrea corre ao longo da rua principal da cidade~ Para atenuar o Inconveniente, está. sendo construlda uma
esplanada urbanlzá.vel, onde será. edificada a nova estação. ·
1) Obra realizada: ·
Entre as mais Interessantes podem . ser mencionadas:·
Preparo do leito - 30 Km.
Terraplanagem - 528.000m3.
'
Obras de arte correntes - .44.
Empedramento - 5 Km.
2) Obra a realizar: ·
Esta parte da_ estrada está. sendo, no momento, atacada com Intensidade, principalmente no _que respeita à terraplanagem, .sendo· de salientar ·
grandes cortes em rocha, à margem do rio Doce.
Restam · como trabalhos · mais Importantes: ~
Assentamento de dormentes - 72.000.
Lastramento - 40 Km.
Assentamento de linha - 40 Km.
Casas de .agentes - 3.
casas de turmas - 24.
Construção da ponte metálica sôbre o rio Queimadas, com o vão
.
de 25m.
.
.
.
Montagem da superestrutura metálica da ponte sôbre o rio Guandu,
.
.
·
com o vão total de 55m.
.construção da ponte metálica sôbre o rio Natividade, .com o vão
de 21m •.
0
3. TRECHO - AIMORÉ A GOVERNADOR VALADARES . (ANÊXO U E·F•G)
1) Obra realizada: . .
.
_
.
Era,· também, nesta parte, d~ ·148 Km de extensao, muito · defeituosa.
a. via permanente.· Os ralos mlnlmos das curvas mediam .100m e as rampas,
no sentido da . exportação·; se elevavam a 1,8%. Tais caracterlstlcas pre·
clsavam:~J.;i melhoradas, não devendo"o ralo mfnlmo das curvas ser· inferior,
a 200m .e a rampa. máxima Ultrapassar 0,5%. Foram estudadas e projetadas.
. com êsse objetivo, duas variàntes: uma de 7Km e outra de'10,5Km entre
Capim e Governador Valadares, já tendo sido a. última conclU!da e ·posta
em tráfego.
· . .
.
.
· ·· · : ·
.
· . No Km-347 foi constrU!da uma ponte de superestrufura. metá.llca ·sôbre
. pilares de concreto armado, com 340 metros. de extensão .total; sendo 7 vãos
de 40 metros e 2 de trinta.
2) · Obra a. realizar:
Para. terminar êste .trecho mUlto falta, entretanto, a executar. E entre
118 partes mais Importantes, as· que se _enumeram:
Desapropriações.- 2.474.800m2.
Movimento de terra. - 944.300m3.
·
Boelros - 548.
Lastramen.to - 157 ~- · ·
Assentamento de linha.- 162 Km.
Ll:nhaà telegráficas - 135 Km.
· ••
., Cêrcas - !35 Km·.
·
2() Pontes metá.IIcas com· o vão de 478-·m. .
-Caixas dágua - 4.
Estações - 12.
.
Casas de agente - 9. ·
Casas de turmas - 54;
Retiradas da linha velha - 130 Km.

..

..

4.0 TRECHO,- GOVERNADOR VALA_DARES . A ÁNA KAl'OS

1) Obra. realizada:
De 155 Km com rampas máximas de 1,07.% no sentido da exportaçãCl
. e Clll'Vas de ralo minimo de 100 m~tros, os serviÇOS .até agora efetuada;

nêste trecho, para dar-lhe as condições· qÚe a·· via permanente deverá.
oferecer em caráter definitivo, com rampas de 0,5% e ralos mlnlmos das
curvas de 200 metros, são em realidade, multo poucos, podendo ser citados,
como de maior monta:
·
·.
' '·
'
Km
Preparo do leito ................... ;··...... ·..... ~--:': ..... , . . . . . .
Assentamento de trilhos ............... , : . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . .
Empedramento da linha :. -. ·,. ; ............... -... ... . . ... . . . . . .

2) Obra a realizar:
Quase tudo está por· fazer, send6 de .apontar: ·

Desapropriaçõ_es.......... : ......................
·.... .
'
.
.
Movimento da. t·erra ..................... ·......·...... .
Boeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

· Lastramento ......................................... .

20
5
5·

m2

1

3.265.500
'
ma
2.167.300
389

Km

172
172
Linhas telegráficas ..................................... .
150
. Oêrcas .•............................. ~.......... •....... ·
150
13 Pontes metállcas com-o vão total de .....••...•...
441metros
Caixas. dágua ...
o
o o
6
&tações
12
''
Armazém
1
Casas de agente ......
~
~·
15
.casas. de turma: .. ~ .. ~ ....
60
Assentamento de trllhos ................ ; .......... ..

I

••• I

•

;

••••••

o o •

o ... o •

I

o • • • • • o o o o -.·o • o

· . o • • • o . o • • • • o o . o .• • • o o . . . . . . . . . . . . o . o • o • • ••• o o. o o
o • • o • • o o • • • • o •.• o o • • • • • • : • • o o . . . . o o • • • o ··o • • • o .
o o o • o •• o • o

• o • o • . • • • • -: • o o

.• o • • • •

o . o • o • · • • • • • o • • o · • · o o • .;:.· • • • • o

5.0 TRECHO -

•

ANA MATOS A CAMPESTRE '.

1) Obra !"eallzada:
. Medindo 98 Km pelo prlmitlv,o traçado, a. linha · se deseiWolve com
rampas ·máximas de 0,6% no sentido da. exportação tendo curvas de raio :·
mfnimo de lCO metros. Foi concluldo o ramal de· Desemliargador Drumond
a. Itablra, ·sendo a via férrea prolongada por mais 22 Km até campestre,
em Itablra. Edificaram-se casas de turmas e de agentes e construlram-se ·
linhas telegráficas e cêrcas.
·
2) Obra a realizar:
Falta lastrear a linha. ao longo de 70 Km e çonstrulr uma caixà dágua
·
e uma estação.
é) Trabalhos complementares:
Os desvios pátfOB e oficinas projetadas para. os diferentes trechos
estão quase todos por fazer .. Para que se .tenha noção do vulto dêsses
trabalhOB basta salientar a Importância em que estão orçado8: Cr$ ...... .
18.000.000,00.
~ '····'' i
/) CUSTO

00

:EMPRE!:NDDmiTO

1) Trabalhos executados':
.
Segundo· o Relatório, de 15 de abril de 1946, apresentado ao Sr~ Ministro
da Fazenda pelo Presidente· da 'Companhia, as despesas até então cfétuadas,
com a revisão do traçado da Vitória Minas, se totalfzam em Cr$ ...... ·
304'.032.407,70 (Relatório, página 19). Acontece, entretanto, que a exposição
'de motlvOB n.• 1.507 de 27 de outubro de 1947, dlrigida pelo titular da
Fazenda ao Sr. Presidente da República ,faz referência. à soma d11 crs
.875.704.413,60, como "aplicada em obras, novas construções e material
rodante" .
· _ .
.
··
. · Era de saber-se qual a ];!arcela dessa importância empregada ·na Estrada. A permuta respondeu a Companhia, em fins de julho próximo passado, - depois de esclarecer que· aquêle montante con-espondla· ao "total
Invertido até o exerclclo · de 1946, inclusive" - ser de Cr$ •.•.••• : • .••••••
· 706.308.761,20 "a Inversão feita na Estrada de Ferro Vitória a Minas".
A divergência. poder-se-la explicar como sendo decorrente de estarem
computadas na última Indicação os gastos etetlvadOB com a compra de

-Mil-

material rodante, etc; Mas, tudo quanto se despendeu, .para Isso se eleva
apenas a Cr$ 301.017. 743;00 e a diferença. entre ·os dois · totais ascende a
Or$ 706.308.761,20- Cr$ 304;032.407,70

=

Cr$ 402.276.354,50.

Ainda nas lriformações prestadas nos últimos dias do mês findo, a
que se aludiu, a Companhia dá como dispêndio realizado "até agora" na
Vitória Minas, a soma de Cr$ 706.308.761;20, antes mencionada como
"inversão' feita até 1946".
ll: exato que os trabalhos pouco se desenvolveram durante cs anos de
1946, 1947. e 194S .. Mas é .preciso rec.onhecer que nA.o estliveram, Misse
pel'fodo, CC!mpletamente paralisados. Além disso, observam-se discordllnclas
.. mais: pronunciadas nos dados em exame, Vale, .por melhor evidenciá-Ias,
comparar as cifras constantes do Relatório referido ·com as obtidas em
solução a recente questionário. _(Anexo 10, nota B> •

)
TRECHOS·

REALIZADOS EM CR$

~-S-e_gu_n_d..,o....:.o-r-el-a·~ ~-Segunclo o ques1 ·tório ~ 15·4·46 / .,tlonárlo de 7-48

. .

I

----------------~---I
1) Vltórla-Colatlna . .... ..... . .. ..
218.047.888,10 \·
2) Colatlna-Almorés_ ............. 1 18.756.700,00
3) Almorés-Gov. Valadares .. .. .. . 22.118.854,00
· 4) Gov. Valadar.es-Ana Matos .. •
14 .677, 967,30
5) Ana -Matos-Campestre ...... , .
32,431.000,00

547. 266.406,20
. 52.306.029,00
7.223.1M,OO
11.969.059,60
87.544.082,00

.

TOTAL

...... •· .................. )
•'

'

304.032.407,70

.

. 706.308-.761,20.
'

.É compreensiv.el a elevação, com ó pro~segulmento . dos . trabalhos do
valor da .,primeira, .segunda e quinta parcelas. Mas nâo há como' admitir
. a redução das· duas outras. O equivoco portanto precisava ser destelto.
E, em consequência, a solicitação de novos elementos demcnstratl~ros; pelos
quais se pudesse conhecer a ·verdade lm dlstrl.bulcl\o das desnesM com a.
. Estrada de Ferro VItória a Minas, o Cáis de M!nérlo em. VItória, .e as .
MinaS ele Ita.blra.
· ·
. Ver.i!icou-se, por fim, ·haverem sido despenclldos ~orn. a Estrad11, até
1947, Inclusive; Cr$ 950.150.449,88 d.e a.córdo. ~om. a seguinte demonstração
·
:
dà Companhia:
· .·
Cr$
Cr$
Cr$

a) Construções:

1) Trecho - VItória~
..colatina .. .. .. .
2) Trecho - ColatlnaAlmorés ... :.'...
'.l) Trecho- AimorésGover. Valadares
4)
\

Trecho"'- Gover-

nador Valadal'es.Ana Matos . .. ..
5) Trecho
AnaMatos-'Dtablra .. .
b)

'

54'7 :266.406,20

52 •. 306.028,00
7. 223 .184,40
11.969.059,6.0

87.544 .~,00

/

'706. 308.761,20

Melhora71Ulntos cu.atead.os por tazas aàl.t:tonais:

Valor dos MellloraInentos reallz&dos

..

....

'
com a arrecadação da Taxa Adi·
cional de 10%
sôbre . as Tarifas
C) Bens Móveis;
Locomotivas, vagões,
. máquinas, . ferra•
mentas, etc. . . .
d)

93.164.807,70
Adiantamentos em dinheiro:

Concedidos :a. emprel·
telros, por medi. ções provisórias ·
e)

13.333.951,40 .

1.113.615,96

11-Iateriats:

Em estoque nos Depósitos e Almoxa·
rifados ........ .
Materiais de importação em viagem e·
cartas de crédito
abertas no exterior para aqulsl·
ção de materiais

63.169.605,00

'
15.450.469,20

J) Lucros e perdas:

Total acumulado até
o presente exer- - ciclo .... ·........ ·
g)

16.576.515,90

Allnlintstraçtio cen~ral: ,
Cotas que se atribuem a

1)

2)

202.808.964,85

Bens c Propriedades . .. .. .. .. ..

Despesas

de

Or-

ganização .. .. ..
Material de expe·
diente . . . . . . . . .
4)· Lucros e Perdas

'

~ste

..

Departamento:

15. 793.872,90
6. 286. 956,50

3)

103.043,50
6.752.850,00
h) Cota de tndentzaçtio a P. Farqhuari
(86,4%) •.. :. • . • • • • . •
12.096.000,00

41.035.723,00

950.153.449,06

(ANEXO N.4 12)
2)

Traball1os a ezecutar:

o levantamento de quanto se realizou até agora demonstra que do
programa elaborado, ainda · estão· P!ll' fazer nada menos de duas quintas
partes; ou seJam 40%. Só. no que respeita a obras de .arte especiais por
exemolo, restam a construir 37 pontes metálicas com o vão total de mais
de niil metros .. E · só essa falta provoca. transtornos Incalculáveis aos
serviços. Enquanto houver necessidade de utilizar uma. das ·velhas pontes
não será posslvel o a.proveitamento Integral da. capacidade dos vagões de
minérios. Todos terão de . ser utilizados com a carga. reduzldl\ a menos de
doic;_ têrços. O rendimento do transporte se torna, por Isso, forçosamente
baixo.·
Por outro lado, a carência dos desvios projetados e os defeitos da linha
criam dificuldades a tráfego mais Intenso. E •tudo repercute na exportação
do minério, dificultando a entrega de quantidades mais elevadas e encarecenc;o·lhe o custo.

..
'

-550A terminação das obras de' reconstrução da · Estrada de Ferro VItória .
a MJnas to! orçada, pela Companhia. em 1946, na Importância total de
Cr$ 295.842.180,00, que o se~ulnte quadro discrimina, por trecho <Relatório
·
·
de 15 de abril de 1946, pág. 21)·:
Cr$.·
43.794.000,00
.Vitória-Colatina ............... : . ....... _.
:n, 75o .4Bo,oo
Colatlna·Aimorés .............. ; ........ .
Almorés·Governador Valadares .... ; . . . . . . 90.421.500,00
Governador Valadares-Ana· · Matt>s ........ . : 117. 241. 200,00
12.035.000,00
Ana Matos-Campestre. .. ·............... ..

•

295 .842.180,00
Apesar do que se conseguiu adiantar de 1946, até a presente ·data, a
revlcão orçamentária a que procedeu a Companhia em 1 de julho· dêste
ano, apresenta como despesa provável para a conclusão -ias obras, o
montante ,de Cr$ 302.263~170,00, assim distribuído:
··
Cr$·
.
19. 075.000,00
·, V1t6rJa.. Colatina •........... : ...... ;; .......•..•.... ~ ..... .
-12.062.000,00
Colatina-Aimorés ..................... , ........ -; . ; . :· .... .
94. 861. 000,00
Afmorés·Governador Valadares .... : . ............ : . ..... .
Governador . Valadares·Ana Matos ........................ . . 135.216.700;00
. 13. 570. 000,00
Ana Matos-Campestre _, ..............
~
~

-

.

j, ,

•••

•• :

••• ;

•••••••

Éve.ntuais 10% .......,• ...............•.. ; ................... .
Total~

.

.... ;, ............... _.~ ....... • ..... ,, ..........

.
1

274.784.700,00
27.478.470,00

--

302.263.170,00

.Tudo, entreúmto, fa.Z desconfiar que, ainda ·desta :vez, ·a: previsão
· . orçamentária· peque por deficiência. Convém nlío deslembrar o contlriuo
aumento do custo da vida, nos últimos tem,pos, com profunda e. Imediata
repercussão no prêço da mlío de obra .. De Igual forma, as máquinas, ferramenta& e materiais encareceram· conslderàve1mente. Não hã, portanto,. como
estimar com otimismo as despesAs exigidas para completar a . e.'l:ecuç!ío. do
plano.·.
. .
·
. .
·
.
. · ; ··
.
Com essa compreensão, avaliamos em nuncãmenos 'de Cr$'340.218.507,00
o montante indlspeÍISável para a conclusão' da.· remodelação da Estrada de
Ferro Vitória a Minas, ou seja o orçamento de 1946 .acrescido de quinze
·
··
·
por cento . .

,

g) . EXIGiNCIA DE :MAIORES DISPONIBILIDADES

.•

·.

.

.

'

Flcou demonstrado, anteriormente, que, apesar do · refôrço .de .crédito
• resultante da lei. n.0 . . . . , de .. .. de . .. .. . dêste ano,' o saldo disponível ·
da Companhia estaria. reduzido a Cr$ 383.431.110,70 (pág. 23l,'dos quais·
Cr$ 140.000.000,00 corresponden,tes ao empréstimo de US$ 7;500,000,00
negociado com o· Export and Import Bank of Washington. ·
,E somente as despesas previstas .com a Vitória a Minas absDl'Veráo
Cr$ 340.218.507,00 ou sejam ·89% das dlsponlb!Udades atual~. não sobrando,
. certamente, recursos suficientes a. levar a. têrmo . as . Instalações minas . e ·
do pôrto.
.
·
·
.
.- : .
.
. ..
: · Nos orçamentos da parte· a construir da:· Estrada de 'F'erro VItória· a
·Minas não figura qualquer· obra a ser custeada. com os· !Upr!mentos amerl·
·canos. Tudo se reduz a serviços a executar mediante pagamento. em
moeda nacional. Em conseqüência, para. tal fim, se tornam nece.;sárlos mais
Cf$ 96.787 ,396,30.
..
.·
,_
' ·
. ·
. Mesmo admitindo que 10% ·dos dispêndios totais possam ser cobertos
. em dólares, restarão a. saldar Cr$ 62. 765.545; 600,00 pois o crédito concedido
pelo Eldnibank deverá ser ·utilizado especialmente' "para aflítlliar o tlnanmamento da· aqu!slção de matertats, . equipamentos, acessórios e utlltdades
nos Estados Unidos da. América", necessários ao plano atual de rehabl-

lltação da estrada de ferro e ao Incremento da exploração das jazidas ,de
minério, "ficando talll aqu!8tç6es em cada caso, sujeitas à aprovaçélo do

I

'

.

•

.!

.•
-551Eximbank" (Cláusula 2.a do· Contrato de empréstimo -

Dlcirtà Oficial de

13-7-48, pág, 10.216). As estipUlações a- respeito são expressas. Embora
seja admitida a escolha pela Companhia; com a . aprovação ·dO Exlmbank,
de um agente comprndor, a Indicação dêste' é feita desde logo. A Compa:nhla.
Vale do Rio DOce S. A. terá de ser. représentada, para tal efeito, por
R. W ,' Hebard ·& c o·. a favor dos quais serão transferidos inicialmente
como adiantamento, até US$ 500.000,00, ao Banco Comercial dos Estados
Unldcs, estabelecimento indicado pela· Companhia de. combinação com o .
seu rtferido comprador (Cláusula 5.• do citado contráto) . (Anexo. 13) .
' . . Está ,prevista, contudo, a possibilidade de dispor-se. do empréstimo
fim. de acelerar a · conclusão do· plano". ·Para tanto "a conclusão dos
trabalhos. de construção da estrada de. }erro será executada· mediante éon-

"a

trato com a .reter:tda Companhia e Ra.ymond Morrtaon-Knu®en. do Brasil
s. A. ou com o empreiteiro ou emprei~ros em que convenham a Campa. nhia a o Eximba'!}k". (Cláusula 2.• êlta.da) .
· ·

· . Quais sejam os demais . empreiteiros não se esclarece. Será ·questão
para ser. posteriormente resolvida. Faz-se menção, apenas, ·de uma firnia,
a que' se reservam .vantagens especiais, entre outras. a de agente da Companhia, tendo· à sua dlspóslção, também no Banco ·Comercial dos ·Estados
Unidos, um depósito até US$ .1.000.000,00, como ·adiantamento inroial, para
despesas diretas (Cláusula 5.•),
·
.
.
·
Os termos do contrato são multo claros. Não deixam dúvidas quanto
à preferência ao empreiteiro .escolhido pelo prestamista; para o serviço
da Companhia.
.·
1,
'
'
I•
Há éondições que aparentemente permitem a execução das obras por
outra entidade. ·Mas, a realidade que a :aparência não disfarça é que a
Utilização do crédito está estreitamente vinculada a · determinados nomes.
Não se . admite a reãllzitçã~ dos trabalhos· mediante concorrência pública.
A. ·escolha do executor não depende das vantagens que porventura
propoiJha, mas, em: ·última anállse, da aprovação do Exlmbank.
· .
A -~dministração oontratada, via de regra, não tem provado bem em .
nosos meio. Mas,. é preciso adotá-la na. Companhia Vale do Rio Dõce. E·
llldmiti-la; c:amo se têm fe~to. de forma especial onde os riscos, senão se
reduzem ao múúmo, deixam de todo de·existir para o empreiteiro. MorrlsonKnudson percebe, ao mesmo tempo, percentagem sõbre a mão de obra e
sODl'e. o valor do material com que trabalha, ·adquirido à custa da
Companhia.
.
.
Não foi possível· estabelecer, com segurança, o confronto entre o movi- ·
mento de terra feito à máquina, por :Morrison, e pelo processo rudimentar,
. por outros empreiteiros.
·
·
·
. ...
' . .
i
.
.
' .
· Reconhecendo-se, embora, a favor do primeiro, maior rapidez de execução, é de estranhar, pelo que se conseguiu apreciar .até. agora, que vanta·
. gem propOJ'Cional não se estenda ao prêço médi<> do serviço.
· · Seja como· fõr, · porém, tudo . .faz crer que· a companhia Vale do Rio
Doce S. A .. permanecerá nesta nova fa.se dos seus ·trabalhos, jungtda a.
Raymond-Morrison-Knudsen do Brasil S ..A. E essa razão. serve a justificar, mais akl,!la., a. necess~ade de refôrço de crédito para. a. ·terminação
das obras, em. moeda nacional.
·
·h) ATUALIZAÇÃO DA ES'l'IMAmA DO CtrS1'0 DE ~NSPORTE
Para o tr~nspÓrte' anual de 1.500.000 toneladas de minério a 577 Km
e de 500.00& toneladas de mercadorias à distância; média de 200 Km, ou
sejam, ao· ·todô, 935.500.000 ton;Km, o ilustre engenheiro Delecarliense de
Alencar Araripe, em bem elaborado estudo, depois de fixar em 25 o número
de Iocomotlva.s necessárias, das quais vinte em serviço, duas em manobras
e três de reserva, em 450 o número de vaglíes, dando margem a. ficareltl
50 de reserva, chegou à seguinte conclusão, para o custo da tonelada
quilOmetro, para o minério.
·
-

~

·,.

j

'

'

~

•

j,

/

-G~-.

Tração:
Lenha
Pessoal .............................................. .
Reparação .......................... _............... ·, ..
Oleo c -estopn. .................. _, ........ , . . . . . . . . . . . .. ·
•• o • • • ' o' • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • o • • • • • • •

0,0077
0,0025
0,0048
'0,0005 0,0155

Renovação do material rodante ................... , .
Renov11ç!l.o do material ............................. .

Conservação .... ·.......... ·........................ ·... .
Estações ................................ ·. ·, ..... , ...... .
Administração Central : .........·.......•...•....•••....

0,0043
0,0(143
0,0140
0,0040
0,0083

-

Total .................·................................. . 0,0461 ou
ainda 0,0461 x 557 - Cr$ 25,68 por tonelada transportada de I~ablra !I

Pecll·o Nolasco. ·
·
·
.
Mesmo admitindo que a majoração do salário tenha sido npenns de
20.% .e. que não haja aumentado, o que é duvidoso, ·o prêço da lenha, o do
ól~o. e o da estôpa, liá >QUe atentar para condições novas, dane!o aspecto
diverso ao problema.
· ·
··A Vitórla.-Minas não conta apenas. com :15 · locomotivas e 45() V•Qgões.
Adquiriu-os em quanitdade mais elevada, dispondo ele 31 locomotivas, com
exclusão de duas Diesel·elétr!cas, e 676 vagões, como· consta da t·elaçll.o de
materiais encomendados para os Estados Unidos. E se parn o transporte
d.e 1.500.000 toneladas de minério :basta aquela porção menor de máquinas
e vagões, tôdas entretanto, indiferentemente, reclamam despesas de conser~
vaçlio. Destarte, ao custo anual de Cr$ 4.025 .000. para l'eparaçllo e con·
servação de 25 locomotivas e 450 vagões ,devem ser adicionados mais
(10.000 x 6 + 2.000) -Cr$ 512.000, .totalizando Cr$ 4.537.000, o que eleva
0,625. X 600. 522·. 622, (0,055 X 0,0745) - Cr$ 47.043.795.
"Observações - No cálcUlo do custo do transcB~rte, cerno acaba· de ser
' feito, não. foram. gomputados os juros;. à taxa mé
de 5 l/2% ao ano, do
capital aplicado na, E. F .. V .. M •. Levando-se em consideração, haverá
·
necessidade- de alterar· algumas. parcelas.
Renova~;ão do material rodante e da · trat;áo Passará a ser de
89.125.995,20 x. 0,07455 - Crt 6.644.343 ou, por ton./Km.• de minério,
Cr$, 0,00792.
.
.
.Renovação da via permanente - . Sendo de õ2,5% a: despl!lla. com a
autorlzaçã~. e, os juros à conta. do minério, os gastos· anuais se elevarAo
a 0,625 X. 600:622.622.980 (0,055 X 0,745) - Cr$, 47.043.795,
C011servação da linha - Na base de 70% para o minério: 13.000 x 557
- Crt 5.040.000.
Cr$
· Renovação· . .. .. . .. ... . . . . .. . .. .. . .. . . . . . .. ... . . ..
447.000.000
Conservação . . .. .. . .... . . . .. .. . .. •. . .. .. ..........
5.000.000
c

Por ton./Km.

• • • • • • • • • • o •.•• o • ·-o • o • o • • • • o • o • • • •-•

52.000.000
52,.000.000.

=- 0;0622

835:500.000
Custo to.tal: Tração:
.
.
Custo total: Tração ..... : .. .................. ; ............... ..
Renovação do material rodante e de tração ...................•
Conservação da via. permanente ...........••....... : . •........
Pessoal de estação ............................................ .
Administração central. ' ..................... ; .... ~ ............. ,'

0,01610
0,00792
0,06220
0,00480
0,00830
0,09932

0

que equivale a 0,10x557 -

a Vitória) •

Cr$ 55,7() por tonelada de minério de Itabirn.

,.
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/

'

O mntcrilll custou.'!ll3$

Renovação do material roda1ite· e de traçao. -

4.456.299. 76, ou, em ·moeda nacional, ao câmbio· ·de Or$ 20,00 por dólar
Cl'$ 89.125.995,20. Considerada a taxa de depreciaç~o anual de 4%, o custo
elo material, para a vida média.de 25 anos, será. de Cr$ 3.565.030,81, ou por
1on. !Km. de minério - Cr$ 0,00427.
·
.
.
Renovação da Linha - O orçamento total da renovação. da terrovi11
monta a Cr$ 1.201.245.960,86. Aceitando como parte depreciá.vel apenas ·
o correspondente à metade dessa soma e considerando dos 4% da amortl·
zaçlío apenas 2,5% à conta do• minério, .a despesa total ânua de renovação
sorá computada em Cr$ 600.622.980,43 x 0,025 - Cr$ 15;015.574,50,
Conserváçüo da Linha -Na base de 10% para o minério: 13,000x55'7:x0,7
:::5,040.000,00. '
'
.

Sejam:
Renovação ................................... ·,.................
Conservação .. , .....................
; ....................... ~
'

15.000..000
5.000.000

.

Totnl

................................................

-

.

20.000.000

---.

Custo da Ton.;Km: 0,0240.
Dando como válidas, isto é, inalteradas, as parcelas representativas das
despesas com a adminlstraç~o ·geral e como aumentadas de 20% as relativas ao pessoal de estações, tem·se que o custo· do transpo.rte do minério"
·
será por .ton./I{m, de: Cr$ 0,0579.
Traçtto:
Cr$
I.enhn.
0,0077
Pc.ssoal ~ ........................ ·.......................
0.0030
Rlepn.rações .......
0.0053
0,0005
Oleo e e.stôpn. ..... , , ,
O

o

O I

I

o

O

o o o

O

o

O O

o

O

o

O O

o

O O O

o t o t o o

o

O

O O O O

o o

O

o

O

o t o,

O t

o o o o o o t t

0

o o o o o o

o o. o • •••••• •

o o • • • • • o • • • • • , • o • o • • • o • o o ·o • o • o • • • • o • • • o • • • • o • • •
o , . o • • • • , , • • • • • o • • • o • • o : . o, o • • • • • , • • o • • • , o • • ,

'
0,0043
Renovação do material rodnnte
de tração .................... .
0,0240
conservação c renovação da via permanente ............. : .. ... .
Pessoal de estações ......... :'":';-;-; ..........
'0,0048
Administração · Central .............. .'........................... · 0,0083

e

o-, • • o • • • • • • • • o • • • • • • o.

. 0,0579

o que eqUivale a 0,058x557 - Cr$ 32,31 por tonelada: de minério de Itabira
a VItória.
'
Observaç6es - No cálcUlo do custo do transporte, como acaba. de ser
feito, não foram computados os juros, à taxa média de 5 1!2% ao ano, do
capital aplicado na, E: F. v. M. Levando·se em consideração, have1•á
necessidade ·de alterar algumas ·parcelas,
.
· Renovaçâo do material rodante . de traçao Passm·á a. ser de
89.125.995,20 x 0,07455 = Cr$ 6.644.343 ou, por ton,;Km, ele minério,
Cr$ 0,00792.
·
Renovaçao da via· permanente .- Sendo de 02,5% a despesa com· a.
amortização .e os juros à conta. do minério, os gastos anuais se elevarão
a 6,62ll x 600.622.980 (0,055
0,0745)
Cr$ 47.043.705,
· comervaçáo da linha - Na base de 70% par11 o minério: 13 .OOOx557
- Cr$ 5.040.000.
·
47,000.000
Renovação
5,000.000
Coriservação .... I' o.'. I.
I I ' ' I.'' I ' I ' I

=

o,, o., o •• 1

=

I I . , •• ,

I

1 , . 11 1 , , 1. 1 11

fi •• '

52,000.000

-65452.000.000

Por ton./Km.:

-

Cr$ 0,0622 ,

835.500.000

Custo total:

Cr$.
Tração ......., ...........• .... ~ ............... . . 0,01610
0,00792
Renovação do .material rodante e de tração
. Conservação da via permanente · ...•.... ; •... ~ 0,06220
Pessoal' de estação ......................... ~ .. . . 0,00480.
0,00830
·Administração central ................... •.... :
.

.

\

0,09932 .

o que equivale a 0,10 x 557 =·Cr$ 55,70. por 'tonelada de minério de ·Itablra
a Vitória;
•
·
i) -

conl!eniéncia .de a~segurar o frete de retârno

o custo do transporte, .se bem que mais baixo, ·na primeira hipótese,
do que· o em vigor, para. o minério de ferro, .a distância 'equivalente, nos ·
Estados Unidos ·ccr$ 41,30, numa extensão. de 623 km.), ultrapassa de
muito a previsão e precisa. ser reduzido sensivelmente. Para ·isso, é recomendável aumentar· a quantidade transportada, pondo a circular, dlàt'iamente maior número de combOio com ·melhor. aproveitamento do material
· -rodante e de· tração, existente em excesso; E, por· outro lado, é ·de não
deslembrar a vantage_m de fazer·se a Companhia. _importadora, transpor. . -• · .
tadora e -distribuidora. .de .. carvão. · .
O vale do _.rio Doce é campo asado f!o fácll,. rápido ·e amplo' progredi~
mente, capaz ;de restituir,· em curto prazo, multiplicados em farta re·
compensa; os capitais e o trabalho aplicados em sua valorização. ·
· · t: o ·melo propício à exploração da grande siderurgia, E com ·as
facilidades que se lhe forem criando, em breve se pontilhará de atas
. fornos, dos quais ·é o primelrD, ria .série prevista numerosa, o da Aceslta,
der1otando, .lncontes'tà.velmente, clara e louvável compreensão. do_ .futuro ..
VI-- oBSERVAÇÕEs· arurs· ·

·.

A apreciação do problema e da maneira. por que· tem sido conduzido à
solução, leva a réconhecer que:
. ..
· ·
.. .
, .
··
l) --:- o empreendmuinto foi atacado Independentemente de projetes ·
definitivos, e, pois, de segura estimativa orçamentária.; as disponibilidades da Companhia fixadas em 'Cr$ 200.000;000 de capital n!clal e mais
Cr$ .280.000.000, correspondentes ao empréstimo de US$ 14.000.000, con- .
traídos no "Exlm'Dank~', já. tiveram de ser sucessivamente elevadas a mais
de Cr$ 1.500.000.000;
.
.
· . . 2) . - a falta de avaliação prévia e cuidadosa das despesas e de ·oportunos suprimentos de numerário· têm provocado .repetidas perturbações .no
ritme dos :trabalhos;
·
·
.
·
3 ..,... a lrregulãr execução· das' obras ,sujeitas a paralizações ·consta.n·'
tes, além de encarecê-las grandemente, concorre para protelar-lhes a con, .élusão, acumulandó, portanto, prejuizos para a companhia;. .
·
· · 4) - nunca; menos de 40% da; remodelação projetada. da- ferrovia
estão por fazer;
.·
·
-:
.·
·
·
5) - os gastos e!etuados·até agora tornaram·a obra de custo bastante·
elevado, senão, mesmo excessivo; a estrada;. com 557 km. ·entre -pontos
extremos, flcarã por mais de Cr$ 1.200;000.000; · .'
'
·
·
{)) - os últimos suprimentos em moeda- náclonal não bastarão, certa~
mente, à. execução cômpleta do plano elabOrado;
. ·
'7) - tudo deixa sentir prescindível a utilização total do crédito· concedido pelo "Exlmbank" em compra de·material nos EStados Unidos, pois
o qUJe se f.az lnn dtá.vel, no illliOmento, té tel11ninair, a· reco,nstru_9lio da estrada.:
8) - enquanto não estiverem construídas . tOdas as pontas do novo
traçado, os vagões de minério não poderão ser postos em trâfego a plena
carga, o que importará. transporte lento, caro e deficiente;

,,
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. ·9) - parece não ser realmente vant~josa à Companhia a construção
pelo sistema adotado· de admlnlstração contratada;
.
10) - .é, portanto, . aconselhável promova a , companhia e .quanto
antes, el!tendlmento com o ·"Exlmbank", no sentido Íle obter mal~r liberdade
.na &eleçao. de empreiteiros que mais lhe satisfaçam às. conveniências;
lll -·é de todG aconselhável,: a fim de se .redUZir o prêço do transporta,
~~~pravclte a 1C0mPmlhlw quwnto possível, o frete de retOrno, . fat~endo-se,
para isso, Importadora e dlstribwdora de caivão.
·
.
, Em aditamento ao relatório precedente, no' qual o Senador Rlbe!rci
Gonça1ws estudou exa:ut!vamente a ·s!Jtuação fmwncelra· da Companhia
· tendo em vista prl!iclpalment esua · ferrovia, entende a · Comissão juntal!
algumas conslderáções. Discordall!os, em. absoluto, da justlflcatlva ·de
capitais a intervir.. na tra:nsfOJ.'!IIUI,çao ou remamejwmento de 'l.lllla lfuha ·
férrea, com a qual o engenheiro Mendonça Júnior pretendeu justificar "as
economias reallzadllS" nos trabalhos da c. v. R'. D, Aliás, como verificou
a Comissão haverem-se despendido, de fato até 1947 - com a ferrovia
·
Isoladamente
. ·
Cr$ 950.153.449,36 <Anexo 14)
Já nesta época se teriam e~ldos os cálculOs, arqwtetados · .por aquêle :• • ·
engenheiro, que limitavam tais· gastos a
· '
.
Cr$ 829.'550. 000,00
Uma estrada de ferro é uma· inStalação Industrial destinada a produzir
utllldaáes que se denominam ton·kilOmetro, .cUjo custo, recaindo sObre. as
m"'rcadorlas a transportar, deve ser .o, menor possível; portanto, haverá
um limite além do qual seria inútil proceder o remanejamento da linha;
condicionado exclusivamente à economia de combustíveis, .como ·se depreende do trabalho técnico do engenheiro Mendonça Júnior. Por. êle, de
. :ra.to, quanto maior o ousto da lenha, maior a· lmpontâncla a inlverter .oo
linha; conseqüência em tese verdadeira, mas. só. aceitável dentro de determinados valores. Mais· consentâneo com ·as ·realldades é o estudo do engenheiro Dr, Ilenc'ar Ararlpe; · o qual, entretanto com as condições reais de
sua estrada, procurou determinar, com precisão, o custo de transporte, em
t:ruzeJros por ton'km.
· ' .
.
.
'<Anexo - 15 - Reiator Alenc'ar Araripe)
'.
Flt·mando-no:S nêste Interessante trabalho procuramos ·verificar qual a
·Influência do transporte :em· retOrno do carvão sôbre o frete, na estrada;
Isto é, .qual' a .Influência que o aproveitamento dos trens ,em retOrno, exer·
· cerá sObre o custo do transporte. Chegamos à conclusãp que l!nportará
numa economia de 20%. ·
·
·
· ·
Mas, .pelo meno.S no tM!lSporte dos .pesados trens de minério no senti·
do de exportaçãq e do carv~o no sentido da l!nportação, l!npõe-se o emprêgo de um sistema mais
e!lclente
de tração.
·
.
. .., .·
.
I
. .
Nêste sentido, . procuramos valer-nos da opinião de um conhecedor
profundo do assunto, e obtivemos do Engelheiro Paulo de Andrade Martins
-costa· a. démonstração ·pela :qual se verifica que a substituição da tração ·
pela Dlessel-eLétrlca :proporcionaria uma economia de pouco ,mais de 10%
no · cústo do transporte.
'
·
(AneXá 16 - Escoltado material de tração)
Vale dizer que, a5s!m - Isto é,. empregando. a tração Dlessel-elétrico e
combinando com o do minério o tra.nsporte·do carvão - poder·se-á realizar
economia de uns 30% no custo da ton-km. <mlnudentemente atualizado ·
pelo Senador 'Ribeiro Gonçalves no seu relatório; e o custo integral da
ton, de minério --de Itabira a Vitória custará:

.

•

•

'

Cr$ 22,617 (0,70

equivalente a 22,617

#

X

32,31)

- - = 0,0437 por ton-km.
557

.1
I

-656-

Se 11 Vitória a Minas cobrar por tal. serviço Cr$ o,ao; ton-lan-. realizará,
pagas tOdas as suas despesns, um lucro liquido de Cr$ (),0368/ton.-km. ou
Cr$ 20,945 por ton. de minério.
· ·
.
·
. ""os anexos ilustrando o custo do transport-e na .América . do Norte e·
na Estrada de Feno Çentral do Bra.s!l, mostram quão ma.ls_tavoráveis serão
os fretes da'C. V. R. D. (Anexo n.0 17). . . · ·
Diante destes vanosos elementos· de estudo e ·comparação, chegou a
Comissão às seguintes conclusões gerais a O. V. R. D., no que toca à
sua ferrovia. .
.
·
·
· . ·
1) a antiga estrada de· Ferro Vitória a Minas.- hoje Vale do Rio
·Doce - extensa linha de penetração, medindo 557.000m - entre Pedro
I
Nola.sco e .Campestre .- . destin11--se não s(lmente · 'à exploração das minas
de ferro de Itablra, mns a · promo-ver concomitantemente o desenvolvimento de ~ dns mais ricas ·e fera~ regiões dk> B:ús, derendo por Isto
ofee1·cer · condições de transporte segura.s, rápidas e· econômicas, tanto no
sentido da exportação çomo na da· importação. ·
·
. ·
2) · No ·seu traçado Primitivo que . ainda perdura entre Colatina
(lan .. 129,253) e Desembargador. Drumond km.· 391.007,93m -.as condições
técnicas são por- demais. desfavoráveis a: .êste · objetlvo.
3) Efetlvou-se, até agora, o seu :remanejamento, ·no primeiro trecho, ·
Inteiramente. novo .;_ de Vitória a Colatina - no qual . já é possível
trafegarem comboios de"' -1.50 tooela.dns, n~le -se tendo obtido um
encurtamento real de 24.647,03 metros.·
·
·.
.: ·. 4) ·As ·obra.s. de reconstruçlío ..estão bem . a.cllan~adas entre ColaJtlna e
Alzi:lorés, por maneira ·a. se lhe poder prever a terminação até>o fim do
corrente ano. A extensão dê!Se trecho . é de 53 . 620,86 · metros. . · . . . ,'
5) Nos restanJtes 378;270.06'metros - oe, Almorés e Ana. Matos acha-se
·preparado odeito ~em 37km: das variantes.
·
·
.
c •
··
6) ,· Nada. faz prever, entretanto;· a conclusão das obrns em curto prazo,
porque das '53. ponte8 metálicas; com· O·. vão total ·de quase dois mil
metros, sàmente estão conclufdas 16 .- com 977 metros .;_ fa.ltan,do 37 das quais cinco _ainda ·dependentes •de .:{)fojeto, com 88 metros do _vão
total - duas com a infra-estrutura. pronta e as restantes apenns projetadas, medindo complesslvatnente 946 metros. · .·.
· · ·
,•
· 7) • A .falta lias novas pontes restringe a cargá · dos vagões de 50 para.
30 toneladas, o que representa ao par da redtiçllo da· capacidade de trans. porte;· aumento do respectivo custo. · .·
. ..
. ·
· 8) Por outro lado, mlstér é· completar o movimento de· terra <mais. ·
de s.ooo.ooom3l :. substituir. trilhos em rugims · qu!IOmetros; lastrear 447
qu!IOmetros de , linha principaL e. desvios; ccmâtruir 937 ·boelros e vârios
' · serviços complementares :'de menor .Importância.;
. , . · ·. .
.
· . ·.. 9) As despesas realizadas com a• :reconstr.ução da ferrovia,.· tão sàmen.te,
importaram em Cr$ 950.153.449,86. . ·
· .
·
. · 10) Para · conclui~la; segundOo estimativa ·da : Companhia · são neces>·
sários Cr$ 392.263;170,00, deveilldo, en.t:re!timto, prudentemente elevar-se êste .
orçamento para. Cr$ 340.218.507,00.
·
· .. •
. ·
·
Finalmente, no tocante exclusivamente à ferrovia,· sugere a Comissão
as seguintes providências:
>
·
_· . ·
. .
· ·.
a>. A remodelação da. VItória e Mina! deve ser completada integralmente, sendo mesmo de se recomendar evitar o aproveitamento. temporário
eLa! inha. primitiva, coo:n · a; su•bstttuição dos !'espectWos trilhos de 22,5kg.,
. por trilhos mais pesados, o que ..importará ,na. sua; possível consolidação
·nalguns trechos. ·
· · ·· ..
· · :· · .:
·
b) Para poder lnteilatflcar-se o tráfego será conveniente · aumentar o
número de estações e extensão dos desvios.
ct .Jl: de recomendar-se o prolongamento dessa ferrovia, nas melhores
condições técnicas posslvels, de Itablrá ·a Belo Horizonte, para dar, assim,
escoamento por melo dela à grande produção mineira, aliviando a Centt•al .
do Brnsll e combinando Igualmente com a exportação de minérios, a
Importação de carvão e combustlvels lfquidos. ·
. ·
. ·
1
dl Sob o ponto . de vista técnico e também econOm!co, não julga. a
.comissão justlflcávela. remoção dns oficinas da O.V.R.D. de João Neiva
para G. Vruadares.

I
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· outrossim, como medida de ~quldade, justo é que elas permaneçam em
território caplxaba, beneficiando-se da . relativa proximidade do põrto
·
·
.,
de mar.
e) Se se · reconhecer,. de futuro, a ·necessidade de remod-elação das
oficinas atuais de João Nieiva, talvez não seja conveniente· mantê-las
ai. Há, entretanto, extensas planfcies próximas dos · centros populosos de
Colatina e Baixo Guandú, dos. mais promissores do· Esprito ·Santo, . a
margem do ric. Dôce. e. Govêrno dêste Estado, que já. concorreu com
algumas ·máquinas para as. oficinas de João ·Neiva, certamente·- oferecerá
a área necessária para as novas oficinas no seu território, garantindo-lhes,
ao mesmo tempo, o suprimento .de energia elétrica abundante e a prêço
·
.:
·
·
·
·
módico..
Em Governador, poderá ser construído ·apenas um depósito de locomotivas a vapor, enquanto .não se transformar o sistema de tração, pois·
as Diesel-elétricas vencerão galhardamente o percurso . Itablra-Vitória e
vice:versa.
.. .
. ·
·
· .,
/) · E' de .todo recomendável ltra.tar-se, desde já, do emprêgo . dessa.
tração Dlessel-elétrica que, a.lJém de :vantagens· de ordem técnica, .proporcionará economia de despesas totais de mais de Cr$ 3. 800. 000,0() anuais
· -:. por si sUficiente para lhes f!nancia.r a aquisição. 'As loéomotivas a
vapor, dispensáveis, então, serão vantajosamente transferidas para. outras
ferrovias .de igual bitola (1 metro) .
'
g) ll: · de se afirmar, pelos dados·· colhidos e pela obsel'Vãção dlreta,
ser· ainda otlmista a avaliação das despesas com a ferrovia, ultimamente
feita pela Companhia, a pedido da Comissão. Esta entende dever estimá·
las em 3.4().218.50~ ..:... somente para a ferrovia.
"' '

IV .

. AS MINAS
:.

I

A .êste respeito, damos a palavra· o deputado Carlos Medeiros.
·"Até ·que ,che,_"ÚSSemos à situação em que hoje nos. enoontraJ!llos, muito
tempo foi gasto entre nós com à discussão sõbre o aproVl!itamento do
minério· de ferro, · retardando-se, assim, a solução . de tão· importante
problema, a despeito de possuirmos as maiores e. melhores reservas side.·
·
.
rúrgica do mundo. · .
. Nunca· se contestou a necessidade e a' conveniência da criação da.
· siderurgia brlisllelra, em cujos altos fomos, grande parte da nossa mat·éria
prima seria transformada em ferro e aço, de modo a assegurar a nossa
auto-sUficiêiiCia e, em seguida, permitir o acesso aos mercados externos,
ao lado 'dos produtores mundiais.
. - ··
•
.
Ao apreciarem, entretan!~o. a questão dá eJOpOnação · do: ·minério; i' as
· opiniões sempre se. estremaram em divergência; embora se reconhecPsse
· que essa exportação poderia constituir um poderoso fortalecimento para a
·.
·
nossa balança comercial.
. Formou-se, então,. uma corrente radicalmente contrária à exploração ·
das jazidas ferríferas com o objetivo de fornecer minério às usinas exlstelltes .fora dó Pais,, Tal reação se fundamentava no temor de que se
desfalcassem as nossas reservas, ou no ponto de vista de conservá-las na
expectativa· de. uma valorização crescente para o produto. .
•
Isto não era senão o reflexo .da apreensão que, em certa época; assaltou .
·
a Inglaterra, ante a. hipótese -do esgotamento de seus depósitos, perspectiva
que também. alcançou a Alemanha, a Bélgica e os .Estados Ullidos, para os
· quais a importação do · minério tornou-se uma imposição considerada de
interêsse nacional; ·
·
·
·
·
. Ninguém ,ignora· que, em 1908, ·o Presidente. Theodor .Rooilevelt promoveú
uma reunião ae governadores norte-americanos e de cientistas para estudar
.
o problema da preservação dos recursos. naturais do país. . 1
Das conclusões desse notável congresso nasceu a idéia da criação de
. "National ·Conservation- Com!ssion", cUjos · trabalhos imprimiram ao pro"
blema do ·ferro o cunho de questito !Primacial.
o relatório da referida comissão ·sugeriu a Roosevelt. o plano da
organização do . inventário das fontes de matéria-prima do globo e da
adoção pelas nações interessadas, de medidas para evitar a dissipação de
suas riquezas. (At!l!o Vivacqua
"A Nova Politica do sub-solo) ".
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No Brasil alguns-opositores da ell:portação não qul.sel'am considerar que
os nossas depósitos terr.iferos _eram ~ como o são .ainda, 'pràtioameru:e
inesgotáveis e, sobretudo, não admitiram que o ferro, apesar de sua ampla
''
ruplicação, teria de ceder sua iJ)redominAncia diante da·'a.plicação cada 'VeZ.
maior do cimento .armado' e da preferência pelo emprêgo do· alumlnlo e
das ligas· metálicas nas Invenções mais modernas. . . . .
,Na realidade ."as estatist1cms de'então con!irmavam êsse ponto de vista,
'porquanto o consumo do .minério. de· ferro no mundo, que era de 57· milhões
de tonelaldas eln 189, passou, treze anos. depois; na !Véspera. da primeim
grande ·guerra, a: 171 milhões- .de toneladas".
·
. ..
.
A despeito das enormes nece.Ssidade6. surgidas. depois . da conflagração ·
européia, êsse consumo desceu a ·124 milhões. de toneladas ·em 1924, tendo
atingido: seu máximo ...... 201. nillhões '- em 1929. e baixado novamente a 177
mllhões,. em 1930, quando também calram os prêços do .minério. E a
Intensa preparação· para o· segundo. conflito . mundial, · tradUZida. pela "corrida armamenrt:.lsta ·generalizada em todoo· os continentes", elevou o
consumo a 398 milhões, em i936, tonelagem que pouco• ultrapassou ·a cifra
alca.nçada antes da. guerra de 1914. · ..
. · '·. · ;. . . .
. · ·
·.
. Em "Estudos de·Economia e Finanças" o llustre'Sr. Da.niel.de Carvalho
explica o fenômeno com ·clareza, valendo a pena ·apreciar seus argumentos;
expostos nos seg.uintes _têrmos:
. .
.
.
.
.
· "Depois de· 1913, o desenvolvimento das estradas de rodagem se não
· pa.ra.IIzou . a construção. das rvdas f;érreas, ·grandes .consumidores de. ferro e
aço, sustou o movimento de , progresso, dêsse melo: de ·transporte,· determinando ·em ·alguns casos . o .arrancamento de· trilhos dê ramais .ferroviários,
·
.·.
· · . · · · ·.
substituídos por. estradas . de automóveis . ·
Foi também depois de 1~13 que se verl:ficou a crescente ao!lcação do
cimento armado, como é notório, reduz enormemente o. uso do'·ferro nas ·
p_o!ltes · e · em. outras construções.
· · ·
. < . . ·· ··.
·
. · Por .outro lad~ o aproveitamento. da .sucata ou .ferro· velho, determina
considerável .economia no uso. do minério extraído · das jazidas .
· Finalmente, ·a . aviação e outras Invenções .·mo~ernas empregam .de pre: ferência· o .alumfnio e as ligas metálicas, havendo pacientes pesquisas -nos
laboratórios para a obtenção de novas ligas. de metais .que. sejlim sucedâneas
d.o !erro .e ofereçam vantagens. sObre êle. ·
. .. .
· ·· . . · ..
· ·. Destarte as ..estatísticas. mostram que .nos últimos anos tem crescido
enormemente o consumo .do cobre, do chumbo, do estanho e do aluminio;
· · ·ao passo que ·o ferro vai perdendo mUito do seu antigo espl~dor.
·
Asslm. sendo, a generosa-,ldéla. de alguns· patrícios no sentido de deixar
para· os nossos netos. a exploração dos ,gigantescos campos ferríferos ·com ·
que . a ProVidência ·nos aquinhoou pode vir a ser · uma desilusão para os
, ··
·
·
. póSteros que querem. benefic!M'!. .· . . · ·
· · Na, verdade, !P011ém,. op · rmcLpa! motlivo das .restricões· levlmtadas nêste
,partlcular,:provihha dojusto.recelo de que a exportação de minério dlficul- ,
tasse ou mesmo Impedisse. a instalação~ da.· indústria básica. nacional, uma.
vez !!Ue as. nossas jazidas se encontra.vam ·em. mãos ·de estrángelros. cujas . ·
llgaçoes com os l!'l'andes slderurgistas mundiais comprometiam· as !ntencões ·
por êles'.marilfestadas relativamente· aos interesses brasileiros.·· .' .· · .. ·
.
Não ·se pode ·nega~ , que a razão estava ao lado daquêles . que assim·. · ·
pensavam com incontestável,..sin,cerldade.
.:· _ ·. ·
·. .· . · . ·
. · . J:?e- fato, desde que as nossas extraordlnárJas possibilidades no campo
siderurgicos ':foram revela,dlas no ,congresso .· de,;stocolmo,. de .1910, . a a.fLuência de Interessados pela. posse de nossos ;cânipos siderúrgicos tomou tal
vulto e teve tanto êxito que, ao terminar·.~: guerra de 1914, as prlnci·
pnl5 jazidas · já. se encontravam sob propriedade de· grupos financeiros
internaci6nais.
·
·
"· · , ·
..
..
. ' Os ·depósitos · ferrl:feros de Itablra, por exemplo, :foram, em_ 1914, ad"
qulrldos por um poderoso sindicato Inglês;: e; em segUida, passaram' .para
o grupo Britsh lronmasters Dormann,- Singel Ltd., , Lloyds Bank e L ora
Inverfdorth, e já em ·1918 pertenciam à. Itablra Iron Company, a: que se
'associou o Sr. Percival FarqUhar, autor 'dos grandiosos projetas de apre. veitamento Industrial daquela Imensa riqueza e encarregado de Incorporar;
nos Estados Unidos, a emprêsa destinada a explorá-la..
·
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O ambiente era, pols, naquela época, propício à .. realização do ideal
económico e político dos siderurglstas estrangeiros, qual o· de reduzir o
Pais à condição de simples fornecedor de matéria~prlma, além de conser·vá·lo na posição de comprador ·de p~odutos manufaturados . .
· Daí. a justa campanha movida contra . as concessões, pela sinceridade
patriótica de brasileiros Ilustres . que,_ empenhados na, defesa das . conveniências nacionals, desejavam que o ·Govêrno acautelasse ·o fornecimento
do minério, como melo de controlar também a sua indústria básica, liber. .
tandoas da perigosa i.nifluência exterior.
· .- Desta sorte, a ·exportação do minérfo, em condições satisfatórias aos
- nossos Interesses económicos, ficou na dependência do desfecho dos de. ba~;.tr!Wados em tônno da lt!llbira Iron, cujo .con'trlllto foi,. -a:f!tlal, .decla.rado irrevogàvelmente caduco em 1939. : ·
'
- Antes disto, em. 1930, em virtude do. antagonismo qUe a lnstafução
da ltabira Il'on· significava·, não só em relação ao - desenvolvimento da.
· IndúStria 'siderúrgica Implantada. no Pals, como também face às emprê"
·. sas carboníferas nacionais, aquêle contrato já havia sido modificado, passaudo a exportação do minério a. constituir .o objetivo da concessão.• · . .
. A nova fórmula, entretanto; não podia ter aplicação. :e: que, ao lado
. do monopólio QUe. ela ·representava, não. correspondia aos Interesses brasileiros limitar a atividade ·.nêsse setor à simples exportação e, mUlto menos entregá-la a uma entidade estrangeira, ··porque Q Comércio Internacional de mlnl!rio !feito em taiS condições ·l!lão lntegrruva à . ecDl'.omia
· riaclonal, como convinha, todo produto resultante da. transação... ·
·
Depois de ter-se chegado à ·.conclusão de que a , exporta.çác> do mi·
nério interessava ao País, sobretudo porque os abundantes. depósitos exis- ·
• tentes poderiam .permltí-la. ~m prejuízo do abas~cimento necessário à ..
Siderurgia Nacional, .poete-se iilzer · que • o cancelamento. do contrato da
Itabira Iron .abriu caminho para que o. Brasil cUidasse de realizá-la em
condições satlsf atórias.
·
· · ·· .
.
. A partir daí a solução do problema ficou ·subordinada apenas às con·
venlências da .nossa .balança comercial, impondo~se para.· tanto confiar
.·a "exportação do· minério de ferro' a uma. emprêsa genuinamente nacional. ·. ·
· o primeiro passo nésse. sentido foi dado pel~ chamado "Acórdo . de
Washington", .celebrado entre o Brasil, os Estados Unidos e a .Inglaterra,
. e do qual resultou a organização da. Companhia Vale do Rio Doce, sociedade anónima controla.da pelo aovêrno brasileiro, que é seu maior -aclonlsta
(Allexo 8.. Acórdo de Washington).
.
·
·· '
Nos' têrmos· do citado convênio, a Inglaterra. promoveu· a restituição·
ao Brasil das. jazidas de Itablra ,éntão pertencentes. à Britsh · Itablra ·
. Com}1aD:Iy, .tendo 'a. Améric111 ·do Norte f·acllitado a aquisição de tOdo o equ!- .
·pamento, materiais · e· máqUinas necessários ·à · recuperação da ferrovia
. destlna.da ao transporte do minério, ao aparelhamento das mfuas a se1·em:
exploradas e d,o pórto de escoamento. ·
· ·· .
.
·
.Desta· sorte ficaram .definitivamente canceladas as· antigas e rUinosas .
concessões de duração .ilimitada, ao mesmo passo que o capital estrangeiro
passou· a setL utilizado apenas ·sob a forma de çmpréstimo .a . prazo :fixo
e certo, tal como era sensatamente' preconizado.
.
·
Até que istó acontecesse, · o Brasil durante largo tempo permaneceu à
n~a1·gem do comércio. Internacional· de. ferro, pois não se pode considerar ."comércio" os embarques esporádicos feitos durante o perlodo da confia- ·
gração .européia· de '1914·1918.• ,·. .
•
J
'

Mercado E:r:terno

Antes de 1939, cs estudos brasileiros no· toca.nte ao aproveitamento do
nosso minério toram baseados numa e~ortaç!í.o de lO.OOO,OOD de -tone.: !adas que, vinham· do pórto de· Rott~rdam, seriam 'colocadas- no .mercado
Inglês e nos centros consumidores da Europa. .Central. O · mercadc> nort_e·
americano não era visado, senão acidentalmente, e tendo em conta nao
só a anunciada· ·depreciação das minas da grande nação· amiga, como a
queda do teôr metálico dos seus minérios. ·
.
· .
·
o plano traçado- em 1942 para a Companhia Vale do Rio Doce es,·abele~eu uma expor!:ação mm-ima. de 1.500.00,11 tonelRdas. a.nuals. ·
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Entre 1!1421 e 1945 o mdnérlo elCJ)ortado foi eooado exclusivamente
para a Inglaterra., tendo o Govêrno americano· aberto mão da parte que
lhe tocava em, benefício das. usinas Inglesas. ' ·
· · . .
Cessadas as hostllldalles, cessaram também·. as obrigações ·co·nt.ratuais·
doe nossos compradores que não firmaram novos compromissos. A 1partir
dai a emprêsa nacional ficou livl'e para dispOr do seu minério e 'passou,
en,tão, a .enfrentl!f a conco·rrêncla Internacional em· condições que. inicialmente não lhe foram favoráveis.
. '
Isto, aliás, teria . de ocorrer como uma conseqüência da profunda
modificação que o mercado·· mundial do. !llinérlo de ferro· sofreu com a
Vitória das Nações Unidas sObre as fOrças nazi-fascistas.
·
o .quadro de. sua ·distribuição ficou seriamente . comprometido com o
desaparecimento · da Europa Central.· como _mercado consumidor · dos ml·
nérlos da Suécia, Espanha, Noruega, Argélia, Tunísia e Marrocos Espanhol, ·
fontes abastecedoras. das grandes usinas siderúrgicas que ai! funcionavam.
Pelo menos 5. 000 . 000 de toneladas de mlnér!Ó sueco, que eram antes ·
canalizados para as usinas da. Sllésla, PolOnla e Tchecoslc·váquia; estavam
disponíveis para colocação · em outras regiões siderúrgicas · da Europa, .
notlidamente a Inglaterra, . a Holanda e Bélgica, com enormes vantagens
sôbre o nosso'. produto; pelo menos quanto• às despe98S relativas ao frete
.
.
. .
·
·
· ·
marítimo.
. · ·
Em tais. condições não podel'lamcs contar com a realização de transações compen5adora8, sobretudo porque, ce-m exceção da Inglaterra não
eram conhecidas no· mercado europeu as extraordinárias qualidades da
nossa hematita .compacta, · de alto teor de ferro e . baixa percentagem
de fósforo.
·
.ASsim, só no decurso do ano. findo se ·intensificou a procura de
nosso minério, tendo sido exportadas e_ntãó 173,190 toneladas•. quantidade
essa que representa · um movimento ascenclonal nas vendas, uma · vez
que o maior embarque !e!to wnteriormen:e. !o! de 124,5G toneladas em 1944 .
.A posição do minério· no mercado externo tem se most~ado atualmente
muito lisonjeira, havendo uma justa. espectatiya em .t~rno de sua defl·
nltlva. solução que está se acentuando de tal maneirà ·que. nos .quatro primeiros meses do ano em curso a exportação chegou a cêrca · de 120.000
toneladas, Já. estando colocada tôda produção de 1948, que. deverá ir além
· de 300.000 toneladas.(
Tã<~ promissora situação resulta não só ·da preferência que tem tido
. o produto brasileiro, .. como também da. transformaÇão ,que ·vem .se pro.cessando no lJOOOrRmal do comércio· intemaplon!lil do · minério, em coruse- · .
qüência de lnúm€rOS· fatOres,
.
A região dos Grandes Lagos, já nã_o pode fornecer , às usinas ·do pais
senão minél'io. de baixo teor metálico, de .emprêgo ·antl·econômico.
· ·
Possuindo o maior parque· indu&tr!àl do mundo, está a· Américã do
Norte :na contingência de promover o q11'11' se. chama o "enriquecimento"
da matéria prima recolhida de suas ·Jazidas. ·feirf!reas, empregando o ·
minério de elevado teor, porque não lhe convém mais .utilizar para ist6
a sucata de ferro q11e se tornou· escassa e atingiu a um prêço .elevad!sslmç.
Há. a consideras ainda que a execução do Plano Marschall abrirá· nêsse
setor novas perspectivas ,para o Brasil, porque proporcionará . aos ·.paí~es
beneficiados grandes_ recursos em dólares· para a aquisição · do nosso
minério de ferro,
'·
·
,
Exploraçllo ·das minas 'e capacidacZe de extração
.
· . O mlp.éT!o de · ferro de alto teol.', a hemat~ta, está sendo atualme.nte
extraída das jazidas do Cauê, 50% pela adniinlstração· do Vale 'do '·Rio
.Doce· e 50% sob empreitada.
.
·
.
.
A €Xtração é feita do seguinte modo: o minério. é perfuràdo e dina· mltado nos ·~Benches" das minas, britado a mão, e carregado em caminhões
· de 15 toneladas. e "traillers" . de SG ~aneladas; os quais ·percorrem uma
distância média de sete quilOmetras, em estrada de nivelamento uniforme
e favorável.
· _ .·...:.....__;.:•;_:.J:. ~~{.•~i!'l

-
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·Até agora não fol. possível ainda Instalar :nas jazidas de Itablra a
maqulna.rla nece.ssá.ria. à elO]lloração racional da mina,· embora ·· gra.nde
parte dêsse meca:nlsmo já esteja, há multo. ·tempo, :no local.
·
·
Foram realizados apenas 'I!as · ·minas, os. serviços preparatórios · de
pesquisas, traçagem, construções ·de estradas de rodagem de· acesso, bem
como abertura. da esplanada na cota 1.100, onde s~ão Instalados os .
br1tadores, ·separadores ,oficinas de brocas, etc. Da ·· esplanada ·partirá
futuramente a. correta· transportadora· qUe conduzirá o minério ao ponto
de. carregamento dos ·vagões. · · ·
·.
· · ·· . · ·
.
· A :não ser o traibalho de .perfuração da. ocha, que já se faz · mecânicamente, todos os ,demais, tais como quebramento, separação, carregamento, .
· etc., .. são executados ainda por processos manuais, o que, como é fácil
deduzlr.-encarece e limita a produção da jazida.·
· · ·.
.·
·_ ·Apesar do processo ainda: ·empregado :na extração, ·a. capacidade ·de'.·
produção rem aumentado a partir de 1947.- quando se. elevou a. 183.344
toneladas, sendo, come. já vimos, 173.190 toneladas de canga, consnmidores no mercado .lntemo.
·
·.
·
.
..
No corrente ano, até o mês de· jlllho, a média mensal da produção
foi de 25.000 toneladas., De julho a setembro essa média., deverá cheg:ll' .
a 36.000 toneladas, , esperando-se que, dai poli'. diante, alcance. .50. 000
_toneladas. . ·
·
.
.
.
' .. ·
.
.·. Quer dizer Isto, que, na . pior -das hipóteses, em 1949, estaremos . em
condições ·de eXJPOl'tar, no. m!lnimo, 600.000 ton.eladas.~uais. · ·
·
A capacidade de produção das minas, depois ·de realizadas .as obras
de sua mecanização, ~t!n.glrá pelo. :roonos a·· 125.000 ton~adas mensais;
Isto lé, 1.50().000 tonela:das anuais, quantidade essa que cot'reSiponde ao.
compromisso de· fornecimento. decorrente· do· ~·AcOrdo de jW~mh!ngton"' . .
· A inecanlzação; das minas custará à Companhia Vale • do Rio . Doce
Cr$ 139.715;562,96 (cento e·trinta,e nove milhões, setecentos e ·quinze mil
qulnhentos e sessenta e dois cruzelrcs e noventa e seis centavos) , assim
distrlbuldas:
· : .
. · .
.
. ' · . '·
. a> Custo do material já adquirido, jncluslve fretes, seguros e des·
pesas alfandegárias: uss· 2.354;751,08. que, ao câmbio de Cr$ 20,475 por
·dólar, representa. Cr$ 48.213.528,36 ·(qURII'enta e oito milhões, .duzentos e
treze mil quinhentos e vinte e-oito cruzeiros e trinta e seis centavos) ; . · ·
. b) Custo ·da . instalação: Cr$ . 91.502;034,60 .(noventa e um milhõeS,
qul:nhentcs e dOis mil e trinta e quatro .cruzeiros e ·sessenta centavos) .
·
· Considerando-se que a Companhia ,já ·dlspendeu · com os .serVIços de
. Instalação do material. Cr$· 41,311.034,60 (quarenta e. três milhões, tre- ·
zentos e onze mil e .trinta e quatro cruzeiros e sessenta. centavos), terá
ainda .de realizar uma .. despesa. de Cr$ 48.191.000,00 ((quarenta .e oito .
milhões, cento e noventa ~ um mil ·cruzeiros) . .
·
. . . . ·. ctisto do .minériq e. pr~ço de .venda
O custo do · minériO pOsto no vagão, . em. Itabira. ,até 1946, oscilou
em tôrno de · Cr$ 45,38 .por tonelacla, prêço · êsse que se deve considerar
. . · · .·
multo elevado. ., · , . . .
.
.
Atual:mente a. extra9ão do mmerlo custa ã: Vale do Rio Doce Cr$ 3S:,31,
esperando-se que até o .flll1 dêste ano desça a: Cr$ 3o;oo, mesmo empre. ·gando-se .os· processos manuais de trabalho.
·
. · ·
Tal deSpesa tende a diminuir progressivaniente, à medida que fore~
seudo Instalados os .compressores, os britadores e as . correias transporta·
deras, calculando-se que, concluída a montagem dêsse equipamento desç;1
a Cr$ 17,45 por .toneladas, que representará .prêço compensador e lucrativo ..
· Oneram. ainda •o custo do mlnérlc•. o frete fel!'r.oviárlo, as despesas
de embarque e as diferentes taxas.
·
·
_ O frete atualmente ·é. de Cr$ 51;63 por· tonelada métrica, ou ·sejam
·Cr$ 0,085, por tonelada qullômetro, ·calculando-se que, Ultimadas as obras
da estrada, essa cifra se .reduza. a Cr$ 24,00 por tonelada métrica, ou
·Or$ 0,040, por tonelada ,qullõmetro.
.
As ·despesas de embarque consomem Cr$ 3,05, por toneladas, "'e,.. as
taxas montam a ·Cr$ 2,45 por tonelada.

..

'

,_

'

'
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Em tais condições, o minério embarcado no pOrto de Vitória custa,
no momento, Cr$ @,94, dev~ndo bai,xar, no .futuro, a Cr$ 46,95, li: op~rtunG
fazer-se aqui uma apreciação sôbre as taxas · que incidem sObre. o nunério,
multas das quwls não se justL!Lcam e, por isso mesmo, · deveriam ser canc-eladas · para dar ao empreendimento. maior segurança. d~ êxito,
·
·
·
·
Or$

a) Marinha Mei-cante .............. : . .......... :.·........ .. ·.... ... . .
b)

1,20

Cota de Previdência ................... :.·............·...........

c) contribuição da União · ............. ! •••- • • • • • • • • • • • • • ; . :

• •• ·_..... •

0,55

•

g~.~~

·

d) .Tabela N .................. ·······:··.·······.······.·······:······ ·

. o total de Or$ 2,45 que. elas representam. correspondem a. 45%. aproxi- ·
madamente· dos . gastos que pesam sObre o embarque do. minério, ·
· E' do conhecimento gera.!. que· a Vale do Rio1Doce. dlspendeu cêroa de
Cr$ 62.000.000,00 com. a. construção' de um. cáis ·especializado, com o objet!vo
principal de !l.'eallzar o carregamento: dos ·navios de minério em condlçoes
económicas e vantajosas. Assim sendo, não parece justo anUlar os esforços
da emprêsa no sentido de baratear o seu produto que, necessitando de
facilidade para seu: eScoamento, ·não deve . receber o ·mesmo tratamento
dispensado. às mercadorias .que transitam pelo cáis comercial. .·, ,
..
l!:. certo que a taxa da tabela "N·" não .··poderá ser eliminada, nem
mesmo reduzida," porque constitui tributo devido ao. Estado do Espirito
santo, nos têrmos . do contrato . de arrendamento dó. pOrto. ~. além disto,
. .
·
tem sua estabilidade assegurada pelo Govêmo de Washington.
A Isenção das demais. é, enmt.anto :possLvel' e até -se i!lllpõe, sobretUdli>
.porque precisamos oferecer .o minério a prêços que> entre outras coisas,
compensem 0 frete marítimo elevado a que ~stá-sujelto·. · · · . . ·.
Precisamos seguir, nêste· particUlar, o exemplo da Suécia que não
·
' ·
'
- ··
tributa' ·o seu .minério desde 1864. ·

. .
;...

.

A cotação do nosso minério · tem também melho.rado ·sensivelmente;
seja pela clrcunstã.ncla. de já estar mais conhecido nos mercados consumi" ·
dores, seja pelo aumento· das- !lecessldades dêsses .1nercadó.s. · . . . ·
Assim, enquanto em 1946 os prêços de .venda. oscilaram entre US$ 4, 75
e US$ 4,80 para o tipo 66%, sem contar o prêmio por· unidade metálica;
em meados' de 1947, alcançou US$ 1>,20 encontrando no momento O(erta
na base .de US$ 6,50, com franca tendência,para. alta.. ·
..._
Se conslderarmàs que o minério exportado pel~ Vale do Rio' DOce é
do tipo 69%, reremos de acrescentar ao prêço. usual mais 30 ·cents. corres:
pondent!ls · a .três unidadçs metálicas, atingindo assim a, US$ 6,80 que; ao
câmbio de 18,38 representam Cr$· 124,98.
.··
. ··
. Sem levar· em· conta o prêmio· de· rapidez de caNegamento, usualmente
pago . à Vale do Rio Doce, mas · apenas comparando-se ao prêço .de· custo
com o prêço de venda do minério, conclUiremos que o negócio já é .compen-·
sndor e tornar-se-á tanto mais _lucrativo, nlio só p~ra a emprêsa, como .
.•. . . · ·
. para o Pais, quanto maior for .o v.Ulto da exportação. .·
Entretanto como bem acentuava RaUl Ribeiro, "a· exportação .do. nosso
minério não deve ser baseada· nos altos prêços ·que esporadicamente· sur~
gem nos mercados. siderúrgicos, como agora está:. acontecendo, porque .. ·a
técnica _!lo negócio. ~ os Interesses do Brasil. exigem.: que· ela seja estável. e
duradoura. E sua permanência só poderá ser assegurada pelo menor 'prêço
do· custo em relação aos concurrentes, para o que. temos: de prêço de custo
do ·produto, na costa marítima do Brasil, seja o mais baixo posslvel, a fim · .
de que, vencendo a ~norme diferença. de distAncia :dos trnnsportes marltimos · ·
·
possam. êlea, ainda: assim ofet:,~er vantaaens. aos :compradores"~ ·
. Ainda hoje se aplica, portanto ,o principio traçado. por João :Pinheiro~ .
"cumpre aparelhar as estradas e os portos para a: exportação· do. minério".
·ou em outras palavras: impõ~-se o .cumprimento ·,do programa 1 de obras
traçado para o Vale do Rio Dqce,. se é que se ·acredita realmente, nC>
empreend.lmento que. estamos levando a efeito. ·
·
·

''
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· · A questão-do .custo elevado dos ·fret'e.S maiitlmos, ~·esultante particularmente cta grande· distância: em. que se .enccmtram os m,ercrudos ·consumidores,
não deve se afastar das nossas cogitações. ·.
.
.
·o. melo de atingir a il'edução desejada para. o transporte marltlmo, até
· os portos de destino, será a articulação da. expoirtação do minério com a
Importação do .carvão, de modo que o· frete de retôrnQ fique garantido pa.ra ·
o navio carregado de minério. Não se trata, porém de trocar minério por· ..
carvão.
·
· ·
·
• · ·
.
:
·
·Tal articulação deverá agrupar pelo menos três organizaçõeS lnteres·
: · sadas no assunto: . a Companhia Vale dO. •Rio Doce, a Companhia . Slde-~
rúrgica Nacional e o Lloyd Brasileiro; que poderiam reunir-se por.· simples ..
acôrdo de caráter comercial ou criando uma entidade subsidiária, de
caráter exclusivamente nacional; de tal sorte. que·· os lucros não sejam
canallzados para o exterior, mas capltallzadcis no Pais. .· ·
.
.
·
A contribuição principal do·' Lloyd Brasileiro seria a de . formar" a ·-.
frota esReclalmente · destinada ao transporte do· minério de . ferro e do . . .
carvão, de maneira que .a nova emprêsa pudesse vender o minério C.l.f.·.
e.. compiar o carvão F.o.b ..Isto permitiria· qUe tõdas as transaeões real!·
zadns .·.repercutissem favoràvelmente d.a nossa. balança de paga~entos, da - ·
qual os fretes marítimos constituem .. importante parcela.
:·
.
· Temos a. Impressão de que uma tal. solução beneficià.rla grani;iemente n
economia braslleira, ·abrindo ainda caminho _:para . a ·instalação :de. novas
Usinas slderúrgleas na. regiw senvlda: pelo Va:le d~ · ~lo Doce. E, ·talvez,
-em futuro não multo distante, .e sob. o impulso dessas usinas, 'tivéssemos,
na: capital do pequenino Espírito santo, .mais um grande parque 'Industrial.
. · A ColnisSão apreciou devidamente êste vallo~o, relatório do, Deputado ·
Carla..~ Medeiros ·e procm·ou aproveitar tõdas suas judiciosas sugestões como
se viu nos capitules · referentres ao ipÕI'to de Vitória ·e à Ferrovia. · Ocorre
resumir da . seguinte maneira nossas observações ,sõbre as . minas. ;• . ·. . .:
'·
· •1) cm conseqüência das obrigações contrafilas nos acordos de Washlng.
tqn, a c. v. R. D. vlu·se na contingência. de iniciar, desde que .alcan·
çaram suas linhas as jazlda:S de Itabira, a exportação do minério sldeirúrglco,
de. qualquer forma, embarêando-o pelo. pôrto' de .Vitória; antes mesmo de
dlspór nêle d.e aparelhamento· adequado para :Isto e ·all para ·o extrair.
2) . a lavra iniciou-se, . portánto; utlllzandÓ·ae do equipamento de. que.
era, .então, possfvel dispOr-se• Independentemente de qUalquer planejamento
preliminar.
·
·
·· · ··
·· ·
...
3) · . Projetado e adqUirido o. aparelhamento destinado' à Iawa.· - Isto
· abrangendo a extração, brita, classificação e transporte até· a ferrovia não foi. lamentàvelmente lnstálado até hoje -:- por se haverem esgotado, · >·,
há dois' anos os recursos fln·ancelros da Cam.pnahla - o que tem Importado :
eni duplo prejulzo· decorrente dos juros do. capital nêles ·Invertidos e .do ·
custo elevado das operaÇões. :.: · · : · · .
. ·• . . · . · . . · ·
.
.· 4)' · En1 verdade pode·ilflrmar-se que a mineração continua, em grande ·
· ·,parte; ;l'fazer·se a mão; mediante os proceSiios• mais rudimentares, e quiçá
· primitivos, como· se. f6ra·-uma das pedreiras comuns·do Rlo::de Janeiro; ·
o· minério, é quebrado a. malho e transportado em caminhões num longo
. percurso· de ·algUns qullõmetros até o cruzamento. da ferrovia, · só agora .
· entrando, em parte, a operar os primeiros compressOil'es de .. ar. · . :. . · • · ·
5) ·o encarecimento da lavra não. é; ap.esar de tudo,· multo maolr ..
porque, ao par da exuberância da jazida - em .condições excepcionais· de
exploração - vem: sendo já· usados, em ·parte do transporte,· caminhões
Euclld ·de 30 ton; cal\l'egados por melo de poderosa pá mecànlca. ~
Bncyrus - Erlc · - e descarregados por 'bascuiamento rápido ·nos vagões
.
·
.
·
.
da ferrovia.
6) · Grande parte do minério, porém, é conduZida, até af, em caminhões
· ·
comuns, carregados e descarregados pelos processos· comuns. · .
., :. Tt>ndo em vista estas observações, entendeu a Comissão dever recomandar:
·
· .
·
a> . A execuÇão urgente do projeto elaborado das minas, no duplo
objetlvo de lhes. aumentar a capacidade e o rendimento·. econOmlco, bf\ta·
teando a lavra,, com a ut!Uzaçlio do vultoso material adquirido, há mais
ft

I
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de dois ·anos, e em quase 90% da quantidade primitiva, acumulando nos
depósitos de· Itablra.
.
b) · Fazer-se sem solução de continuidade, ·.a instalação de britadores
e· peneiras classificadoras; . da grande .correia transportadora. -de 1.200 a
1.400m; dos silos carregadores no.. cruzamento com a ferrovia; tudo 'tendo
· em vista reduzir paulatinamente, ao mlnimo · o trabalho manual de lavra
...
e de transporte.
•
c) Sem a obediência ao sugerido nos itens anteriores só ·é de esperar-se
a · elevação. continua do custo deseas operações; sujeito ·aos constantes
· reaju.stamentos de salários. · · ·
·.
·
. ·
.
·
·Até há põuco tempo a tonelada de minério pOsto no. vagão em Itablra.
custava C:$ ~5,38, ton.; atuJilm,ente custa Cr$ 38,81. - devendo descer, até ·
·o fim do ano a Cr$ 3(),00 to.n. - empregando-se, simultã.nea.mente, processos·
mecânicos e manuais de trabalho. · (:tste prêço é o QUe regula para o minério
p&to nos vagões da E. F. central do Brasil) , Espera-se· que, concluída a
montacrem de todo o equipamentt~ ..:.. já p&to em .Itablra êste custo desça
a Cr$ 17,45 ton. - altamente lucrativo. · ·
'
A Comissão julga ipl'UC\ente .. não descer .
estimativas, abaixo ·de
Cl'$ 20,00 ton.
·
·
d). A. c: V. R. D. orça em• cr$ 68.904.000,1>0 despesas a se.
· fazerem para êoncluir. as instalações das minas, contra os Cr$ 48.191.000,00.
- do relatório de '1946. - A ComJssão, .!Palo Que observou julga ·prudente
a.::resccr ainda de 10% aquêle orçamento atuallzado, elevando-o finalmente
a· Cr$· 75',000.000,00.
·
·
CAPíTULO V

as .

.

·

.. ·

',

COMO A

OOMIS~ÃO.

ENTENDEU•. O SEU PROGRAMA ·

A c. V. R. D. oriunda dÔ n'ecreto·lei n.0 4.s52, de 2 de julho de 1942,
e "organizada éni conseqüência do convênio 'firmado em Washington, com·
os Gov8rnos · dos Estados Unidos e a Grã-Bretanha/', pelo Ministro Sousa
cósta, ao invés de se transformar numa ·"aventura'intei'p.aclonal"-: deveria.
concrctlzur uma. velha aspiração, correspondente à. nosea; neceseldàde de
expansão econOmica · e obedecendo a sua organização aos mais ·seguros
p~eceitos ' econõmJcos-finooceiros; firmada num plano ,resultante. de: estudo
objetivo de tOdas. as questões, realizado que fOra, eiii· comum, por peritos .
brasileiros e norte-americanos. - uns e . outros preocupados em resolver
plenamente o problema de. exportação .'do . minério' de ferro, valorizando
concol!litantemente .uma vasta.. região. de. noseo -hlnterlanà e promovendo o
crescente .valor de . umas das. noseas . ferroviiiS de penetração das mais
tecnicamente jwtlfica.das e .. r,eclamadas. Em relaçlio a. essa. estrada ·de
.ferro é oportuno lembrar o que em 1937 escreveu D presidente da· Comissão:
An~xo li -·pág, 5~ --: Extrato). . .
.. .. . . . . . . ,_
. ..
·
· "A linha Rio .DOée - a Itabira, •cem o comumen.te se conheee ..:.. fará
- em Minas o· zrillagre da· São Paulo Railwa:v, em São. Paulo, dilatado
pela. grande Companhia ·Paulista de Via Férreas e Fluviais •. Transpondo-nos
para uma esfera mats. ampla, diremos que ela. fará no: Brasil, ·o milagre·
análogo ao que, nos .Estados Unidos do Norte, . operaram as ferrovias de'
magn!flcas condições técnicas, ·dando lugar . ao enorme. desenvolvimento .
. das regiões centrais 'dêsee pais do seu Mld-West, .. dist'a.nte 1.200 quiiOmetors
do litoral".
·
· ·
,. ·
· ·.
. ·
· A. Comissão .teve ocasião de verificar que êsteJinilâgre da ferrovia já
se está e'V!denciando no !Vale do Rio DOce, mormente na região mineira ·
das grauaes plan[cles,
· .
.
·
.
·
A Comissão entende que a solução da. o. V. R. D., porém, precisa
ser _agora completada. Ainda aqui é oportuno lembrar a obllervação contida ·
·no mesmo. escrito· de· ·que· extralmos .. a citação· precedente (T.ransportes,
Minérios Siderurgia •. ;· - 1937)· quando ·se. encareceu a neceseidade de
Importarmos Q combustfvel. mineral: ·
. ..
"Porque .só lmporta~do .o caryão !'llSolveremos ·o problema da grande·
slderurJia da qual não devemos . esperar · sômente · as cem mil toneladas
que nos promete Monlevade, ·mas algumas· dezenas de .milhões. E nesta
troca que temos em abundância. e muito nos sobra. (o Inlnério siderúrgico)
•
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. · pelo que temos·. pouco e até nos escass~ia, nã.P. fM-emos senão ·!~pitar. os ·
que, tendo apenas o carvão e impolltando o m.l.!íério e a,t,é os que· nao tealdo
carvão nem minério· - fazem metalurgia e manufatU1'a. de aço".
A Importância da ferroiVia Vitória-Itabira Cl'esoo de pon!ro com a. idéia
vitoriosa de se levar' a· c·apital do .Pais 'para· o planalto central· do Brasil;
ao qual ela .será. pelo prolongamento da E.· F, c, dll Brasil; a via férrea
de mais fá.cll· e econõmico acesso. Da! se Infere a conveniência, desde .já.,
do prolongamento de Itab!ra a Belo Horizonte, que a Ccmlssão tanto· recomenda seja feito, pela própria C; V,. R. D..
.
. ·
·
Ved!Lca·se, a .par da necess~dade de reajustamento dos· o•bJetivos de&ta
· 'comparlh!a, que ao seu . arcabouço · inicial, não ·correspondeu uma. ·estrutu··
• raçã(l adequada, tampouco uma prograriiaçlío de.· trabalhos e prevj.são d~ "
despesas, capaz de conduzi-la .mesmo· àquêles incompletos objet!vos coli· . ··
mados
.. , ·
' · ·
· · ·
.
· . · · · · .. ·
·
. Destarte, já. em fins de 1945, escassearam-lhe os capitais para\ o ritmo
.
!'egUlar. de seus trabalhos e de então. para hoje, vem ela-lutando coin. uma
,
' •·
· ·· falta ·de· recursos ·last!màvelmente· comprometedora da sua finalidade.
Certo é, .terem padecido todos os nossos grandes empreendimentos dêsses
: percalços agravados em grande pàrte pela ·!nflaçlío e pelo .continuo ':encare. cimento 'da vida .e das utilidades. .
·
E<lta emprêsa -·a C. -V. ·'R.. D. - parece ter excedido de mUlto a
expectativa :-· forçoso é a· Comissão· reconhecer _, e está. exigindo provi·
dências enérgicas de admlnJBtraÇiío e de recursos, para· que não fique exclu· .,
sivamente na Ultimação p~cial da ferrovltJ: de"penetraçlío, cuja importância
encarecemos :- sem,. entretanto, o pOrto correspondente à' sua capacidade
de trar1sporte e sem.:as minas .em condições de· satisfazê·la. . • . ·. · ·.
· ..Convém, ainda,· ·Bice~tuar, poder-se agora• completaT reaciona.lmente o ·
· programa da C'. V. R. D., aproximando-o lbglcamente das d!retrlzes Iniciais
que o nortearam· e· a cuja concretização já. nlío se devem opôr as razões.'
de · ordem econômica. .e politica contra elas. justamente argüldas .'. · ·
· Poildo de banda a análise mais minuciosa· de .como .se despenderam
os· relativamente vultosos recursos pastos até- 1946 à disposição da · Companhia, entende · a Comissão . responder da maneira seguinte ao programa ·
que lhe traçou .o Senado da RepúDllca.
'
Primeiro Qu~stto: ··.
.
a>· conhecer· .~ · necessá.rias provtdêné!aà já. · -tomadas pelo' .Govêrno
para promoVer um ·rigoros.o · contrOle da apllcaçlío .dos novos recursos a
·serem fornecidos à_ C. V. R •. D.
. · .
.
.
·1) Recentemente foi,. de .fato, re-estruturada a•c.- v. R." D~ tendo
em vista . uma'. ·distribUição· 1 dos seus órglíos administrativos .e-. técnicos,.
tcliclellte a ·lh.es proporcionar'maior eficiência. com 05 estatutos .elaborados·
· · parece, entretanto, nlío ·.será. alcançado· êste objetivo. ..:.. AD.exos 18 e 19- - ·
Nova organizaolío e estatutos da o .V•. R. D. . '· . '
· ··
· . -2> · A instituiçlío de· lJill ·conselho Técnico como elemento objetivo. de
. estudo; planejamento ···e contrOle·· de· execuçlío, ·n11o . of~ece, por qualquer· .
facel que ·:se· encare; .vantagem alguma, concorrendo• ao contrário;:: para
. criar atritos ·.em conseqüência. de prováveis· interferências nas atribuições
especificas "dos demais órgàoa..
·.
· · :. . ·
. ·
·3) l!'.sse conselho· Técruco, como está. constltuldo, · se , ccmllém . a~guns·
elementos técnicos o é por exceçlio; l'epresenta, :além disto,. em relaçlío à ··
própria lei das sociedades anônlmas, uma entidade ISJteral e, dentro .da
. · · · . • .· . .
. .
'.
·companhia, é .UIIUio superfetaçlío.
· Em.· yer.dade, , a Diretoria da Companhia, ._funcionando· como . corpo
coletivo, e o seu· Conselho de. Adminlstraçlío, e. ao lado dela, como acessores
agem, com real conhecimento de seus problemaS pelo rtrato corutlnuado
e .dlreto das questões nlêles en!Volvldas; numerosos . .téc:nicos - assistentes
técnicos ..:.. com: especialidade em cada assunto, os ·qua1s a devem orientar
com contingente apreciável de estudos, · sUgestões e projetas a servirem
Ae .base às decisões definitivas da Admin!straçlío Central da Companhia.
. Slio êsses profissional!!_..:.. os assistentes técnicos - yivendo em contacto
com a realidade dos negócios e ·empreendimentos da· Companhia e nlio
outros por mais -Ilustres e capazes o sejam, estranhos porém a tudo Isso,
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qur: fol'mnm, em qualquer cond!Qões, O· verdadeiro · Conselho Técnico da
entidade, exista êle ou não sob tal designação decretada em leL.
4) As considerações feitas ·são de jeito a convencer a comissão da
Inconveniência do Conselho .. Técnico como está criado·, o qual Importa.,
além de tudo, em mais uma despesa desnecessária· para a Companhia;
Ademais, a organização dêsse Conselho contraria o . que estabeleceu o
. art. 116, § 5. 0, do Decreto·!el n.• 2.647, de 26· de setembro de 1940.
5) A nova organização da Ola. desdobra em demasia a escala de
autoridade ou· de comando. Parece poder entregar-se a um. resultado não
menos eficiente, mais ·prático e menos oneroso, atribuindo ao. próprio
Presidente, a Superintendência Geral dos SerVIços e cometendo· a cada um
dos diretores, em esferas delimitadas, atlvldade de orientação e contrOle.
Com ê!es ficariam em contacto e em subOTdlnação hieráaqu!ca, ·como chefes
de .divisão ou superintendentes. de serVIço, os dire~e.s das. minas e da
. ·
·
estrada de ferro.
· 6) Os· planos a executar e. os negócios a firmar dentro de.llmites
pre,.esta•belecidos, seriam· objeto de decfsão em . conselho da Diretoria.
Assim, o orçamento de cada projeto e a maneira por que êle seria executado·
ou. deva ser alterado, tornar-se-la objeto da deliberação e .do contrôle
. co11stante dos elementos dirigentes da Ola. A Diretorla seria -obrigada a
·reunir-se ord!nàriamente uma ou mais vêzes por mês, ou extraord!nària·
mente tantas vêzes .quantas necessárias, para toniar conhecimento, através
da palarvrà. de cada um doo Diretores responsáveis, em f!sca.Ilzação direta,
portanto, da ma~ira pot. que as suas decisões estariam sendo cumpridas,
tomando, então, as providências necessárias para corrigir erros, reprimir
abusos e promover a; .pUnição de faltas.
· .·
· 7) O Conselho Fiscal completaria,· de acõrdo com o mandamento. da ·
lei, êste processo. de fiscalização, analisando os atos de cada Diretor e .da
· Diretorla conjtmta, cabendo à Assembjéia Geral as rproiVidências que
·
. excede1·em da competência dêsse Conselho .Fiscal. ·
. 8) Seria de tOda 'conveniência manter-se constitufda unia Comissão
mlxta Parlamentar. ou apenas de Deputados, como as QUe orientam e
fiscalizam as recuperações das Bacias do ·Amazonas e .Qo São Francisco .Para a_companhar os serv!çoo da C. V. •R,'.D; cooperando .com o -Poder · ·
J!lxecutivo, de maneira permanente, para, a· maior eficiência dêles.
9) Só; assim, .procedendo poder-se-é. "fazer o rigoroso con.trõle dos
VUltosos recursos fol·neéldos'' à C.. V. R .. D .. e de outros que .a ·Comissão
entenue lhe devam oportunamente ser proporcionados, como foi demons." .
trado e adiante se reliflrma.rá.
Segunão Quesito:

' .

· b) .. verificar, tanto quanto ·possível, se com êles (oJ recursos fornecidos) se . poderAo termitiar as obras projetadas. : · .
10). Verifica a Comlsslio, após minucioso estudo; no qué foi vivalnente ajudada pelos .elementos técnicos e contábels da Comapnhla, a ·
ínsuflc!êlicia dos recursos que lhe deverAo ser· fornecidos, mesmo ·para
terminação das .obras projetadas ao seu plano Inicial (relatório ile 1945)
sendo necessário suplementá·los em moeda nacional de,. aproximadamente
Cr$ .154.500.0oo,oo - desde que as despesas . a realizar, nessa moeda,
Jmportam, em Cr$ 431.218.607,QO .- dos quais só se poderio . dlmlntilr
cêrca .de 10% - com a aqulsiçAo de material Importado por conta ·do
empréstimo americano .de US$ 7.500.000,00 ,- pois que, êste, segundo
Informação· da própria Companhia, não será suficiente nem · para· a
compra de todo ·material norte-americano, nessa,.segunda :fase do empreendimento, constante da relação sumária segü!Iite, fornecida à comissão
»ela Companhia: .
·
Utili2açllo

1)
2)
3)
4)

4o

Empréstimo ·

De US$ 1.500.000,00
Renovação da maqul.nar!a, para terrll'J>lariagem.
Estruturas para obras de arte •.
Peças sobressalentes, para o eqUipamento.
Cimento (40% para ·o Departaznento das :Mllnas).

..,

...;. 6675) Explosivo . (30% para o Departàmento das Minas) .
Combustível (20% para · o Departamento das Minas) .
7) Lubrificantes (20% para o Departamento das .Minas) .
. 8) . Arame Farpado.
·
9) Pessoal estrangeiro,. especia.I!zado.
10) Equipamento para os silos das minas.
11) Material rodante para trens de passageiros da E. F. V. M.
12) d:uindaste de Socorro·, para. a Estrada de Ferro;
13J Escavadelra para as minas . e Cáls . de Minério.
14) ·Camlnh~s ·. (Departamento das Minas)·.
.'
15) Frete maritlmo e seguro. . · . ·
·
16) · Remunera~ão dos empreiteiros Americanos.
Ü> . Além disto, é para lamentar· venham se fornecendo à Companhia
os. recursos em numerário sempre ·com ·atraso, só se tendo ultimado, a· 12
do corrente,. segundo apurou a· Comissão, .a operação de $7.500.000,00 ..:...
terceiro empréstimo do Exlmbank . .'Mâs não foram tomadas providências
para que a: ela sejam fornecidas· as importâncias, em moeda' nacional 'POr
mànelra a poder desenvolver, com relativo-: desembaraço, seu programa de.
obras num ritmo· tão. acelerado quanto econômlco, como exige a solução
. do seu problema ora reajustado; exportar minério e lmp~rtar ·carvão. .. .. •
',I'erceiro QUesito:
.. c)· e se com essas obras ficará-a "Companhia em cond~ções de. exe·
~utar o seu' programa; tal como foi projetado":
. ··
·
· 12) A Comissão entende que apenas com as· obras inicia.Imente proje·
tadas .niío ficará a Companhia em condições de executar· o programa para
o qual foi "·constituida, necessiW!do, para iStc, levar -a. efeito desde já:
·
· a>· .a·· ampliação do seu· põrto de minério e ii Ugação conveniente de
sua felTovia com o põrto .comercial de Vitória, ava.Iladas essas obras,
. segundo orçamento recente em cêrca de Cr$ 18.600.000,00.
·
b) em ·complemento ao seu programa. inicial, construir o ·pórto- ·carvo·
elro orçado em· cêrca de Cr$ 44.000.000,00 de modo ··que as despesas ·a
fa'zer , no pórto, convenientemente reforçadas <=10%) pata atender · as
flutuações de prêços·e m_ão de obra, se elevam a·_cêrca de Cr$ 7G.OOO.OOO,OO.
· c) ·completar a remodelação de sua . ferrovia,· inclusive do :material
rodante -dessa, - na lmpol1tãncia de C1'$ 340.218.507,00.
·
, ·à) completar as. InStalações das minas ,importando em .......... ~.
Cr$ 75.000.000,00.
. ·
·
·
·Somando as importâncias. dos Itens b) c) e 'à> tem-se a despesa total
de .Cr$ 445.218.507,00.
·
· ·· · ·
Entretanto a ComiSsão ·julga. imprescindível acrescer . ao programa da .
C; v·. R. D. a construção cio seu prolongamento de .Itablra -.Belo Hori·
zonte ·- o que importará - a razão de Cr$ 1. 500. OOO,OOkm. -.: em mais
.cr$ l!~o.:ooo .iloG,oo ··
·
..
elevando-se o total anterior a
·Cr$ ,665.218.507,_00.
e como dos recursos fornecidos .ou a fornecer à Companhia sobram apenas
Or$ 283.431.110,70, . conclue·se . forçoeo providenclar~se-lhe oportunamente
o flntmclamento em moeda nacional de ·mais Cr$ 347.765.545,00 ·.ou seja
·
em nllmeros redondos.
· Cr$ 400.000 .000,0() .
atendendo à.s despesas dêsse próprio finiiJlclamento e à.s demoras inev!·
tá'veis em operações de tal natureza, .as. quais repercutem .em gastos adi·
clonais,. imprev!slve!s.
Quarto Quesito:
.d) ' sugerindo, outrossim; ao Govêmo, pelo intermédio · do COngresso,
as medidas adicionais que julgai:' necessárias para col!mar os <:itados
. objetlvÇ)s.
·
·
, ,
6).

..
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aos Itens, 1 e 3 do programa de trabalhos .da Comissao - outras devera o
ser solicitadas relativas aos. recursos de que vai precisar a C. V. R. D.
para col!mar o objetivo final que a ela aqUi se traçou.
·
14) . FJcou evidenciado que. o .minério do Cauê pode ser pOsto no
vagão da, ferrovia, em Campestre a Cr$ 17,45/ton. (relatório . Meed!ros,
pág. 48), custo que -a Comissão .elevou prudentemente a Cr$ 20,00/ton;
demonstrou~ Igualmente, que o seu transporte até Vitória custará ·32,031,
(pág. 39) ; as despesas portuárias !~portarão em Cr$ 5,50/ton: (3;05)
embarque +. 2,45 taxas), logo o minério embarcado ficará,. finalmente dentro
•. em breve, . por Cr$ 57,63 , por tonelada. CAnexo n.0 20 - Frétes E •. · u,. e

·umc.B.J...

. .

·

...

·.

15) Atualmente· .o prêço de venda de minério F.o.b .. Vitória é· de
11êrca · de OS$ 6,80/ton. -:- que, ao câmbio de Cr$ 18,38, - rBi!J.resentam
Cr$ .124,98/ton. (pág. 50) autorizando a ·perspectiva de um liquido de
Cr$ 67,00/ton.
.·
.. ' • ·
· ·
.
··
Por mais pessimistas que sejamos supondo-o reduzido a Cr$ 590,00/ton.
-. ainda •ter-se-ão por ano, dada a exportação de 1. 500.000 toneladas
· Cr$ 75.000 ;oooo,oo - de disponlbllldades, com as ·quais a Comapnhla fará,
galllardainente, face aos seus. compromissos Inclusive dando uma justa
·
, .·
remuneração a todo o capital empregado .
. . 16)'. Entretanto,. como medida de prudência, é aconselliável sa subs·
tituam por "!))aa-tes beneficiárias". os Cr$ 2()0;~00.00M(), (duzentos milhões de
cruzeiros) caucionados :no Banco' do Brasil, sendo .,igualmente desta, espécie
. .a garantia a dar pela Companhia ao Govêrno pelo· novo crédito em ·cruzeiros ·
de· '400. milllões · a que se· refere o item 13,. precedente, -elevando a
· Cr$ 600.000,00) - o montante de obrigações desta espécie.
.
· · ·.
MeSmo se:m levar ·em .cO'Jltta · as poss! veis economias · decorrentes de
. .
.
Transporte do carvão. e da tração Diesel-Elétrica;
. A rtal illlipol1tâllicla en:i !Verdade vultosa · empregada porém, -numa obra
de incontestável valor para o País será assegurada .a participação máxima
de acOrdo com a lei - de '10% dos lucros líqUidos da Companhi!a - os
quais no minimo· somarão. Cr$ .7.500,00 anualmente, mas que poderão
ascender ao dobro, representando ,então, 2,5% sõbl.1e .aquela· importância ..
Dado o pro,váver incremento. da exportação até 6.000.000 toneladas.· 'é
Justificável ainda a esperança de se poderem remunerar estas "partes
beuficliirlas" qom. o juro de -6.%. quando serão . substituídas . por apólices
federais, com as quais out1.'9S em!preendimentos . de utilidade pública se
poderão financiar. .
·
·
:.. a) Ao enovez de. complicar-se, dever-se-á simpll!J.i:ar a organizà.ção da .
Companhia, aproveitando, ao. máximo, os seus velhos.· elemi!ntos. de adml·
nlstração e pondo-os em contato . maás estretto possliv'el com ·OS . serviços . ·
,.que se 11cham todOs situados. entre· VItória. e Itablra'. .Al!aim: ·· .
.
a"l) Sômente · ao seu ~esldente, · acompanhado · de uma ·pequena
equipe necessária• ao próprio expediente seria . forçoso ·permanecer no .Rio,
·onde a séde··da. . Companhia reduzir-se-é. -ao mintm·o.
·
· . ·· .
·
. a-2). o Vice-Presldente, .assumindo' ai. superintendência · geral · dos .
serviços instalar-se-á em Itabira, tendo sob suas ordens os .dfrigentes das ·
Minas da . ferrovta em tráfego · e do remanejamento da ferrov:ia e do. seu
_prolongamento Itàbira-Belo Hodzonte; · .. :. ·.·
. ·
' · .·
' ·
· a-3~ . o. Diretor Comercial sediará em.~Vltórla, tendo sob suas ordens· _
a dlreção. geràJ. do ;pessoal, a ·secretaria e a.:.Collltabllidade ,e a, fiscalização·
elo pOrto, cuja superintendência cabe ao Govêrno··iio Estado. '· ·
O''rádlo e o. avião trarão em constlllllte '!ligação êsses .elementos da
dlreção geral da "Companhia.
.
..
·.
·
.
· b) · O Govêrno Pederal garantirá à · Companhia .uma dotação suplementar de Cr$ 409.000,00 - a ser efetlvada no má.lçlnio .em quatro anos a
partir de janeiro. de 1950 - com a obrigação de, nêste prazo, . além da
terminação. de suas obras - pOrto, ferroVia ·até Itabira, e minas ..;,. Inaugurar ela o tráfego comercial. e{etl:vo e continuo de VItória a Belo· Horizonte,
. Isto '.é, completando a construção de Itabira .a Belo .Horizonte. .
.
C) 0 empréstimo em debêntures da'Companhla; · obem ·como .Q crédito
·da letra B) serão transformados em · "partes beneficiárias" -· à,s· quais

.

'

.- . .
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será assegurada a distribuição de dividendos somando á lOr% ._ dos seus
.lucros líquidos.
·•
·
.
·· .
·.
·
• .. ct> Sabendo-se estai autor!lzado o Govêrno do Estado. do Espírito santo
a levantar um empréstimo de US$ 8. ooo. ooo- ....: do qua~ cêrca de ....... ,
US$ 5.000.000 :- se destinam ac> pôrto de Vitória·- ser a obra recomen·
dável de coperação -' empregue o Govêrno Federal, pelo intermédio da
Companhia., soos bons Ol!fcios iPM"a a rea.Uzaçã.o dêsse empréstimo, adlan. tando·se nêste sentido - os -contratos já em curso, entre o Estado· e a
. Companlúa.
·
· · ·· •
Sr.· Presidente do Senado:
Encerra~do .seus estudos e êste relatório, .a Comissão manifesta
· · esperanÇa no total ·aproveitamento dos capitais e esforços até agora ··
empregados,. embora um pOJilco :desordenadamente, · e a se e~~~~pregarem, de>
· .ora .em diante· com' o grande favor da Clqlediêncla adquirida, na/ recuperação.econômica do Vale do Rio Dôce, com fundamento. na· exploração intensiva .
' de suá riqueza mineral. e agrícola. .
.· · · . . -, ,. · . · . · · ·
. · Afirma ela· sua confl~nça no imenso resUltado· para todo o Pais i:lêsse ·
. aproveitamento, a servir. de exemplo de como -:-· em moldes racionais e
democrMicos da admlnfstraçã<) - sob o apanágio da.' Constituição de a946
--um rumo lógico e pa.triótloo. pode ·ser..dado ao riotáNel empreeridllnenltO·
e ·submete à apreciação 9o 5en9Jdo ó Seguinte . projeto de' lei, nó qUIIl ..
· . _procurou substanciar as .medidas· e. provldênélas ·sugeridas· nêste. relatório; .
· rogando a V'. Ex.a.:eiiiCalmlnhá,.;lo .à Câmara dos Deputados, :se porventura
contiver . êle matéria de Ü!lclativa· exclusiva -dessa· casa. do congresso
Federal.
. .
.
' · · ·
·
·
· ·
·
·
Sair. das Comissões do Senado, 24 . de agôsto de 1948. ·.....; Henrique de
· · Novaes, 'Presidente' da; Comissão. - ·Bernarães .Filho,. 'Vice~Pres!dente .da<
comissão; ·-· Ribf!iro Gonçalves, Relator da. .Ferrovia. - Carlo_s Medeiros,
Relator. das Minas~ -,Duque de Mesquita, Relator do. POrto com· as restr.l·çõeii constantes da ata.' - Manuel de Novais, Deputado·. Federal _com as .
·restrições constantes do. .voto
do Deputado Duque
de Mesquita.''
· ·.
·
.
.
;• .

a

'

.

d Mesa e é ·lido, o seguinte

dência .Ó fornecimento de recursos,
em . moeda. nacional; até Cr$ .... :; .
..
..
400;ooo·.ooo,oo ."- à -.c.V.R;D., para
· N.o 35, de 1948
que : ela, dentro do prazo. de quatro ·
·
· . - ·anos, a partir de janeiro ·de 1949. -.
.
- . ·· ·
D_etermina provid~nctas relatt·
termine seu .programa·. de obras, !nvas ao complemento do prograr~ta
clusive o· prolongamento . Itabira . ·- da Companhia. vaze do .Rio ·Doce Belo Hor!zontp; :
·-· · ·.
. .
Vem

PROJETO

DE

LEI 00 · sENADo

·

. S •. A., e sóbre os,. meios de_ ·lhe ·
· ·· • ·
garantir a soZuç4ó · integral,- sem . .· Art. 4.•. - Da importância totat
. soluç4o de •continuidade.
- ·
constante .· do· artigo . j)recedente ·...;.

Art> 1.0 ~ :à Gov~rno: Federal to- igual a Cr$· 400;000.000,00 - ~erão
.
·
dedUZidas as 'já autorlzadaa pelo Conmará ~as: providências-. de ca_ráter ad~. gresso Federal e fornecidas· pelo Go··
m!nistratlvo. e ~inanceiras indicadas vêrno para o prolongamento Itabira·
~- no !relatório da ' Comissão interparla:. . Belo Hor!zonte, cUjas .obras passarão
. mentar, encarregada de ·estudar .a si ·imediatamente a . ser dirigidas e
tua!;ão econômico-f!nanceira. ·da Com- custeadas .pela c.;V. R .• D., liquida. panhia V~le do · Rio Doce, · ten~~ ·· das as <!espesas já realizadas· .e ·respeita dos os ·compromissOs · assumidos
. ' .. em vista a maior eficiência dos se.
vlr;os ·dessa Companhia, . e . a melhor
_
•
0
apllca.ç!!.o · dos recursos financeiros a
.Ai:t. 5. - o Govêrno Federal, em
ela fornecidos. ·
· .
·retribuição dos créditos outorgados à
· Art. 2,0 ~A c.v.R.D. será·con- c .. V. R, D., garantidos por debl!u. fiado o prolongamento, .em construção, ·. tures dessa companlúa caucionados .no
de Itabira a .Belo Horizonte, o qual _Banco do Brasil, ·no· total de.Cr$ ...
será incorporado ao seu sistema f er- 200. ooo. 000,00 ..:.,. e dos saldos, dos no- ·
roviárlo .à .niedida que fôr entregue vos créditos, que a ela concederá, até
ao tráfego. ·
· .
. Cr$ 400.000. 000,00 - feitas as ·dedu·
Art. 3.0 - O Govêrno Federal pro· ções do artigo 4.0 precedente, receberá
Videnciará com a necessária antece- da referida Companhia "partes bene- ·
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Sr. Presidente, é perfeita a coincidência entre. os números constanArt. 6.0 - Esta lei ent~a~á em vigor tes do substitutivo que tive a honra
· na data de stla publicaçao, revogndas de apresentar, na parte referente a
vencimentos da mal!'istratura federal,
as disposições em contrário.
,
O SR. PRESIQENTE - O Senhor e a. tabela proposta pelo Poder ExeSenador Henrique de Novaes apresenta cutivo.
O senado perdoar-me-á, mas perum projeto, em nome da Comissão
mitirá
leia alguns trechos da MensaInter-Parlamentar encarregada pelo
Congresso Nacional de estudar a si- gem, para que se verifique que os altuacão econôm!co-financelra da Com· garismos do substitutivo coincidem
parih,la. Vale do Rio Doce. Na funda- perfeitamente com os da Mehsagem.
Diz a exposição de motivos do Sementação requer seja o mesmo encanhor
da Justiça ao Sr Preminhado à Câmara dos Deputados, se sidenteMinistro
da
República.
·
porventura. contiver matéria de IIli·
ciativa. exclusiva dessa. Càsa do Le"q momento por que passa a
gislativo.
Naçao, sendo como é de dificUlEvidentemente, não cabe à Presidade de restabelecimento de sua
dência deliberar, de vez que, sôbre
normalidade econôllllca, não aconqualquer projeto apresentado ao Seselharia a criação de nenhum
nado, deve, preliminarmente, !Pronunônus para o Tesouro Nacional.
ciar-se, a Comissão de Constituição e
Estando fixados em Cr$ ..... .
Justiça. Somente as comissões técni16.000,00 por mês os vencimentos
cas podem dizer se a matéria escapa,
dos Desembargadores do Tribuou não, à competência do Senado.
nal
de Justiça de São PaUlo item
Vai o projeto, portanto, à de Cons4)
,
não
é possível ,entretanto, ser
tituição e Justiça. .
'
.
evitada
a instituição d-e novos
.Continua a hora do el(;Jledlente.
gravames para o orçamento da
O SR. ALFREDO NEVES - Sr.
República, porque cumpre dar
Presidente, o brilhante órgão d~ta
execução ao preceito constituciocapital "Correio da Manhã", num
nal do art. 26, § 3. 0 , elevando os·
de seus artigos editoriais, sob 0 tí. vencimentos dos Desembargadores
tulo "Os vencimentos da magistratudo Distrito· Federal, para remunera'.', i~ere tópico que reputo de meu
ração não inferiores à mais alta
dever retlflcar.
remuneração dos magistrados de
igual categoria dos Estados.
Conforme se anuncia e o Senado
A Lei n.0 33, dêste ano, dispondo
acaba de aprovar um requerimento
sôbre
os vencimentos dos magis11esse sentido, figura na ordem do dia
.trndos, rufastou-se dêsse critério
da !>'l'óxima sessão, o projeto que aumínimo da ConstitUição, . decormenta os vencimentos da magistrn.rendo do principio que estabeleceu
tlll'a federal. Daí o meu desejo de ·
rpara a fixação dos vencimentos
escliirecer, à ilustrada redação· do
dos referidos Desembargadores
" Correio da Manhã", desde ját que o
um apreciável aumento de dessllbstitutlvCJD por mim apresentado, na
parte que se refere à magistratura
pesa, que se reflete na fixação
federal, S!J moldou justamente na prodos vencimentos dos demais magistrados e membros do Ministério
posta do Govêrno constante da mensagem de setembro de 1947.
Público para a qual serve de base.
Em face do exposto, êste MinisDiz o articulista:
tério julgà de conveniência dar
cumprimento à mencionada dls"Encontra-se em adiantado ·es-·
tudo, no Senado, · o pl'Ojeto dn
rpõsição constitucional, atendendo
Câmara que fixa novos vencimencm parte, com o aumento llllnimo
possível, da despesa pública, RO
tos para os magistrados e para o·
imperativo de não agravar a si·
o qual o Sr. Alfredo Neves ofctuaçiío do Tesouro ·Nacional, fa.recell substitutivo. O trabalho do
Senador fluminense não restabezendo-se pequena modificação no
lece, como a princípio parecera,,
critério estabelecido pela Lei
o pedido do Executivo em Menn.0 33, lsrto é, estabelecendo-se para
sagem à. Câmara dos Deputados;
cs Desembargadores do Tribunal
pelo menos não há coincidência
de Justiça . do Distrito Federal
perfeita dos números dos dois travencimentos iguais aos. dos magistrados de igual categoria nos Es·
balhos".
ficiárias, até o. máximo de Cr$ ·· ..

50 .000 .000,00.
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ta dos, em lugar de maior de 5r;,
e elevando-se, em relação a. essa
nova base, na mesma proporção
prescrita na referida Lei, os vencimentos dos Ministros componen·
tes do Supremo Tribunal Federal,
do Tribunal Federal de Recursos,
do Superior Tribunal Militar, do
Tribunal. de contas e dos repre·
sentantes do Ministério Público
que funcionam perante cada wn
dêsses tribunais.
Isso é possível, sem ferir o prin·
clplo da Irregularidade de venci·
mentes garantidos aoo JilliiZes, rporque a Lei n.• 33, de 13 de maio de ·
1947, que determinou o critério
para a fiXação do vencimento dos
Desembargadores do Tribunal du
Justiça do Distrito Federal, relegou a própria fixação definitiva
a outra providência de caráter le·
gislativo, não se configurando as·
sim a hipótese dD direito adquirido. Irredutibllldade existiria &e
já estivessem fiXados os venci·
mentes e se a norma tivesse de
ser executada, Independentemente de qualquer outra providência.
Tendo em vista a orientação ex·
posta, os vencimentDs dos mngis·
t rados e órgãos do Ministério Púc
bllco ·junto aos Tribunais, passam
a ser os seguintes:
Vencimento
Mimsal
Cr$
. Ministros do Supremo
Tribunal Federal .. ..
18.480,00
Procurador Geral da
República . .. .. .. .. .
18.480,00
Ministros do Tribunal
16. 800,00
Federal de Recursos
Sub Procurador: 'Geral
da República . .. .. .
16.800,00
Ministros do Superior
Tribunal Mllltar • . .
16.800,00
Procurador . Geral da
16.800,00
Justiça Mllltar .. .. .
Ministros do Tribunal
de Contas .. .. .. .. .
16.800,00
Procurador junto ao
Tribunal de Contas
16 .800,00
Desembargadores . do
Tribunal . de JustlçQ;
do Distrito Federal
16.000,00
Procurador Geral da
Justiça do DistrltD
16.000,00
Federal .. .. . .. .. . ..
Juizes de · Direito da
Justiço. do Distrito
Federal .. .. .. . .. . ..
10.670,00

Juizes Substitutos e
Juizes do Registro
Civil da Justiça do
Distrito Federal ....

7.470,00

Pode-se verificar, com facllldade,
que são êstes os mesmos constantes
do substitutivo·. ·
O Sr. Mathtas OZympto - Permi. te V. Ex.• um aparte? <assentimento
do orador> A fixação de vencimentos que V. Ex.• estabelece é diferente.
da proposta na segunda Mensagem
do Sr. Presidente da República. Es·
tão ali fiXados os vencimentos dosMlnlsttos do Supremo Tribunal Federal e do Procurador Geral da Re
pública, em vinte. e quatro mil cruzeiros; os dos Ministros do Tribunal
Federal de Recursos, do Superior Trl·
bunal Militar e do Tribunal de ·Contas, em vinte mil :cruzeiros.
O SR. ALFREDO' NEVES,:..... E o
dos dese!llbargadores?
o Sr. Mathlas Olympio - Têm ~les
o mesmo quantitativo dD substitutivo
de ,V. Ex.•: dezessels mil cruzeiros.
O SR. ALFREDO NEVES - Te·
mos, assim, que o vencimento de ....
16.000 cruzeiros para os Srs. Desembargadores, é. perfeitamente constitucional. Mas, por certo, o Sr. Presidente da República não pôde examinar, em detalhe, as tabelas que
lhe apresentou o D.A.S.P., quando
cogitou dos aumentos para o funcionalismo cm geral, porque. se o fizesse, certo não repetiria, ali, a parte
referente à magistratura federal, por
já ter externado sua opinião em face
d~ Imperativo constitucional.
Mas, Sr. Presidente, que se , observou?
•
O D.A.S.P., ·desejoso de elevar os
vencimentos de seus diretores de Cr$
8. 250,00 para Cr$ 20. 000,00, e melhDrar sensivelmente também os vencimentos ·dos demais chefes de serviço
desse Departamento, usou. de estratagema, reproduzindo o que a Câ·
mara, na sua Comissão de Finanças,
já havia votado,. em relação aos vencimentos da magistratura fedenl.
Por Isso que, se não fiXasse em Cr$
24.000,00 os estipêndlos dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, o DIreter Geral do D.A.S.P., em hlpótes. alguma poderia ter os seus ven- ·
cimentos elevados de 8.250 crúzeiros
para vinte mil.
O Sr. Mathias Olympio - Por que?
O SR·. ALFREDO NEVES - Provavelmente, o Sr. Presidente da Repú-_ ·
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bllca não se deteve nas tabelas antes
de enviá-las à Câmara· dos Deputados. Ocorre, ainda, que a Conlls·
são de Finanças da Câmara acaba de
reduzir, consideravelmente, os venclJr.entos dos funcionários públicos e dos
milltares, constantes da última mensagem do Poder Executivo. O próprio
diretor do D.A.S.P., que se. havia
Proposto vinte mil cruzeiros mensais,
está reduzido, se me não falha a memória, a trese mil. Os generais do
Exército que all figuravam com vinte
ml! cruzeiros, passaram para .quinze
ml!. ·Portanto, o argumento de V.
Ex.• só serve para aconselhar. que
acompanhemos o principio de econo, mia adotado pela comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. Reduzamos, pois, na mesma proporção que
para os m1lltares e funcionários pú·
bllcos favorecidos pela segunda mensagem, os vencimentoS" da magistmtura federal. Isso será lógico e equitativo.
·
.
.
o Sr. Mathtas Olympto ...;., Desde
que não •e fira a Constituição.
O SR. ALFREDO NEVES - Perfeitamente. E' o que consta do substitutivo que formulei. Atribuindo-se
ao general do Exército quinze mll
cruzeiros, acho de equidade, porque é
positivamente constitucional, que se
dêem dezesseis mil cruzeiros ao desembargador, dezessels mil e oito'
centos cruzeiros ao Ministro do Tr1- ·
bunal de Recursos e dezoito mll quatrocentos e oitenta cruzeiros ao Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Com esse procedimento por parte do
Congresso, não h a·; erá f·a vori Msmo
para uns, ·enquanto que se aperta demasiadamente em relação à grande
maioria, justamente a de meno!'€s
vencimentos.
O Sr. Mathias Olymplo - Não se
pode dar ao desembargador menos
de dezesseis mll e oitocentos cruzeiros. Há disposição constitucional, que
determina que os membros do Trl·
bunal de Apelação não podem ter vencimentos inferiores aos de seus colega.~
nos Estados, acrescidos de cinco po\'
cento. Os desembargadores de Sã~
Paulo, aUferem dezesseis mil cruzei
ros, que, acrescidos de cinco por cento, .
sãL dezesseis mil e oitocentos cruzeiros. Qualquer fixação inferior ferirá diretamente a Constituição.
O SR. ALFREDO NEVES- 011de
leu V. Ex.• i&~o na Constituição?
O que ela diz é que os desembargadores federais não poderão ter vencimentos inferiores aos de seus cole-

gas nos Estados de ·maiores venQimentos. Para calcar-se na Constitui·
ção, que se fez? Elevaram-se ·para
vinte e quatro mll cruzeiros, vinte e
dois mll e assim por diante, vencimentos que. podem ser .realmente ,lU·
mentados, mas não sob o fundamento
de obediência a . preceito constitu·
cional.
Ora, Sr. Presidente, positivamente
não é razoável. Pode se atribuir, é
justo que se atribuam a Ministro da
mais alta côrte do Brasll vencimentos
condignos, pois eles os merecem. Não
sou contra. Mas, quando se invoca a
Constituição, qu·e não permite que se
dA menos do que percebe um desembargador de um Estado, e dada a
situação 'precária do Tesouro Nacional, é razoável que se equipare o de·
8embargador da Justiça local do Distrito . Federal ao que mais percebe
nos Estados. Nada mais que isso. E
como os Ministros do Tribunal de
Recursos são hierarquicamente supe- ·
rlores aos desembargadores, é ju~to
que se lhes dê uma percentagem sObre
os desembargadores.. E por sua vez,
.como o Ministro do' Supremo Tribunal Federal é. superior ao ministro do
Tribunal de Recursos, também deve
te1 vencimentos relativamente maio·
res. Mas, se se atribuem ao desembargador dezesseis mll cruzeiros, ao ·
Ministro do Tribunal de Recursos vl:l·
te mll e vinte e quatro mil a um
Ministro do Supremo Tribunal Fede·
ral, êsse procedimento não me pare·
ce equitativo, principalmente neste
momento .. Reconheço, repito, que a
magistratura precisa ser· bem remunerada, para que po&~a viver ·com
sobriedade, confOrto e dignidade.
Tudo, porém, deve ficar dentro daa
·possibllldades do Tesouro Nacional.
Ninguém paga mais pelo. simples pra·
zer de pagar. Só faz prodigalidade
quem pode. Não é êsse o caso do
Tesouro Naci011al. Jl:ste, o fato.
Sr. Presidente, venho à tribuna
neste· momento; para dizer que meu
substitutivo, na parte que .se refere
à maglstrll!tura .t'ederal, está calcado
nos têrmos precisos da tabela cons·
tante da mensagem presidencial de
setembro ·de 1947, que . provocou na
Câmara dos Deputados o debate em
tOrno dos vencimentos da magistra·
tura e estimulou a onda de aumen·
tos de vencimentos que por af vem.
E' certo que ·a Câmara pode aumen•
tar como quiser. O Congresso não
está adstrito a aceitar aquilo que o
Presidente da República propõe. Pode
aumentar,· ninguem, o nega; o artl·
cullsta é. quem procura justificar o
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aumento. Nunca se disse que não
bem fazer, neste momento, em respudesse ser feito.
posta aos meus confrades do "CorreJo
O Sr. Mathias Olympio - Ao conda Manhã". (Multo bem; multo bem).
trário, o Senador Etelvino Lins entende que não .se pôde aumentar.
Comparecem .mais os srs. SenaDemonstrarei que o substitutivo de
dores:
V. Ex.•· é contrário à segunda men·
Ernesto DornellEs.
sagem do Presidente da República,
Alivaro
Adolpho.
Ficarei penhorado a V. Ex.• se vier .
Georgluo Avelino.
ouvir-me, amanhã, pois comprovarei
Ribeiro Gonçalves.
meus argumentos com fatos, com esDurval Cruz..
tatísticas. Não o faço hoje, porque
Ola vo Oliveira.
a matérla não está em discussão .
Arthur Santos.
O SR, ALFREDO NEVES - V.
Filho (8);
Marcondes
Ex.• é quem está aparteando. EstfJU
respondendo ao articulista do "Correio
Deixam de ~omparecer os Srs.
da . Manhã". Se o artigo é de V.
Senadores:
Ex.•, a resposta ai está. (lUso) O
·Magalhães Barata.
que desejava esclarecer é que o autor
~ovaes Filho.
do artigo leu mal o meu substl·
A[lolonlo
Sales.
tutivo, ao dizer que há ·algarismos que
Góes
Monteiro.
não são Iguais aos da mensagem. ApeWalter Franco.
nas procurei demonstrar que não arSá Tlnoco. ·
redei uma virgula naquilo que ·ne reBernardes Filho.
fere à magistratura federal na menFilinto MUller.
sagem do Govêrno de setembro de
.Getulio Vargas (9) •
1947.
O SR. PRESIDENTE -· Stlbmeto a
c Sr. Andrade Ramos - V .. Ex.•
discussão
·o PareCP.r n;' 713, que dá reestá argumentando com multa felic!dação final ao Projeto de !fi!. da Câdade e precisão.
mara n.•. 109, d·e 1948, que ·abre créO SR. ALFREDO NEVES - Era
dito para despesas com a execução de
apenas o que desejava responder, pelo contratOB parciais flrmadoa com técnimuito que me merece o "Correio- cos especializados para lecionar n.a
da Manhã", po:qur, o artigo não está Escola Técnica _do Exército.
assinado, é editorial. Eu quis provar,
sôbre a Mes!l uma emenda que
como consideração pessoal a l!sse. ór· vaiEstá
ser.
lida
gão . de publicidade, onde tenho lnú· ·
meros amigos, que os meus prezados
E' Ilda e apolad:t a seguinte
ccnfradl!fl estão eqUIVO!lados. Meu subsZME!IDA
titutivo está calcado precisamente na
.mensagem do Senllor Presidente. da
A Redação Final do Projeto de
República, que deu Inicio aos deba·
Lei da Cfl11Wra n.0 109, ·de 1948.
tes na Câmara dos Deputados, sO·
Swprlma·se, 1110 ,!ai1tf. ta as !plll1a.bre o aumento de vencimentos da ma·
vras "no excrcfclo de 1947". ·
glstratura 'federal.
A segunda mensagem, que está serJustificação
vindo de base para dlscusslío, é em
A justl!icação desta emenda está 1110
favor do ·que estou argumentando.
Todos os vencimentos constantes da próprio parecer da douta Comissão de
proposta do D.A.S.P. sofreram re- Redação de Leis: com as palavras .
dução na Comissão de Flnaltças. En• · cuja supressão ora se propõe,· a led se
tre êsses, os dos generais, que, na tornaria Inoperante. Os cantratos a·
mensagem, figuravam com 20 mll que ela se relere não chegaram a ser
cruzeiros e passaram a 15 mil. Assim; asslnaldos em 1947, Justamente .por
pois, se houvesse realmente da parte falta de 'Verbal. E, quanto a 1948, o
da Comls.são de Finanças o Intuito exercfclo já está no fim, ·não haivendo
generalizado de economia; não se te· pràtlcarnen te, tempo de apresentar a
ria separado a magistratura do pro- verba.
jett de vencimentos dos funcionários
S!llla das Sessões, em 24 de a:gõsto
públicos, de vez que todos são servideres. Entretanto, como é preciso au· de 1948. - Evandro Vianna.
mentar a magistratura, separou-se·
O SR. PRESIDENTE -.Continua
essa parte dos têrmos da mensagem.
a discussão (Pausa) .

técnicos· especializados, por lecionarem na Escola Técnica do Exército e
servirem como · consu!tOl'es junto aos
estabelecimentos fabris do mesmo Mi·
nistério.
Art. 2.o Revog:un-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE - Tendo recebido apenas em-enda de redação, . o
Projeto de Lei da Câmara n. 0 109, ae
1948, sobe a sanção.
Esgotada a hora do expediente, pasE' aprovado em discussão única, sa-se á ·
·com a modificação constante da
Ordem do Dia
emenda aceita. o seguinte
,,
Continuação da discussão únle;a
PARECER
· do ProJ·eto de Lei da Câmara numero 119, de 1948, que concede _iN.o 713, ae 1948
senção de direitos de lmportaçao
· ma Comissão de Redação de Leis)
e demais taxas aduaneiras, Inclusive a de previdência social, para
A Comissão apresenta cm anexo a
128 caixas de papelão que contêm
redação final do Projeto de Lei núrmeequipamento necessário ao preparo
ro 109, de 1948, or!giná:·io da Càma.ra
de sangue. <Com pareceres núdos Deputados. · ·
meros .463 e 530, das Comissões de
Constituição e Justiça e de FinanNos têrmos do projeto é aberto ao
ças, favoráveis à proposição e à
Ministério da Guerra um crédito esemenda de plenário, o último com
pecial para atender. no exercício desub-emenda; n.0 ·676 e 677, das
1947, à execuçll.o de alguns contratos
mesmas Comissões, sôbre a concom técnicos especializados.
sulta constante do requerimento
n.0 100, de 1948, do Senador João
A permanecer, ::~órém, essa referênVlllasbOas) ,
cia ao ano anterior,' a lei em que o
projeto se converte: será inútil. Não
<Pausa).
se trata, sequer, :ie despesas efetua·Não havendo quem peça a palavra,
. das em 1947, pois oo contratos, em
.declaro
encerrada a discussão .
vista de não existir aluda a Iel, não·
chegaram a ser assinados, segundo o
Ao projeto foi apresentada uma eInforme recebido, por esta Comissão, menda pelo Sr, Senador João Vlllas·
do .Ministério da Guerra.
bôas nos seguintes têrmos:
o plenário, ciente do que ocorre, po- ·
Ao art: 1.0 : Substitua-se a exderá tomar, a respeitO do caso, a repressão "lnculslve" pela "exclusolução que lhe parecer melhor,
sive".
Sala da Comissão de Redação de
Esta emenda teve p·arecer fa vorá- ·
Leis, em. . . de agôsto de 1948, vel da Comissão de Constituição e JusCIOdomir Cardoso, Presidente. - Cl- . tiça. A comissão de Finanças, porém,
cero de Vasconcelos, .R.elator.. - Vlal- ma.nl!estou-se, oferecendo sub-emenda
demar Pedrosa. - .1ugusto Meira.
consubstanciada na seguinte conclu·
Não havendo quem peça u palavra,
declaro-a encerrada.
Vai ser votada cm prlmell'O lugar a
emenda. Os Srs. Senadores que a
aprovam, queiram con&ervar-se sen.
tados <Pausa)
Está a-provada. . ,
Passa-se à votação do parecer. Os
Srs. que o aprovam, com a modlfl·
cação constante da emenda aceita,
queiram conservar-se sentados <Pausa)

Ribeiro Gonçalves.

ANEXO AO PARECER N.o 713
Redação final do Projeto de Lei

da Cdmara n,o 109, de 1948.

O Congresso N11cional decreta:
Art, 1.0 E' aberto, pelo Mlnistériu
. da Guerra, um crédito especial de ....
Cr$ 1.000.000,00 <um ml!hiio de cruzeiros) , a fim de atender, no exercício
de 194'7, 'a despesas com a execução
de contratos parciais firmados com

são:

. .~

"não temos dúvidas em acompanhar o parecer da douta: Comissão de Constituição e Justiça que
acolheu ·a. emenda, alterando-se,
no entanto, a redação do anteprojeto para que seja exc!ulda da 1senção apenas a taxa de previdência social.e mantida a do lmpôsto
de consumo e sê! o de mercê. "
Vou. submeter a votos em primeiro
lugar a sub-emcnda da Comissão de
Finanças,
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(Pausa>.

Aprovada.
Fica prejudicada a emenda de plenário, da autorJa do Sr. Senador João
VlllasbOas .
Passa-se à votação do projeto.
O SR. RmEIRO GONQALVES
(para declaração de voto) . Sr. Presidente, por ocasião da votação da emenda ao projeto ·que acaba de ser
aprovado, não ti ve oportunidade de
fazer sentir ao Senado por que não
lhe de! apOio Integral. Jl: o que faço
agora.
·
A meu vêr, o Senado ao votar projetas que concedem Isenção de direitos aduaneiros, não deve tornar êsse
favor extensivo às taxas de previdência
social. ·
·
Ora, a emenda fazia exceção, no
que se la conceder, a essas taxas. Assim, se presente no momento da votação, teria votado pela emenda ..
O Sr. José Americo De p)eno
acOrdo com V.
O SR. RmEIRO GONÇALVES Jl: a declaração que desejo fique consignada.
.
O SR.' PRESIDENTE -· Con.stará
da ata a declaoração do nobre Senador.
· Os Srs. que aprovam o projeto com
a modificação constante da sub"emenda aceita, queiram conservar-se sentados. <Pausa) .

Ex.•.

. Jl: aprovado, com a modificação
constante da sllb-emenda aceita,
o seg.uJnte Projeto de Lei da Câmara n.• .1'19, de 1948:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• 1!: concedida Isenção de direitos de Importação e demais taxas
aduaneiras Inclusive a de previdência
social, ·ImpOsto de consumo e sêlo de
mercê, para cento e vinte e oito (128) ,
caixas de papelão com o pêso bruto de
528 quilos, Importadas· pela Irmsndade da santa casa de Misericórdia as
quais contém equipamento necessário
ao preparo do sangue para trans!usão
e aplicação nos serviços hospitalares.
Art. 2.• A presente lei entrará em
vigor na data d•e sun publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE - O Projeto
de Lei da Câmara n.• 119, de 1948, vai
à Comissão de Redação.

Jl: sem debate aprov.ado, em discussão única, o seguinte
Projeto de Lei da Câmara, n.• 232,
de 1948:
o Congresso Nacional deçreta:
Art. 1.• J!: o Poder Executivo auto, rlzado a abrir, pelo Poder Judiciário,
o crédito suplementar de setecentos
e oitenta mil cruzeiros (Cr$ ......... .
780.000,00), em refOrço da Verba l Pessoal do an-exo n.• 25 - Poder Judiciário, do· vigente ·orçamento geral da República (Lei n.• 162, de 2 de
dezembro de 1947) ; a saber:
Verba 1 - Pessoal.
Consignação V -'-· Outras despesas
com Pessoal
. S/C 25 - Substituições
Cr$
05 - Justiça do Trabalho:
01 - Tribunal SUperior do
Trabalho . .. . . . . ~ .. .. .. 150.000,00
02 - Tribunais .Regionais
do Trabalho ... ; .. .. .. .. 70.000,00
03 - Juntas de Conciliação e Julgamento .. .. . : 560. 000,00

Total ...... 780,000,00
Art·. 2. • Esta · lei entrará ·em vigor

na: data de sua publicação.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE- Vai à Ccmissão de Redação o Projeto de Lel
da Câmara, n;• 232, de 1948.
Discussão únlca cio Projeto .::.e
Lei da Câmara n. 0 180, de 194'.!,
que Isenta de cllreitos e demal.s
taxas · aduaneiras a importaçilo
de maquinarias e acessórios destinados à fabricação de :tdUb.:Jb, fosfatados ou não. <Com pareceres
. favoráveis ns. d80 e 681.. das Co- ·
missões de Constituição e Justiça
e de FlnllJlças l .
Está sôbre a mesa uma emenc!a que
vai ~er lida.
Jl: lida e apoiada a. . segui'nte

)i:MENDA AO PROJETO DE LEI DA CÂIII:.\RA

N,0 180, de 1948

Acrescente-se onde convier: "excetuadas as taxas de previdência".
· · Justijicação

Assim já tem decidido, em casos
idênticos, o Senado Federal.
Sala. das Sessões, em 24 de agôsto
de 1948. - João Villasbõas.
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o Sr. João Villasbllas - Já que não
O SR. RIBEIRO GONÇALVF.S ( 0 )
- Sr. Presidente, desêjo apenas sa- podemos conter êsse fluxo de llberaltlientar o alcance da emenda que aca- dadc, de isenções quG vivemos a votar
no · Senado ...
ba de ser lida.
Pretende o Sr. Senador João 'Jillaso· Sr. Hamilton Nogueira - Multo
bOas seja exclulda da concessão em
bem.
exame a taxa de previdência ~oclal.
o Sr. João Vtllasbôllll - • • • à sollNada mais justo, porque t.cm ·um fim
.
citação
do Presidente da República,
determinado. Os Institutos dela não
foi que apresentei
emenda. Assim,
podem prescindir.
ao
menos,
que se libera
impediremos,
.Jols dos atuals SP.nadorcs li foram ilegalmente ou lnconstltuclonalmentl!,
Ministros do Trabalh~ c tlim ronhe- a taxa de previdência que não perclmento do objetlvo espec!ttl dll!".sa ta·· tence
à União, mas nos Institutos.
xa. Não pode ser desviad~. nem o Fls ..
co deixar de arrecad<l-la, S<Jb pena de
o Sr. José Americo - Além disso,
fazer falta aos serviços ele que são en- a taxa é cobrada 11ôbr(! o va~or d:1
carregados os Institutos de prP.vldêl!- Importação e não dos ólreltos.
c!a socil!l.
SR. RIBEIRO GONÇALVES o Se·nado pode poder al:n·!r m§.o das ::>eOvotarmos
contra :t emenda cio s~
taxas aduaneiras, das Imposições fisnador João VlllasbOas, faremos. sencais propriamente ditas.
tir aos representantes do fisco que o
O Sr. José A?ncrico - V. Ex.• dá
desejo do Senado é, preclsa.mente, ln•
licença para um esclarec:lmento? CAs- cluir nas lsençõe·s a taxa de previsenti~nento do orador) Quando o. taxa
dência social. ·
.
de previdência não estfi. inclu!da na
o Sr. Etelvina Lins - Multo bem.
isenção, não é cobrada; n Alfândega
V.
Ex.• tem tOda razão.
sempre asslm procedeu. Não· a considero como direitos; e, sim como taxa,
O SR. RIBEIRO GONÇALVES aliás com aplicação especial. . . ,
Já agora, é de abaoluta ne.cessidade .
que o. Senado vote a ·favor. dn. emenO SR. RIBEIRO GONÇALVES da, para que não haja u.ovn. interE faz a cobrança.
pretação . dn. lei, ao ser execut"da ...
O Sr. José A~nerico - . . . e faz a
cobrança.
o Sr. Etelvina Lins - Não há a
menor
dúvida; V. Ex.• tem tôda
O SR. RIBElliO GONÇALVES razão.
Como se vê, a própl'la Alfdmlcga tem
em consideração especial a cobrança
O SR. RIBEIRO GONÇALVES da taxa de previdência. Ela não deve
Para que não haja. dúrvida. quanto
ser !nclulda na isenção. E', portanto,
à interpretação do Senado, de que a
justo e merece todo o apôlo ·do Senado
taxa co::Istitul fundo especial. ·
a emenda do Senador João Vlllasbôas.
Sr. Salgado Filho - V. Ex.a
o Sr. José A1nertco - Não sei se dáOlicença
para um aparte ? (ABsen110 projeto está lnclufda.
timento ·do .orador) - Temos aceito
O Sr. João Villasbdas - Não está;
emendas, mmdmdo excluir a. taxa
para dar luga!' à interpretação àe que
de previdência, quando estão lnem conseqüência da votação do Se· . clu!das na isenção.
n•ado, liberando ·tôdas as twms e impostos, essa. está também . compreen- . . o ·sr. José Americo - Perfeitamente.
dido na isenção.
O Sr. José Americo - Mas· se não
o Sr. Salgado FilhÓ - Desde que
está lnclulda expressamente, na isennão é inclufda no projeto, não toção, é cobrada.
mamos coonheclmento da emenda., de
vez que manda -excluir matéria que
O Sr. Andra•de Ramos - Parece.
não figura no texto originário. Só deve
me que a taxa :1!:'io está Incluiria,
ser co:J.slderado isento aquilo que
O Sr. João Villasbóas - Estão ln·
se manda isentar; descU! que não
clu!dos Impostos e taxas.
haja
referência à. taxa de previdênO ,Sr. Andrade Ramos - A Comlscia,
não
se compreende se declare
~-ão de Flnana·ru;, sisten1Micamente,
-contém na Isenção .
que
não
se
.tem rejeitado a inclusão da t•,xa de
previdênda- entre ns Isenções.
O Sr. Andrade Ramos - Perfei.
tamente. V. lllx. • está com a boa
(•) Não foi revisto pelo orador.
doutrina.

a

---
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A Alfândega pode deixar· de arrecadar, no
caso, a taxa de· previdência . . .
.
o Sr. Andrade Ramos - Mas 111ão·
a aduaneira.
o Sr. João Vlllasbõas - .. . razão
por que minha emenda esclarece,
consignada na lei, que essa taxa está
exclu:da da Isenção.
O Sr. José Americo - Posso lnformar a V.. Ex." que, na prática,
tOda vez que não é lncluida na isenção é c:o brada.
O Sr. Att!lio Vivacqua - o projeto alude a taxas aduaneiras.
O Sr. Salgádo Filho - Mas é cobrada, pela Alf~ndega.
·
O Sr. José Americo - Não há dúvida, porque a Alfândega nunca deixou de proceder assim.
. . O Sr, Vespaslano Martins -· Na
dúvida, poderão deixar de cobrar,
prejudicando os institutos de previdência social. ll: melhor que se deixe claro.
· ··
O. SR. RffiEIRO GONÇALVESQuando pedi a !Jala vra, Sr. Presidente, foi por ter cOI~preendldo que
havia no projeto dispensa de cobrança de taxa de previdência.
o Sr. Senador ·Salgado. Fllho, ein
aparte com que me honra, reafirma ·
o esclarecimento dado pelo Senador
José Amerlco, acentuando que a Co·
missão de Finanças - quando o texto
do projeto não se refere expllcltamen'te à taxa de previdência - considera
cómo não Isenta de cobrança essa
mesma taxa.
'
Entretanto, depois desta discussão,
Insisto em votar pela emenda, a fim
de que sua rejeição não pareça aos
funclonàrlos do fisco como uma tendência· do senado à dispensa da taxa
de prevldê::tcla. ·
Parece-me não haver lnconvenl~
ente - para evitar futuras dúvidas
- ·em votarmo~ no sentido da exclusão da taxa na Isenção concedida.
O Sr .. Etelvina Linli - A Comissão
de Constituição e Justiça. sistemàtica·
· mente, tem excluldo a taxa' rte previ·
dêncla.
O Sr. Vespasiano Martins - De·
pois que o ·senador · João Vlllasbõas
apresentou sua emenda.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES · Era o que eu thha a dizer. (Muito
Sr. Jolio Villasb6as -

bem; multo bem,)

O SR. ANDRADE RAMOS c•J
Sr. Presidente, não me . parece haja
necessidade da emenda. cautelosa do·
nobre Senador por Mato Grosso, Se·
nhor João Vill115b0as, porquanto em
todos os projetas de Isenção - e são
vários os que a Comissão de Finanças tem examinado - ou a taxa de
previdência é exclu!da porque não
é mencionada, falando-se slmplesmen·
te em taxas aduaneiras, como no 01150
,presente, ou a taxa de ,previdênda é
citruda no texto do proje,to.
·últlmamente a· Comissão de Finanças; 'tôdlli vez que se Inclui no teld;o do
,projeto a 'tax111 de previdência, tem
resolvido que se suprima, que se negue
sua isenção. Na .reaUdade o tributo é
especlifico, e se destina a determinlado
serviço, que a Ali!ândega cobra corilo
slmpll!!! lnteMlediária.. ·
Assim, não se pode confundir essa·
taxa com a~ aduaneiras, que são as
a!flllldegárlas propriamente ditas.
O Sr. José Amilrtco - 11: preciso
distinguir direi<tos ·ele taxll5 que são
cobradas com acliclona.Js. Há. diversas
modalidades de taxas que quase sem. pre têm ·apllcação especial. · Tudo o
mais são direitos.
O Sr. Vespasiano Martins·- Há
confusão, qu,e já vem .da Câmara. · .
Muitos projetes vlnl:)am daquela Casa
do Parlamento sem excluir a taxa de
previdência social. Só de certo tempo para cá, depois que o Senador
João VlllasbOas apresentou sua emen·
da; excluindo a taxa . de previdência
-social - a qual não podemos dispensar por ter fim determinado, de vez
que pertence às autarqul115 - foi que
os projetas oriundos daquela Casa
passaram a dizer: "exclusive a taxa
de previdência social".
E1ttindo que não há mal em declará-lo, expressamente, porque, do
contrário, a Alfândega - quando se
falar de taxas - também incluirá.
essa e ficarão assim prejudicados os
Institutos de previdência.
O SR. ANDRADE RAMOS - Realmente, não há mal.
O Sr. Sair/ado Filho - Será uma
redundância ...
O SR. ANDRADE RAMOS Quando multo, será, como bem de.clara ·o Sr. Senador Salgado Filho
uma redundância, que não deixa de
ter certa Influência, pois atrasa um

<•)

Não foi revist<• peío orador.
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. Art. 3. o Revogam-se as disposições
em. contrário.
O SR. PRESIDENTE - O Projeto
de Lei da Câmara n. o 160, de 1948,
sobe à sanção.

projeto de carâter geral, que não
pleiteia favor. sua finalidade é
ise1tar de taxas de importação máquinas destinadas à fabricação de
adubos, fosfatados ou não. Não se
trata de projeto que favoreça esta
ou aquela emprêsa, sabido como é
que os adubos Importados gozam de
isenção de direitos. Devemos ·ficar
até satisfeitos com a entrada da maquinaria necessária à fabi'icação de
adubos, no Pais, ·com isenção de direitos.
Nestas circunstâncias, a meu ·ver
-. não obstante o respeito que me
merece o nobre. Senador João Vlllasbôas - a emenda ,como bem sallen- .
teu o !lustre Senador Salgado Fllho,
·constitui redundâllcla em vista da t·edação do projeto.
Era o que tinha a · dizer. <Muito·
bem.)
O· SR. PRESIDENTE a discussão. <Pausa. )

Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 146, de 1948,
que estende ao material destinado '
à instalação de hotéis os favores
previstos no Decreto-lei número 6. 761, de 31 de julho ·de 1944.

(Com pareceres contrários números 688 e 689, das Comissões
de Constituição e Justiça e de
Fhanças).

Vai ser lida uma · emenda que se
acha sObre a mesa.
ll: lida e apoiada a seguinte
EMENDA

Ao Projeto de Lei · da. Câmara

Continua.
•

n. o !_46, de 1948. '

Não querendo usar da palavra mais
Acrescente-se ao art. 1.0 :
nenhum Sr. SeniLdor, declaro a discusDep.ois de 1944, ·salvo. a taxa de
são encerrada.
previdência;
o Projeto de Lei da Câmara nú- •
·Justificação
mero 180 de 1948, volta à Comissão
de FinanÇas, a fim de opinar sObre
De acôrdo com deliberações antca emenda qua lhe foi oferecrda.
rlor.es do senado, na isenção ·de impostos e taxas, tem-se suprimido slsJl:,sem debate aprovado, em distemàtlcamente a de previdência so·
cussão única, o seguinte
ela!.
·
Sala
das
Sessões,
em
24 de agOsto
PROJETO DE LEl DA CAMARA
de 1948. - Alfredo Neves.
N. o 160, de 1948
O SR. PRESIDENTE - Continua.
a
discussão. <Pausa)
. o ·congresso Nacional decreta:
Não havendo quem peçá a palavm,
_Art. 1.• o ll: o Poder Executivo audeclaro-a encerrada:
'
.
torizado a. abrir, pelo Ministério_ da
o Projeto de Lei da Câmara
núAgricultura, o tTédito · especial de Cr$
mero
146,
de
1948,
volta
à
Comissão
1.113. 288,40 <um milhão, ce.1to e tre- ·
da Finanças para se manifestar sõze mll, duzentos e oitenta e oito crubre a emeJda que lhe · foi oferecida.
zeiros ·e quarenta centavos), sendo
Cr$ 26.298,40 (vinte e seis mll, duDiscusscio única do Proieto de
zentos e noventa e oito cruzeiros e
Lei da Climara n.0 135, ele 1948,
quarenta centavos>, para pagamento
que ·concede isenção de direitos
de gratificação de magistério · e Cr$
de importação e demais taxas
1. 086.990,00 (um milhão, oitenta e
aduaneiras, inclusive de consuseis mil, novecentos e noventa cru' mo, pa:a duas· caixas, as quais
zeiros) para salário-fam!lla, devidos
contêm uma máquina para pesno exerc!clo de 1947.
quisas metalúrgicas e um motor

Art. 2. o o crédito para a gra tlfl·
elétrico (Com pareceres favorácação de magistério e referido no· arveis ns.0 684 e 685, das Comistigo mterlor, destina-se ao paga. sóeG de Constituição e Justiça e
mento dos professôr!ls catedráticos
àe Finanças) .
Padrão M, Joaquim Bertino de. MoTambém êste projeto recebeu emenrais carvalho. José Pio de Lima. An-. ·
tunes e Franklln de Almeida.
da que vai ser lida.
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EMEmlA

Ao Projeto de Úi da Câmara número 135, de 1948

Acr.escente-se onde convier:
"excetuadas as taxas de previdência".
Justificação

Assim já .tem d,ecidido, em casos
semelhantes, o Senado Federal.
Sala das ·Sessões, em 24 de agõsto
de 1948. .....: João Villasbóll8. ·
O Sr, PRESIDENTE - Continua
a discussão. (Pausa . J
·
Não querendo usa.r da ;pal&VTa mais
nenhum Sr. senador, dou por enr.errada a discussão.
O Projeto de Lei da Câmara nú~
mero 135, de 1948, volta â comissão
de Finanças, a fim de opinar sôbre
a emenda por êle recebida.
E'. sem debate aprovado, : em dis- ·
cusão única, o segumte
PRO.TE:ro DE LEI DA CÂMARA

N ,0 108, de 1948

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 o Presidente da República,
em comprimento ao disposto no art.
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 construçlio do monumento a Rui Barbosa.
Parásrato único. E', por ~ual, o
Presidente da República autu~lzado
a auxU!ar, idêntica criação monumental na Capital' dÓ Estado ·da Bah!a.
Art. 2. o A comissão mencionada no
artigo 1.0 , será composta de cincf> .
membros dos quais, dois, ..pelo menos,
serão ··professôres da ~a ·de Belas
· Al'tes da Universidade do Brasl:l.
Art. 3.0 . Esta Comissão promoverá
concorrência pública para a escolha
do projeto ·e sua execução, e tomará
tódas as providências ·necessárias,
para que a construção do monumento esteja concluída no dia 5 de nQvembro de 1949, data do centenário
do nascimento de Ruí Barbosa.
Art. 4.0 E' o Poder Executivo autorizado a expedir a regulamentação
com as ln~t.ruções necessárias a exe-

cução da presente ·lei, e a abrir os
créditos:
a) de Cr$ 7,000,000,00 (sete
mi. lhões de cruiielrosJ , para a constru- ·
ção de que trata o artigo 1.0 ; e
·
bJ de Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão
de cruzeiros) , para o auxilio a que
se refere o parágrafo único do artigo
1.o desta lei.
Art. 5.0 Os créditos referidos nesta
lei serão abertos . ao Ministério da
Educação e Saúde.
Art. 6.Q Re!Íoogam~se as disposições
··
em contrário,
O Sr. PRESIDENTE . - O projeto
que acaba de ser votado vai à comissão de Redação de Leis.
Discussão única do PrDjeto ·de
Decreto Legislativo n.0 9, de 1948,
que autoriza. o Tribunal de. Contas
a registrar o têrmo do contrato celebrado entre o Govêrno Federal e
José Rodrigues Lima e sua mulher,
o qual regula a execução e pagamentD das obras de irrigação de terras de
propriedade dos mesmos, no Munlclpio de Santo Sé, Estado ·da Bahla.
<Com pareceres ·favoráveis ns.0 552
e 690, das Comissões de Constituição e
Justiça e de .Finanças, D primeiro
com emendas) ,
Está sõbre a ·mesa um requerlmen- ·
to que vai ser lido.
.
E' lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENro
. N. 0 108, de 1948 •·
Requeiro a volta do PrDjeto de Decreto Legislativo n. 0 9, de 1948, à co~
.missãD de J:<'lnançaa a fim de se ma·
nlfestar sObre a emenda aditiva apresentada na Comissão. de Constituição e
Justiça .
·
·
.
Sala das Sessões;. em 24 de agOsto de
·1948. ·- Lucto Corria.
..
.O SR. PRESIDENTE - F.m cum·
primento da deliberação da Casa, o
PrDjeto de Decreto Leglislativo n.o 9,
dêste ano, será encarr.inhado à Comissão de Finanças.
Está esgotada a matéria da Ordem
do Dia.
·
Nada mais hasvendo que tratar, vou
encerrar a ,;essão, designando para
a de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara n.0 44, de
1948, que fixa os vencimentos da Ma-
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Discussão única ·do Projeto de Lei
gistratura. e do ·Ministério Público da
União. (Pareceres da Comissão de da Câmara n.• 209, de 1948, que conConstituição e Justiça ns. 350, ofere- cede isenção de direitos de Imporcendo emendas; 402, sôbre emendas tação e demais taxas aduaneiras para
do plenário e da Comissão de FI- um grupo elétrloo Caterplllar Diesel,
nanças, com voto em ·separado do adquirido pelo Govêrno do Estada do
Senador Arthur Santos; e 722, man- Maranhão, (Com pareceres ns. 664
tendo o Parecer n.• 350, com voto e 665, das Comissões de Constituição
em separado do Senadc\;' .Filinto e· Justiça e de Finanças, favoráveis à
Müller; e da Gomissão ii~ Finanças aprovação do projeto com a emenda·
ns. 351, oferecendo ezr.~ndas, com oferecida pela primeira· das referidas
Comlsssões) .
· · .
voto em separado do !:icnador Andra,
de Ramos; 605, ofe,·ecendo substituDiscussãO única do Projeto de Lei
tivo, e 606, conii~rlo ao mesmo subsda Câmara n.• 218, de 1948, que autitutivo) .
toriza a abertura, pelo Ministério da
. Discussão única do Projeto · de De- Educação e Saúde, do crédito especreto Legislativo n.• 19, de 1948, que cial de Cr$ J. 374,20 para atender a
aprova a decisão do Tribunal de Con~
pagamento de gratificação de magistas, denegatórla do registro do con- tério a- Luis Noguelrà de Paula. CCom
trato celebrado entre o Ministério da. pareceres fa.voráveis ns. 666 e 667, das
Educação e Saúde e a firma Barreto, Comlsssões de Costltulção e Justiça e
Silva e Cia. (Com pare::eres favode Finanças) .
ráveis, ns·. 672 e 673, d:~S Comissões
Discussão .única do Projeto de 'Lei
de Constituição e Justiça e de Fida
Ci\ms.ra n:• 219, de .1948, que aunanças).
.
torlzr.~ t\ doação ao Município de Tu. . Discussão única do Projeto de Lei panclretã, no Estado do Rio Grande
. da Câmara n.• 204, de 1948, que audo Sul; de duas faixas · de terrenos · ·
toriza a abertura, pelo Ministério . de
da Viação Férrea .do
da Justiça e Negócios Interiores, do Rio propriedade
Grande
do
Snl. (Com pareceres
crédito especial de Cr$ 30. 000,00, para f•a,votávels, ns. 668
das Comisatender a despesas com a. compra de sões de CoÍIStituiçãoe 669,
e
Justiça
e de
munição destinada à. Pol!cla Militar Finanças).
do Distrito FederaL CCom pareceres
Discussão única do Pro.feto de Lei
favoráveis, ns. 656 e 657, das Co~
missões de Constituição e Justiça e da Câmara, n.• 220, de 1948., QUI! au·torlza a abertura. pelo· Mlnlst<!rio da
de Finanças) .
.
Discussão única do Projeto de Lei Fazenda. do crédito · especlr.l de Cr$
1. 971.681.80, para pag-amento, à Caida Câmara n.• 205, de 1948, que autori2la a abertura do crédito especial xa Económica Federal, da divida conde Cr$ 11.200,00 para pagamentó do traída pela Rêde Vl:.ção Paraná-San~
aluguel do prédio onde funciona o· ta Catarina. CC::.m. pareceres 'favoTribunal Regional Eleitoral de Ser- ráveis, ns. 671! e 671, das Comissões.
de · Constltulçào e Justiça e de · FIgipe. (Com pareceres favoráveis, nú.
meros 658 e . 659, das Comissões de nanças) .
Constituição e Justiça e de Finanças, · Discussão única da Proposição nú~
· o último com emenda) .
mero 292. de 1947. que cria a ComisDiscu.q,sli.o única do .Pro.feto de · Lei são do Vale do São Francisco e --dá
d!i- Câmara n.• 207, de 1948, que au- ' outras ·providênciaS. (Com parecer
torlza a abertura. pelo Ministério da n.• 717, da Comissão de Finanç-as,
Educação e Saúde, do ·crédito espeoferecendo substitutivo) .
cial de Cr$- 33. 000.00 para atender
Levanta-se a sesssão às 16 hoao pagamento de gratlficacãà de maras e 10 minutos.
gistério a Luís Amadeu Caprlgllonl.
(Com pareceres favoráveis, ns. 660 e
661, das Comissões de Constituição e ,
Recebem emendas perante
Justiça e de F'lnancasl .
a Mesa
Discussão única do Pro.feto de Lei
da Câmara n.• 208. de 1948. que ·autoNa sessão de hO>je:
riza a abertura do crédito especial
de CrS 50.000.00 à Presidência da :R.e.
Projeto de lei da Cãmnra n.O 292,pública, para aaulslcão de Insígnias de 1948, que abre, pelO> Ministério da
da Ordem Nacional do Mérito. CCom Agricultura, o crê dito suplem.ents r de
pareceres favoráveis. ns. 662 e 663; Cr$ 9.000,00, para ocorrer ao p~ga
das ComL~sões de Constltnlção e Jus- mento de gratiflcaçõ;s de magistério
tiça e de Finanças) .
no professor Vnl<:Iemnr Rnmos Lng~.

..
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de 1948, que concedç favorEs fiscais
a:oo esta.belecimentos hospitalares e
congéneres, e estabelece as condições
.
dessa concessão.
Projeto de Lei da Câmara n,o 294,
de 1948, que abre, aó Poder Judiciário, o crédito especial de Cr$ 35. 200,00,
para ocorrer ao . pagamento de gratificação de reprEsentação a<Js membros
do Tribunal Hl\lglonal Eleitoral do
Pará.
·
Projeto de Lei da· Câmara n.0 296,
de 1948, que desai:ll~opria terras do· Rio
Grande do sul oara a cuLtura mec·a1
nizada do trigo.
.
Projeto de Lei da Câmara n. o 296,
de 1948, que ·abre, ao Poder Judiciário, o crédito suplemantar de ....... .
Cr$ 36. 000,00, para ocorrE-r ao paga.mento de gratificação ·de representação aos membros do Tri·bunal Regional Eleitor~! do Maranhã:>,
·
0
Projeto de Lei da Càmara n. 297, ·
de 1948, que ·obriga a Imprensa Nacional a remeter, gratuitamente, algu. mas de suas publicações a diversas
entidades. ·
Projeto de .Lei da Câmara n.0 298,
de 1948, que autc>riza a.•abertura, pelo
Ministério da· Educação, do crédito especial de Cr$ 3.048,40, para at~nder a
pagamento de gratificação · de màg!atério ao professor Rui Mauricio de
Lima e Silva.
Projeto de Le1 dá Câmara n.o 299,
de 1948, que abi'e, !l.O Poder Judiciá. rio, o crédito suplementar de . , ..... ,
Cr$ 15.400,00, para ocorrer ao pagamento de aluguércs. do prédio :>ndc
funciona o Tribunai RR.g!onal Eleitoral de Sergipe.
Nu. seilsões de .hoje e .de· amanhã:
· Projeto de' Decreto Legislativo número 25, de 1948,, que aprova os re. gistros sob reserva,, feitos p~lo Trlbil·
na1 de Contas nas se1ões de 30-12-47
e de 13 e 15·1-48, ii conta da Verba
3 - serviços e Encargos, Consigna. ção I, SubconstgnRção 16,19·04-b Exposições· Regionais, do Ministério. da
Agricultura, na !mpol't!Lncta de .. , ,.
Cr$ .180.000,00;
·
Projeto de Decert-o Leglslathm Ad·
mero 26, de 1948, Que autoriza J Tri-.
bunal de Contas a rdgolstrar '· contrato celebrado entre o Mlnlstf::rio da Aeronáutica e. o Senhor .:lilvlo de Sá
Luzes;
·
Projeto de Lei da Câmara n.o 300,
de 1948, que concede isenção de direitos para ma teria! Importado pela

Prcfeitur~ de ·Niterói, por interméd!o
da firma "Comércio e Indústrias Induco S. A.";
Projeto de Lei da Câmar-a n.o 301,
de 1948, que concede isenção de dlre!
tos e. taxas aduaneiras para seis im.ll"
gens de pedra e ~rês vitrais, destiD'.i·
dos à Igreja da Sanclsima Trine.tde;
Projeto de Lei da Câmara n. 0 302,
de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Guerra, do crédito especial de Cr$ 1.189. 000.00, !>ara as despesas com a confecçâo de medalhas;
Projeto de Lef da Câmara n. 0 303,
de 1948, que abre, no Poder Judiciário,
ó crédito especial de Cl'S 78 .100,00,
para pagamento .de gratificações aos
membrOli do Trlounal Regional Ele!. toral do Rio Grande de Norte;
Projeto de Lei à.a Câmara n.o 304,
de 1948, quê' abre, pelo Ministério da· ·
Viaçâo, o crédito ~special de ...... , .
Cr$ 2o.ooo.ooo,oo; ,destinado à aquisição de trilhOi para a Viação Férrea
Federal Leste Brasileiro e 'Rê de Viação
'Paraná-Santa C~~otarina;
Projete de Lei da Cân1ara n.• 305,
de 1948, que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade de São
Paulo a biblioteca ·:io Sr ..Silvio Portugal;
Projeto de .Lei da câmara n.o 306,
de 1948, que autoriza o . Poder Executivo a permutar te~reno com as Fa·'
culdades Católicas; ·
· .
.
Projeto de Lei da Cãmára n.• 307,
de 1948, que a ut-nlza a a·bertura, pelo
Ministério. da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 66. 000,00, para
atender a pagamento de gratificação de
magistério ao ,professor Adellno da·
Silva Pinto.
·
Projeto de Lei da. CAmara n.o 308,
de 1948, que manda .oompwtar, por
inteiro, para efeito de aposentadoria,
em favor do Agente Fiscal do I.inlpôsto de Consumo, Alfredo Gaudêncio de
Queiroz, o tempo decorrido de 12 de
a.gôsto de 11931, a 31 de· dezembro de
.1934;
.
Projeto de Lei da· Câmara. n.0 309,
de 1948, que autoriza o Poder Exe·cutivo a conceder aposentadoria, com
vencimentos integrais, ao guarda-civil
Avelino Gonçalves de Magalhães;
Projeto de Lei da Câmara n.0 310,
de 1948, que abre ao Ministério da
Agrlcul' ura o crédito especial de ...
Cr$ 200. 000,00 para ocorrer às despe·
sas com a realização de uma Confe·
rência Nacional de Febre Aftosa;
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Projeto de Lei da Càma.ra n. 0 311,
de 1948, que autoriza o Poder Executivo a abrir, no corrente exercício.
pelo Ministério da Educação, o crédito
especial de Or$ 100.000,00 como sub. venç!ío ao Hospital Beneficente São
Francisco de Assis, de Ituverava, no
Estado de São Paulo;
Projeto de Lei da Câmara n,0 312,
de 1948, que autoriza a abertura, ao
Congresso Nacional do crédito especial de Cr$ 3.625100, para ocorrer ao
pagamento de diferença de vencimentos a um Dlretor de serviço da ·se·
cretaria da ,Câmara dos Deputados.
TRECHO DA ATA DA 106.• SESSAO,
EM 23·8-48, QUE SE REPRODUZ
POR, TER SAíDO PUBLICADO
COM INCORREÇOES
· São, 'sem debate aprovadas, em
discussão única, os seguintes projetas:
PROJETO DE . LEI DA CÂ:WARA

N,0 199, de 1948
O congresso Nacional decreta:
Art. 1,ó Jl: o Poder Executivo autorizado a âbrlr, pelo Poder Judiciário
· o crédito especial d.e Cr$ 139. 300,oÓ
(cento e trinta e· nove mil e trezentos cruzeiros> para ocorrer ao paga·
mente de gratificações de representação devidas aos membros do Trl·
bunal .Regional . Eleitoral do · Rio
Grande do Norte . e do aluguel do
prédio onde funciona aqu~le órgão,
despesas essas que deixa,ram de ser
feitas no exerclcio de 19,7, por ·falta
de recursos· orçamentârlos .
Art. 2.0 Esta lei entra,rá em vigor
na data de sua publlcaçAo.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.0 203, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Jl: · extinta a· Agência da
Capitanl!l dos Porto:s do Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro em
Marambaia criada pelo Decreto ' número 20.163, de 7 de dezembro de
1945.
Art', 2. 0 Revogam-se as disposições
em contrário,
.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

IN. 0 255, de 1948

O Congresso Nacional decreta:

. Artigo único. 1!: revogado, a partir de 1.0 de janeiro de 1948, o Decreto-lei n.0 9 ,176, de 15 de s.brll de
1946.
PROJETO DE LEI DA CÂMtlrtA

N.0 247, de 1948

O Congresso Nacional decreta:.
Art. 1.0 Jl: ·aberto ao Poder Judiciário o crédito de Cr$ 52.800,00 (cinquenta e. dois mil e oitocentos cruzeiros) para ocorrer ao pagamento de
vencimentos· do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Ceará, no período de setembro a dezembr(} . de
1947.
Art. 2.0 A presente lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revf?gam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE - O Pro·
jeto de Lei da Câmara n.0 199 dêste
ano, vai à comlssAo de RedaçAo de
Leis. Os demais que acabam de ser
votados, sob ns. 203, 255 e 247, sobem
à sançAo.
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tos.a Sessão,
PRESID~J.ITCIA

em 25 de Agõsto de 1948

DOS SENHORES MELLO .VIANN'A, VICE-PRESIDENTE;
·E NEREU RAMOS, PRESIDENTE
,_

As 14,30 horl!ll comparecem os se- sessão." Val·&e proceder à •leitura da
nhores Senadores :
.
ata.
· Alvaro Mala.
O SR. 1.0 SUPLEN~ (servindo
Waldemar Pediosa.
de 2. 0 Secretário), procede à 1eltura
Sever! ano Nunes.
da ata da sessão anterior, que, posta
AUgll!lto Meira;
em dlscll!lão, ·é sem debate aprovada .
Clodomlr Cardoso.
O SR. 1.0 SECRETARIO declara
·Fernandes Távora.
que 'não há expediente e lê os ~;e
Joaquim Pires.
il'Uin:es pareceres:
Ribeiro Gonçalves.
PARECER
Pllnio Pompeu.
Fernandes· Truvora.
0
N. 731, de 1941! ·
Ferreira de Souza.
Da Comissão. de Finanças, ·sóbre
Adalberto Ribeiro.
o Projeto de· Lei ·da Câmara nú~
Vergnlaud .Wanderley.
mero 171, de 1948.
José Amerlco.
Cícero de Vasconcelos.
Relator: Sr. Ismar de ·Oóes.
·Etelvina Llns.
Maynard ··Gomes.
O Projet.o n. 0 171, de 1948, dispõe
sõbre a promoção dos capitães dos
Aloyslo de Carvalho.
Quadros do3 Serviços das Fõrças Ar. . Pinto Aleixo.
. madllll e sõbre o mesmo já se pronunPereira Moacyr.
clnram, favoràvclmente, a ·Coml~s'i.o
Henrique de Novaes
de Constituição e Justiça e a de Fõr·santos Neves. .
ças Armadas.
Andradé Ramos.
T1·ata-se de conceder a capitães
Alfredo Neves.
e capitães tenentes da atlva o direito
Mello Vlanna. .
de promoção ao põsto Imediatamente
Ll!Vlndo coe!hó ..
superior, satisfeitas as diversas con- ·
Euclydes Vlelra ." .
dições enumeradas no .art.. 1.0 , InDario Cardoso.
clusive a de terem êles permanecido,
Pedro Ludovico.
mais de 15 anos, como subalternos.
Alfredo Nasser.
Sõbre o mérito opinaram aquelas
Filinto ·MUller.
ComlsEões,
concluindo pela justiça
João Vlllasbôas.
da medida pleiteada.
Vespaslano Martins.
Estudando o projeto sob ·o aspecto
Flávio Guimarães.
financeiro,
somos pela sua aprovaRoberto Glasser.
ção.
Ivo d'Aquino •.
· O Depu ta do Dlocléclo Duarte, ~e
P'ranclsco Oallottl.
la tor na comissão de Finanças da
Luclo Corrêa.
Càmara dos Deputados, em estudo
Ernesto Dornelles.
comparativo,
analisando o Almanaque
Evandro · Villl!Ula.
do Exército de 1947, verificando os claOlavo Oliveira.
ros existentes, e o Decreto-lei núRodolpho Miranda (42).
mero 7. 040, fixando o e!etlvo dos
. O SR. PRESIDENTE - AchamQuadros de Oficiais do Exército, mo~
se presentes 42 Srs. Senadores. Hatra a existência de saldo ·na verba
vendo número legal, está ·aberta a
de pessoal do M .' O., suficiente para
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atendel' às despesas oriundas do pre- las promover por proposta 'de qualsente pre>jeto, sem necessidade de quer de seus mcmbr~s a remess~ . do
processo para dejimtivo PT9n~lCza
abertura de créditos.
mento nos casos da dlvergencza do
Se fiZermos Idêntico estudo do Aljurisprudência. entre as turmas".
manaque de 1948, em relação à nova
ll:sse dispositivo regimental é análo·
:fixação de efetlvos dos Quadros de
go ao do art. 861 do Código de ProOficiais, verificamos conclusivamente,
que tal situação perdu1·a.
cesso Civil.
Além do mais, é sabido que os ofiO remédio processual para a uniciais dos Quadros dos Serviços, dada
formização da jurisprudência, é no
sua limitildíssima composição, em sistema da .Justiça comum, o recurso
:Injusta disparidade em .relação aos
de ..revista. (art. 85 B do C. P. C!.seus colegas dos Quadros das .Armas, v!lÍ . ll:sse recurso não se coaduna,
.são alcançados pela compulsória, veporém, com a !ndole constitucional
lhos para os postos que ocupam, mas
da organização do Supremo Triburelativamente moços ainda. para tranal Federal, onde os embargos· inbalharem :fora das fileiras das Fõrças
opostos às decisões das
Armadas. Assim o "exército de !nati- · fringentes
Turmas
são
julgados pelo Trlbu:tal
vos" vai aumentando sempre, com
Tais
embargos
só podem ser
Pleno.
evidente prejui.zo e õnus para a Naopostos,
a~ualmente,
nos
seguintes
ção.
.
.
casos:
·Conv ém assinalar que no art. 1."
al - Nas apelações, quando houdepois da palavra "atlva" faltam as
palavras ·"dos •Quadros dos Serviços", ver sido · reformado, por simples
maioria, a sentença de 1. • instância
evidente engano de redação, pois t.an<Código de Processo Civil, art. 833)
to na ementa do projeto como em
tôdas as suas justificações se faz · e sempre que a decisão não seja uniforme (Decreto-lei n. • 8.570, · de 8
re:f~rênc!as aos capitães da ativa dos
de janeiro de 1946) ;
Quadros àos Serviços das Fôrças Arbi - Nos recursos extraordinários,
madas. Tal engano deve ser corrigido
· quando o acórdão, tomando conhepara melhor clareza. ·
cimento do recurso, houver decidido
Sala das comissões, em 24 de agõsto
de 1948. - Ivo à' Aquino, Presidente. a questão federal que o motivou (De- Ismar de Góes, . Relator. Fercreto-lei n.• 6, de 16 de novembro
de 1937, art. 6, n. o III, combinado
reira de souza. - .4.ndrad" Ramos.
- Salgadc Filho. - Santos Neves, · com o art. 869 do Código do Procom restrições. - V.espasiano Marcesso Civil) ;
·
tl7ts. - Victorino Frei~e. - Alfredo
2. Desejável seria que .as modifl·
Neves, com restrições. - Rodolp1to de.
cações do Código obedecessem a um
Miranda. - José Américo. ~ Durval
plano sistemático, para o que, ao lado
Cruz.
de outros subsidias hauridos na ex·
perlênc:!a da apllcação do mesmo CóPARECER
digo, dispomos de precioso cabedal
N.• 732, ele· 1948
-. o das conferências sõbre o assunto, proferidas no Clube dos AdlvogaDa. Comissão de Constit;uição
dos. · já Incorporadas aos Anais . do
e Justiça, sôbrc o Projeto de Lei
Senado
por deliberação do Plenário.
0
da Cd.mara, n. 95, de 1948.
Entretanto, é irrecusável a · necessidade de providência, cujo retardaRelator: Senador Attllio Vi!~ac
mento não poderá deixar· de causar
qua.
prejilfzo aos interêsses das partes e
1. A. presente proposição resulta . da Justiça. Por outro lado, uma vez
do Projeto n.• 86-A, de 1948, elaboque ·se toque em determinado instirado pelo Deputado Nelson Ca11:~eiro,
tuto processual; cabe fazê-lo, de modo
· tornando embargáveis as decisões das
a aperfeiçoá-lo tão completame:~te
Turmas do Supremo Tribunal Fequanto passivei.
·.
.·
deral, quando divirJam entre si ou
O ·De:·reto-lei )\, • 8.570, de 8 de
de decisões tomadas pelo Tl·ibunal
janeiro :ie 194'3 ampliou os casos de
Pleno. O objetivo da providência leembar'(.:ls d~ nulidade e infrlngentes
gislativa é uniformizar julgados das
do · julgado, os quais, pelo art. 833
Turmas, .• necessidade que, c'Dmo .ob.
do Cóc\l~o de Ptocesso Civll, se 11serva aquêle brilhante parlamentar,
mitavan:. apenas il hipótese de que
a própri~ Suprema COrte já sentiu,
a decisii.o que houvesse reformado a .
quando em seu Regimento (art. 24,
sentença apeladil, não tivesse sido
V> dispõe competir a cada uma deunânime.
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-585Em face daquêle diploma, são, agora, admiss!veis embargos infrlngentes
e de nulidade, sempre que a decisão
não seja uniforme.
Mas, assim, dispôs somente em relação às_ apelações, ações rescisórias
e aos ma.ndados de segurança. - Antes, . em ação rescfsória eram, em
-qualquer caso, admissiveis, embora
o julgamento ·tivesse sido unânime.
o citado decreto-lei restringiu, na
ação resc!sória, aquêle recurso, e .o
estendeu aos mandados .de segurança.
A providência legislativa não foi,
porém, completa; ela devia abranger,
igualmente, os julgados proferidos pelos tribunais, em agravo de petição.
Como se sabe, êsse recurso é o cablvel das decisões que Impliquem ·a
· terminação do processo principal,
sem lhe resolverem o mérito.
Ora, às mais das vez~.s. eucede que
a preliminar suscitada é sõbre questão de tão alta. relevàncla que, · acolhida, põe têrmo ao processo. '
Assim é com a de , prescrição.
· r.:, ·portanto, ilógtco e Injusto que,
havendo· dlvergêlcla ent1·e os julgadores- sObre pontos vagos. como êsse,
não se conceda ao Interessado posslb!lidàde para novo pronunciamento
judicial, por melo de embargos ln·
frlngentes e de nulidade..
3. Acha-se, pois,. perfeitamente
justificada uma emenda nêsse s~.nti- ·
d.o, a qual a Comfssão de Constituicão e Justiça propõe,. mediante acréscimo de mais um parágrafo ao artigo 833 do Código de Processo Civil,
passando a ser redigido e modificado
desta forma a Proposição n. 0 05:
EIIIENDA

"Art. 1. o - Ao are. 833 do Código de Processo Ch•!l são acrescentados êstes ·dOis parâgrafos: · ·
§ 1. o ....:. Além de outros casos admitidos em ler, sfi.o embargáveis, no
Sup!emo Tdbunal Federal, as. decisões das turmas, quando divirjam, en. tre ~i. ou, de decisão tomada pelo
Tl'ibunal 'Pleno.
§ 2. 0 São também embargáveis,
nos têrmos dêste artigo, as decisões
·dos tribunais~ proferidas em agravo
,
·
de petição. "
A Comissão de Constituição e Justfça opina, em face do el;posto pela
aprovação da proposição, com _a
emenda._ aditiva acima formulada.
Sala das· Comissões, em 23 de agOsto de 1948. - Attilio Vivacqua, Presidente. - Lucia Corrêa, Relator.

- Verímiaud Wanderley. - Waldemar Pedrosa. - Etelvina Lins.
Olavei Oliveira. - Ferreira de sou-

:;:a.
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N.O 733 - 1948
Da comis~ão de' Constituição e
Justiça, sóbre o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 241, de 1948.
RelaJtor: Senador Oli!IVO Oliveira..
Ú ' o Projeto de Lei n. • 294-A, de
1948, da Câmara dos Deputados, onde
foi aprovado, consta de alterações ao
Código ao Processo Penal..
·
2) Delas a primeira diz respeito ao
art. 407, do Código Penal.. _
,
Pelo citado artigo, após a pronuncia pode o Juiz Presidente do Tribunal do Júri condenar· diligências, Inclusive .a Inquirição de testemunhas.
· Pelo art-. 1. 0 . do Projeto, "cumpridas as diligências,- mandará dar nova
"Vista àll.partes, nos mesmos prazos anteriores, e proferida sentença" - me-dlda de cunho liberal, de enlarguec1mente da defesa, da Intuitiva conve.
·
iP
niência.
3) Reza· o Código do· Processo
ena!:
"Art. 414 A intimação da sen~
tença de p~onúncla, se o crime
fósse inatiançável, será sempre
feita ao .réu pessoalmente".
"Art. 585 -O réu não poderá recofrer da pronúncia. se não depois
de prêso, salvo se -prestar fiança,
nos casos em que a lei .a admitir".
4) Por êsses dois preceitos conjuiados, nos _crimes inafla.nçáveis depende
o recurso da pronúncia da prisão. do
réu.
5) Quebrando a rigidez dêsse sistema; os arts. 2 e .3 do projeto combinados permitem aos crlri!J:nosos menores. e primários recorrerem da pronúncia, Independente de prlslio.
_
6) A politica criminal do cárcere
para os delinqUentes menores e primários, em tOdas as hipóteses ,num. pais' como o nosso, destituído de aparelhamento necessário para a infância . delinqUente, não desperta entusiasmos,
.
nem merece apla-usos.
7) Os nossos observadores penitenciários conhecem a fundo as pervel'sões geradas nos menores criminosos
pelas nossas defeituosas prisões.
8) Por essas considerações, somos
pela aprovação do projeto . em tela pelo
Senado Federal.
Sala das Comissões, em 19 de agOsto
de 1948 . .
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Aprovados o parecer e sua· conclusão exceto quanto ao art. 3. 0 , que foi
regeitado pela Com.l.ssão, de acOrdo .
com a emenda supressiva apresentada
pelo Senador Ferreira de Souza. ~
Attilio Vivacqua, Presidente. ....: Olavo
Oliveira, Relator. - Etelvino Lins,
aprovei a emenda. - Filinto Mllller,
com o .relator. - Lúcio Corr/2a, com
o relator, com restrições. - Vergniaud
wanderley, de acõrdo com a emenda.
- Ferreira de Souza, pela emenda e
com .protesto de novo exame. - Arthur Santos, vencido' quanto aos artigos 1. o e 2. 0, de acOrdo com a emenda
·
supresslva do art. 3. o.
PARECER

N. 734, de 1948.
Da comis~ão de constituição e
Justiça, s6bre o ·Projeto de Lei da
Ciimara n. o 131, de. 1948. ·
.
0

Relator: .sen .. Luclo Corrêa.
O Projeto de Lei n. 0 501, de 1948,
oriundo da Câmara dos Deputados,
autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito
especial na importância de noventa ·e
nove milhões, cento e sessenta e tres
mll, novecentos e sessenta· e seis cruzeiros e cinqUenta centavos ......... .
(Cr$ 99.163.966,50), para ocorrer ao
pagamento de várias despesas de pessoal e de material, realizadas em 194~.
pela Dlretoria de Intendência, descriminadas nas letras a, b, c, à, e, /, g,
h, i, ;, k, e !, do seu art. 1. o
2. q pedido dêsse crédito decorre
de mensagem do Sr. Presidente da
República· a.o Congresso Nacional.
3. Nada havendo a argUir contra a
constitucionalldatle ou legalidade· do
projeto, a Comissão de constituição e
Justiça opina pela sua ap1·ovação.
Sala das Comissões, em 22 de julho
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presi~
dente em exercício. - Lucto Corri!a,
Relator. - Vergniaud Wanderley. Augusto Meira. -

Etelvina Lins. Aloysio de' Carvalho.
PARECER
N.• 735, d~ · 1948
. Da Comissão de Finançaç, sõbre
o Projeto de Lei da Cdmara número 131, -de 1948. ·

O lavo Oliveira. -

Relator: Sr. I smar de G6es.

Pelo presente projeto é autorizado o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Gu-erra, o crédito especial na
Importância de nov~nta e nove milhões, cento e sessenta e três mil, no-

vecentos e sessenta e sel.s cruzeiros e
cinqUenta centavos (Cr$ 99.163.960,50).
para ocorrer ao pagamento de várias
despesas de pessoal e de mr1terlal; realizadas em 1946, pela Diretorb de ln·
tendência.
.
O pedido à Câmara dos Deputados
foi feito por mensagem do Exmo ..Pre·
sid~nte da República, para '-abertura
de crédito suplementar, o que já não
era mais possível por ter c~egar'to elepois de encerrado o exercício de 1946.
Os moti\'os dos ·déficits estavam justificados pois decorreram, unR, da
natureza variável da despesa e ou·
tros, de aumento de slilárlo, ~esultan·
te de dispositivo legal.
A Câmara, acertadamente, transformou· o pedido de suplementação em.
projeto de abe~tura de crédito especial.
·
·
Acontece, porém, que o quaâ:o descrlmlnatlvo apresentado .na mensagem · presidencial e organizaJ (I pelo
Ministério da Guerra, o foi sob base
estimativa desde que se trat!l.va de
crédito suplementar.
.
.
Esta Comissão de Finanças julgou,
por Isso, de bom alvitre d!llgenclar
junto aquêle Ministério a fhn de que
fôsse organizado no\'o quadro, dlscl'l- ·
minando as· despesas realment:l 1-Eallzadas.
A Sub-diretorla d·e Fundos do Exército forneceu, em conseqUêncla, novo
quadro pelo qual se verificou que o
total das despesas reallzadas, ll'eces~i
tando de crédito, para ocorrer al' pa. gamento, atinge Cr$ 87.073.767,70 e não
Cr$ 99.163.966,50 como consta da pro.. ·
jeto. ·
Ne!sas condições, como se ttata de
habllltar o Govêrno· a solver compro•
mlssos legalmente assumidos e devidamente justificados, somos pela a pro- ·
·vaçãà do projeto; com a emenda ao
art. 1. 0 substituindo o total do crédito a ser· autorizado e modificando ~
· discriminação das despesas, !!!lESando
a ter, assim a .seg11lnte redaçà·~:
Art. 1. 0 l!: autorizado o Poder Executivo· a abrir, pelo Mlnlstél'lo da
Guerra, o crédito especial na impor.tância de oirenta e sete mllllões, setenta e três mil, setecentos e scsenta ·
e sete cruzeiros e setenta cent,~.vos
(Cr$ 87.073.767,70), para .ocorr~: ao
pagamento de vãrias despesas de pessoal e de material, reallzadas em 1940,
pela Diretoria de Intendência, c assim
·
discriminadas:
Cr$
a) Gratificação adicional ............ ..
5.285,20
bl Gratificação de
Magistério . . ....
U34.382,9U

..
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c) Substituições . . ..
d) Salário fanúlia ..
e) Pe,soal em dispo·
nibilldade . . .....
1> . Aposentados, jubl·
· lados, · reformados,
lnvalidosJ asilados e
pessoal aa reserva ..
g)
Abono provisório
e novas pensões ...
h)
Etapas para all•'
mentação .......
1.) Auxflio para fune·
Tal
............ .
Total ......

439. 510,10 . dotações orçamentárias daquêle Ter3.002.616,10 . ritório para o exercício de 1947 - "ao
10.000,00

2. 921. 962,1 (\
1.304. 725,30
78. 502. 342,20
252.943,80

-87.073. 767,70

Sala das. Comissões, em 20 de agOsto de 1948. - remar de Góes, Pres1·
dente, em exercício e . Relator. Salgado Filho. - Andrade Ramos. ·Mathias Olympio. - Vespasiano Ma1~
· ttns. - José Américo. .....;. Alvaro Adolpho. - Durval Cru;:.
PARECER

.N.• 736 - 1948
Da Comissão de Constituição e·
Justiça, sóbre o Proieto de Lei da
C4mara· n.• 153, de 1948.
Relator: Senador Aloyslo
de
Carvalho.
O Projeto de Lei n.• 538-1948, da Câ·

mara dos Srs. Deputados autoriza o
Poder Executivo. a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00
(um milhão de cruzeiros) , para atender ao pagamento de salários do Pessoal extranumerário · contratado do
Território do Acre, no exercício pas.'
sado de 1947.
.
'
O pedido da· a.bertura do crédito foi
feito àquela casa ·dO Congresso Nacional pela mensagem n.• 646, de 30 de
· novembro· de 1947, .do Sr. ·Presidente 4
da República, acompanhando exposição ·de motivos· do Ministério da Fazenda, justificando a necessidade .e urgência da providência.
A despesa em causa não teve dotação própria· no orçamento federal de
1947. Sugeriu então o Qovemador do
Território· do Acre, que fôsse satisfeita pelos recursos disponlveis da "verba
I - Pessoal - consignação I - Pessoal Permanente", .:o mesmo orçamento, e que somavam, exatamente, a
cifra de um milhão de cruzeiros. Argumentava (Of. n.• 166, de 14-5-1947
ao Sr. .Ministro da Justiça) que as

contrário dos anos anteriores, em que
eram concedidas num crédito global,
por ter a experiência comprovado, que
tal sistema maior eficiência oferece à
aplicação das mesmas, consideradas
as1condlções próprias do aparêlho administrativo acreano, ·a variedade de
serviços a manter, por um lado e, ppr
outro, ·as dificuldades nas aquisições e
nos transportes de .materiais de grande distância dos centros fornecedores"
- tinham sido distribuídas em consignações e subconsiglnações próprias,
vendo-se aquela . administração
acrescentava - "em sérios embaraços·
para circunscrever as suas despesas ao .
rlgorlsmo das :verbas distribuídas em
parcefas, multas .das quais. se "apresentam insuficientes num exerclc!o e
em outro excessivas, ao capricho . das
flutu11ções que os :.imperativos próprios
da região apresentam".·
Corridos os trâmites administrativos,
foi lndeferiçla porém, a singular pratenção ,porque desapoiada pela norma
constitucional qUe exige a rigorosa especialização das verbas orçamentárias
·
da despesa.
.
ll: evidente, portanto, a necessidade
da abertura de crédito especial, a que
· atende o projeto, por .cuja aprovação
opinamos, observados como foram, os
preceitos constitucionais e legais.
· Sala das Conússões, em 18 de agOsto de 1948. - Waldemar Pedrosa,
Presidente. - Aloysto de Carvalho. Re· .
lator. - Olavo Oliveira. - Lucto Cor- ·
rêa. - Vergniautl. Wanderley. - Fi·
linto Milller. - Au(IU8to ·Metra.. ·-::::
Etelvtno Ltns. - Arthur Santos.
·
PARECER

.

N.0 737 - 1948
Da comissão de Finanças, sóbre
o Próieto de Lei da C4mara mi-.
mero 153, de 1948.
·
Relator: Senlior Mathtas Olym-.

pio.
Pela Mensagem Presidencial n.• 646,
é solicitado ao Congresso Nacional a
abertura de crédito especial de Cr$ .. 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros)
para pagamento a extranumerárlos
contratados pela administração do
Territói'lo do Acre no exercício de 1947,
despesa essa que deveria correr pela
Verba l - Consignação II - S.ubconsignação 04. Entretanto, conforme
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se lê pelo oficio do. Sr. Governador ·Constituição e Justiça opina pela sua
·
do Território, de 26 de setembro do aprovação.
ano passado, "a falta de ddtação na . Sala das Comissões, ém 10 de· agOsto
subconslgnação em aprêço foi decor·
1948 •.- Waldemar Pedrosa, Presirente da discriminação apressada de
dente. - Lucia Corréa, Relator. com escassos dados concretos. das Ferreira de Sou:za. - Etelvina Lins.
consignações e subcon.slgnações, não
Olavo Oliveira. - Ftlinto ·Muller.
prevista quando da elaboração da -- ArthurSantos.
· proposta orçamentária, conseqüência
aliás do regime até então vigente,· re-.
PARECER
vogado pela Constituição promulgaN.• 739 .:... de 1948
da em 18 de setembro de 1946, que
, permitia a distribuição global das ver·
Da Comissão de Finanças, s6bre
bas destinadas ao Território".
o Projeto de Lei da Câmara, número 216, de 1948.
Como â dotação da Verba 1 - Consignação I - Subconslgnação 01 apre· Relator: - Senhor Vespasiano
sentou um saldo Igual ao pedido, o
Martins.
seu deferimento não Importa em aumento de despesa pelo que opino faRequereu o Professor Vicente Orassan! ,padrão "I", do Instituto Benvoràvelmente.
Sala das Comissões, em 20 de jamin Constant, do Quadro Permaagõsto de 948 •. - Ismar de Góes, pre- nente do Ministério da Educação e
Saúde, gratificação de magistério, que
sidente em exercício. Mathias
lhe
foi concedida pelos Decretos de ·
Olymplo, Relator. -Ferreira de Sou28
de
abril de 1947 (Diário O /icial de
·:za. -Andrade Ramos. -Salgado Fi~
30)
e
de
13 de outubro· do mesmo ano
lho. - vespasiano Marttns., - Dur(Diário Oficial de 15 seguinte), relaval Cclu:z. - Santos Neves.
tiva ao exercício de 1946.
o presente projeto solicita a aberPARECER
tura do crédito de Cr$ 10.600,00 (dez
N.• 738 - de 1948
mil e seiscentos cruzeiros>, para atender ao pagamento .àQuêle .professor,
Da Comissão de Constituição e
da gratlflcaçlio de magistério, a que
Justiça, s6bre o Projeto de ~ei, da
tem direito, de ac&rdo com o DP.creto
·Câmara, n.• 216, de 1948. ~.
n.• 2.895, de 21 de deezmbro de
Relator: - Senador Lucia Cor- · 1946, à razlio de Cr$ 450,00 mensais, e
à razão de Cr$ 105,00, também menr~a.
sais, ex-vi do Decreto n.• 8.315, nos
Dispõe 0 Projeto de Lei n.• 227-A, de períodos de 11 de abril a 31 de de1948 oriundo da Câmara dos Depuzembro de 1946, no primeiro, por· ter
tadÓs;" que é o Poder Executivo .automais ·de 10 anos de magistério e no
seguinte por haver completado 20 anos
rlzado a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito. especial de
de efetlva cátedra.
.
Cr$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos
Cabe-lhe, portanto, o direito à lm~
cruzeiros), para atender ao pagamenportãncla· total de cr•· 10.600,00- (dez·
to de gtatlflcação de magistério, rela- . · mil e seiscentos cruzeiros) , cujo patlva ao período de 1.~ de janeiro a 31 ~ gamento deverá ser feito por crédito
de dezembro de 1946, conforme dispõe
especial, de conformidade com a !eo Decreto-lei n.• 2.895, de 21 de de- glslaçlio vigente, atendendo a que a .
zembro de 1940,. modificado pelo de . respectiva despesa. só ·foi criada 'J)elos
n.• 8.315, de 7 de dezembro de 1945, referidos Décretos: - de abril e ou~
concedida a, Vicente Grassanl, profes- tubro de 1947.'.
sor (Ensino Profissional - · Empalhal""
.
.
c;lio e :VImarla - I. B. c.) padrão
Ante o exposto, somos por que se
"I", do Quadro Permanente, do MIautorize a abertura do crédito solicltado.
nlstérlo da Educação e Saúde.
2. O projeto resultou de mensagem
Sala. das Comissões, em 20 de agõsto
do Sr. Presidente da República à C!l.-· de 1948. - Ismar de G6es, Presidente
mara dos Deputados e trata de vanem exerclclo. - Vespasiano Martins, ·
tagens previstas em lei.
Relator. - Andrade Ramos. -·Sal3. · Por que nada haja a alegar
gado Filho, - Ferreira de Souza. quanto à constitucionalidade ou lega- Durval Cru2. -Santos Neves. -José
lidade do projeto, a Comissão de
Américo, - Alvaro .;tdo(pho, ·
/
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N. 740 - de 1948
Da Comissão de Constituição e
Justiça, s6bre o Projeto de Lei, da
C4mara n.• 157, de 1948.
Relator: Senador Augusta
Meira.
O Projeto n. 0 157, visa. autocrlzar a
0

abertura de crédito no vale-r de Cr$
7.200,00 -para efetuação do pagamento
devido ao professor Djalma da Fonseca Neiva .. Para Isto,· em virtude de
solicitação do Ministro da Educação,
o Sr, Presidente da República encaminhou à Câmara o ante-projeto por
ela aprovado. Nada. há a. opOr à sua
constitucionalidade, e .por Isso deve
ser aprovado pelo Senado.
Sala das Comissões, em 13 de agOsto
de 1948. - Walãemar Pedrosa, Presi·
dente. -·Augusto Meira, Relator. -

.Arthur Santos. - Etelvina Lins. Filinto Muller. - Olavo Oliveira. Lucio Corréa. - Vergniaud Wander~
ley. - Aloysio de Carvalho.
PARECER

N. 741 - de 1948
Da Comissão de Finanças; sObre
o Projeto de Lei, da Cftmara, nú• mero 157, de 1948.
Relator: - Senhor Vespasiano ·
Ma~tins.
·
· .
0

. A .presente Proposição n.• .157, Pro•
jeto da Câmara n.• 512, de· 1948, atendendo à solicitação do . Senhor ,Presidente da.. República, em sua. mensagem n.0 509, acompanhado da Exposição de Motivos 'do· Sr. Ministro da
Educação e Saúde, autoriza a abertura de um .crédito especial de Cr$ ... "
7.200,00 (sete mil e. duzentos cruzeiros) , para pagamento · da. gratificação de magistério do Professor Djalma da Fonseca Neiva, padrão "K",· do
Quadro Permanente do .Minl~térlo da
Educação e Saúde <Chefe do Curso de
Mecânica de Máquinas - E. T, São
. Paulo). ·
Foi concedida a gratificação· de magistério ·ao referido professor, por decreto de 7 de julho de 1947, pois o
mesmo havia completado dez anos de·
'·efetivo magistério, tendo direito às.vantagens criadas pelo Decreto-lei
n.• 8.315, de 7 de dezembro de 1945,
· Cabe-lhe, portanto, ·Cr$ 600,00 (seis·
centos cruzeiros) mepsais, no período
de 1 de Janeiro a 31 de dezembro de
1946, perfazendo o total do crédito so-

licitado em Cr$ 7. 200,00 <sete mil e
duzentos cruzeiros) ..
Somos pela aprovação -da presente
proposição.
Sala das Comissões, em 20 de agOsto
de 1948. - Isma.r de Gôes, Presidente,
em exercício. - Vcspastano Martins,
Relator. - Ferreira de Souza. - Andrade Ramos. - Salgado Filho. Durval Cruz. 1..;... Santos Neves. -Jose
Amertco.
PARECER

N. 742, de 1948.
Da Comissão de Constituição e
. Justiça, sôbre 'o Projeta de Lei
da C4mara n.• 116, de 1948.
0

Relwtor.- Sr. Lucia Co:rrêilo.
O Projeto· de :Lei n. 0 343 A, de
1948. oriundo da Câmara ·dos Depu-·
tados, autoriza o Poder Exoecutivo a.
abrir o crédito especial de · ....... .
Cr$. 869.367120 (oitocentos e sessenta
· e nove mil trezentos e sessenta e sete
cruzeiros e vinte centavos) , para pagar aos professOres civis vita'ic!O.s
com hcmras. milttares, dos estabeleci·.
mentes · de ensino do Exército, a di·
.ferença entre . os vencimentos que
vêm percebendo desde 10 de novembro de 1943. (Decreto-lei n.0 5.976) ·e
os que lhes são devidos e assegurados
pelos Decretos-leis números 103, · de
23 de dezembro de 1937 e 3. 042, . de
11 de fevereiro de 1941, assim como
para pagamento da gratificação .. de
magistério. lnstltuida · pelo Decretolei n.0 3.840, de 1 de novembro de,
194'1, a partir da dáta. em que os docentes vlta.llclos militares entraram
no gôzo da mesma .• Esta. a matéria.
. disposta 'nos artigos 1.•, 2.0 · e 3.0 dp··
.projeto.
.
2. Pelo Dec.reto-lel n.0 103, de .23
de dezembro de 1937, ficaram .equiparados os vencimentos; regalias e
vantagens dos membros do magistério nos estabelecimentos de ensino do
Exército, · quer militares de origem, quer· civis vltallclos com honras militares .
.Mais tarde,· foram os últimos incluídos no Quadro Suplementar do
Pessoal Civil do Ministério da. Guerra.
(artigos 2. 0 e 3.0 cjo Decreto n.0 3.042,
de 11 de fevereiro de 1941) , respec·
tlvamente, nos padrões 27 e 24, com
vencimentos correspondentes ao pOsto
de ·coronel e tenente coronel.
Sucede, entrementes,· que 0 padrão
24 em que foram Incluídos os professOres vltaliclos civis, não corres-
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pendia aos venci1llentos dêsse pOsto.
Dai lhes ter sido concedida uma gratificação de cem mil réis mensais, em
carater permanente, para perfazer
aquêle vencimento. ~sses venclmen' tos estão assim regulados por lei especla.J, que o Decreto-lei n.• 5.976,
não derrogou ou revogou. ·
· A comissão ·de Constituição e ·Justiça nada opõe . ao aspecto constitucional ou .legal do projeto, cujo objetivo é mormente interpretativo da le- g!slação vigente citada. ·
Sala das .Comissões, em ·2 de agOsto 'de 1948. - Waldemar Pedrosa,
Presidente, em exerclcio. - Lucia
Corrêa, Relrutor; - Vergniatul Wan-

da Constituição), 'somos pela sua
aprovação.
·.
Sala das Comissões, em 20 de· agOsto de 1948. -·lsmar d,e Góes, Presi- ·
dente em exercício e Relator. - An-

drade .Ramos. - Salgaão · Filho .. santoo Neves. - Alvaro Adolpho .. José Amerlco. - Durval Cru2. - Ferreira de souia. - Vespasiano Martins.
. PARECER

N.• 744, de 1948 ·
Da comissão de Constituiç.'io e
JustiÇa, sóbre o Projeto de Lei da
Cllmara n.• 188-48.
. .Relator: Senaãor Olavo Oliveira.

1) com a Mensagem n.• 550, de 2
de novembro 'dé 1947, o Exmo, Presidente da República pediu à Câmara
dos Deputados a abertura de um crédito especial de. Cr$. 260.826,00 "para ·
atender a despesas decorrentes do ~
PARECER
corro prestado pelo Govêrno BrasilelN.• 743, de 1948 .
ro, por intermédio de uma missão ge
médicos e enfermeiros, à . populaçao
Da · Comissão ae Finanças, sóre o Projeto de Lei n.• 166, de de Trinidad, na Bol!via, assolada por
inundaçõés) .
.
1948.
.
2) Da! o projeto de Lei n,< 189-A,
Relator -_Sr. lsmar de Góes.
de 1948, da Càmàra dos Dt~putados,
adotando a referida providencia, o
. •rrata o presente projeto de con- · ·qual
devidamente aprovado por aqnêceder aos professOres civis vi~a:iciCis, le . ramo
do Congresso Nacional; velo
com honras mllitares, dos estabeleci- para o Senildo
Federai, onde tomou
mentos de ensino do Exército, pagao
n."
188,
de
1948.
mento de diferença entre os vencimatéria .Incide no 65, 11.•
mentos que vêm percebendo desde . VI,3) daA sua
Constituição
Federal, sendo
10-11-943 (Decreto-lei n.• 5.976) e os
que lhe são .devidos e assegurados perfeita a sua juridlcidade. Sõbre o
cabe pronunciar-se n Comispelos Decretos-leis ns. 103 e 3.042, mérito·
são
de
Finanças.
respectivamente de 23-12-937 e 11·2Sala da· Comissão de Justiça do Se941, bem como a· gratificação de magistério. instltl,lida pelo Decreto-lei nado Federal, em 10 de a~tôsto de ·
1948. - Walãemar Pedrosa, Presl···
n.• 3. 840, de 1-11-941, a partir da
da ta em. que os docentes vitaUcios ·dente em exercício: - Olavo Olfveira,
Relator - Ferreira de sou2a. - Fi.
militares entraram no gOzo dessa gratific~ção.
·
Unto. Milller. '""'. Arthur Santos. EtelVina Lins. - ·LuCio .Corrt!a, .
Para a eJrecução da lel, fica o' PoPARECER
der Executivo àutorlzàdo a abrir o
0
crédito especial de Cr$ 869.736,20.
N. ~>-·745, de '1948 .
.
A Comissão de Constituição e JusDa Comissão de Finanças, s6bre
tiça do Senado, em seu parecer, cono. Projeto de Lei da Çllmara, núclui nada haver ·a opOr ao aspecto
mero 188, de 1MB •.
constitucional ou legal do . projeto,
.Relator: Senador Vespftsiano
cujo objetlvo é meramente InterpreMartins.
tativo da legislação vigente citada..
.Foi a localidade de Trindad, na viAssim, desde que se trata do recozinha
República da Bolívia, assolada
nhecimento de uma situaÇão jurídica- por inundação,
a cUja população endefinitivamente constltuida. não co- tendeu o Sr. Presidente da Repúbli. gitando ó' projeto de "aumento de ca dever o Brasil prestar os necessávencimento" (artigo 67, parágrafo 2.0
rios socorros, enviando àquela localld,erley. - Augusto Meira. .:.... Filinto
Milller. - Arthur Santos. - Etelvina
Lins . .:_ Ferreira de· sou2a.

/
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da de uma missão médica munida ·do cr!to - assim como todos os disposinecessário para bem cumprir a sua tivos legais que estabelacem · distinções entre os períodos de trabalho .
missão , como outras Nações vizinhas
também o fizeram. · ~
' diurno e noturno - visa a proteção
Dai o Projeto de Lei n.0 189~A, de do trabalhador, seja com o flm de
. 1948 da 'Câmara dos· Deputados, aten~ assegurar-lhe melhor remuneração
dendo_ a Mensagem presidencial núrile~ pelo trabalho. efetuado à noite, con-·
. ro 550, de 2 de l!lOVembro de 1947, so~ forme preceitua o artago . 73 da Con11citando autor~mç~ ~a abertura solidação das Leis .do Trilbalho, seja.
de um· crédito especial de Cr$ .. : : . . com o escôpo de Impedir tal tra. 260.826,00 (duzentos e sessenta. mil oi- balho, como ocorre na. hipótese em
tela e também nos cas'JS clisc!pllnados
tocentos e v!IIIte e seis cruzeiros) , a pelos
artigos 379 ·e 404 dá refenda.
fim de cobrir as despesas -efetuadas Consolidação.
·
por aquela .m1ssão médl.cai.
A simples ampliação de 'uma 'hora
Atendendo ~os .fins numan!tárlos
nos quais foram dispendidos a Im- do período no qual se~á compreendido
o horário norJ;nal· de seis · horas de
portância -que ora se solicita cm crétrabalho dos bancârlos - como quer
dito especial, somos ·pela sua autor!~
o Projeto Augusto: Me!rn - não prezaçã!J.
judicará aquela proteção, porque·:
Sala das Comissões, em 20 de agôsto
1.0 ) o trabalho da classe dos· bande 1948. - Ismar de Góes, Presidente. câr!os
- e é nisso que r.eside o seu
. - · Vespasiano Martins, Relatc.r. direito
- não fica sujeito à possibiSantos Neves. - Salgado Filho. lidade
de
ser efetuado. -mesmo par· Ferreira de Souza.. - José Americo. cialmente, à noite;
- Alvaro Adolpho.
2.0 ) o horâr!o normal não seria
aumentado, pois de ;;eis· horas· contiPARECER
nuará a ser;
·
N.0 746, de 1&48
0
. 3. ) :para que poss!l ser . Iniciado
às 7 ·horas, como deseja o . Projeto,
Da Comill'Sã.o de Trabalho e
'l'revidência Social, sôbre o Pro- · · em· vez de o ser às oito horas, como
dispõe a lei, é indispensável o acôrdo
;eto de Lei. do Senado n.0 14,
l!vre de ambas . as partes (emprega:
de 1948.
dores e empregados) o que pressupõe
. Relator: Senador .Filinto Milllel' .
o direito de recusa ou aceitação por
parte dos empregados;
O . Projeto de Lei do· Senado, número 14, de 1948, manda . alterar a . 4. 0 ) a homologação do acôrdo por
parte do Ministro do Trabalho, ln·
redação · do parágrafo Un!co do artigo 224 da consolidação 'das Leis do. dústria e Comércio assegura as ne"rrabalho, de !!'arma a ~ibllitar, . cessár!as garantias às ,Jartes.
sempre que ocorrer·. acOrdo coletlvo
· O , oficio do Sindicato dos Empredevidamente .homologado.· o Início do
gados em Estabelecimentos Bancários
trabalho às 7 horas--· .:la. manhã.
de Belém, vem mostrar que, . aten·
.dendo a razões de ~lima., foram 011
· O citado artigo estabelece:
.
próprios empregados bancários da-·
· "Art. 224. Para os empregados
quela Capital .que de~ejaram a.· mo· em bancos e · casas bancárias sedificação · dO respectivo horário. de
rá de seis horas por dia ou trinta
trabalho, com o que concordaram os
e seis horas .por semanas a duraempregadores~
Em face do exposto, somos em pr!nção normal de trabalho, excetuados os que- exercerem as funções clp!o, · pela aceitação da rprovidênc!a
contida no Projeto Augusto Me!ra
de direção, gerência, fiscalização,
modificada, no ent1·etanto sua. redachefes e ajudantes de seção e eqUição. De fato, a regr<J geral contida
valentes ou desempenharem outros cargoS/ de con)f!anJçia:, :todàs · no parágrafo único do artigo 224,
deve ser mantida. Ela é, como acencom vencimentos superiores aos
tuamos, uma acertadll. medida de prodos postos efet!Jvos.
teção ao trabalhador. . Deixar, · por
Parágrafo único. A duração·
outro .lado, ·que tôda !lxação de inicio
normal de trabalho estabelecida
de
horário bancádo · f1que à mercê
nêste artigo ficará sempre comacOrdo,
representaria uma introde
preendida entre às oito e às vinte
missão
Indevida
no noder diretlvo
horas•:.
das emprêsas em tuoõ contrária à
E' evidente que o pr!nclplo que ensistemática legal bras.!!e!ra c à doutrina.
cerra o parágrafo único uclmr~ trans-

.:.... 5'92....:.
· Assim, para conclll:l• os dois princlpios, opinamos pe'.ll. api'ovação do
seguinte
PROPErO SUBSTrTUriVO

Art. 1.0 O parágrafo único do artigo 224 da Consolidação das Leis do
Trabalho passa a ter a segt!lnte redação:
Parágr~~:fo único. A duração normal
de tr~~:balho estabelecida nêste m-tigo
ficará sempl'e compreencUda entr~ às
7. e. às 20 horas.
Art. 2.• Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala··aas Comissões, em· 19 de agOsto d·e 1948. -· Marcondc,\ Filho, Presidente. - Filinto Müller, Relator.
- Pedro Ludovico. - Fernandes Tavara.
PARECER

N.• 747 - 1948
Da Comissão de CDnstituição · e
· Ju.stiça, s6bre o Projeto de Lei da
Câmara n.• 159, de 1948.
Relator: Senador Aloysio de
Carvalho.
O Projeto de Lei da Cámm-a dos
Deputados, n.• 545-1948, autoriza o Po·
der Executivo a abrir, pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o c1·é·
dito especi!J.l de Cr$ 25. 000,00, pnra
atender às despesas com reallzaçãa da
a.n Conferên~ia Penitenciária Brasileira.
·
O crédito é sol! citado pelo Sr. Presldmte da República, em Mem;agem
n.• 639, de 8 de dezembro de 1947. A
reunião dessa terceira conferência pe.
nitenclárla é lembrada, por sua vez,
pelo Conselho Per.itenclárlo do Dis·
trito Federal, com o fito de -colhe'r dos
penitenclaristas pá.trios sugestões. e pa.
receres sObre assuntos Inerentes à
pratica do regime penitenciário, assim
como, especificamente, pa~a reunião
de elementos a serem encaminhados
ao Poder· Legislativo, como cooperação à lei que definirá as "normas de
regime penitenciário", a que se reporta a. Constituição Federàl, na letra "b",
. "ln flne",'do n.• XV do art. 5.0 dentre as matérias sõbte os quais compete
à União legislar.
A reunião da Conferência foi autorizada pelo Govêrno Federal, não
se tendo realizado na ,época anteriormente fixada. Aguarda o Conselho
Penitenciário a abertura do crédito em
aprêço para determinar a data da reunião, cuja utilidade é manifesta.

PAIIECER

N. 749, de 1948
Da Comissão de Constituição e.
Justiça, sllbre o Projeto de I,ei da
C/lmara n.• 230, d~ 1948.
Relator: Senador Augusto Mei·
0

ra.

O Diretor da Faculdade de Direito
de iReclfe dirigiu ao Ministro de
Educação um requerimento do professor Dr. Pedro Lins' Palmeira pe·
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dindo pagamento da gratificação que
lhe ·é· devida ·de acOrdo com o Degretolei n.0 2.895; de 21 de dezembro de

CompUlsando-se êste processo che·
ga-se à conclusão sObre o dlreitG que
assiste ao Professor Pedro Lins Pai1940.
. melra a receber a gratificação que reA matéria foi devidamente. preces· quereu, pelo . que somos pela autorisada e· o Exm.0 Presidente da Re- . zação da abertura do respectivo cré·
/ pública dirigiu uma mensagem à C!\.. dito.
·
·
·
mara, de conformidade com a soliSala das .Comissões, em 20 de agOscitação do Ministério da Educação, mo to de 1948. ·:.... IB111ar de. G6es, Presisentido de ser votado o ante-projeto dente, em exerclcio, Vespasiano
que acompanhou a sua mensagem. O Martins, · Relator. Ferreira de
projeto da Câmara soluciona ó caso· Souza. - Andrade Ram~. - Sale ·nada há opor quanto à sua justiça
gado Filho. - Vespasiano Martins.
e constitucionalidade. Deve ser apro- Durval Cruz . ..:... Santos Neves.
vado pelo· Senado.
PRESIDj!:NTE :_,.. Está. finSala das Comissões, em 18 de agOsto da·O a SR.
leitura
dos' pareceres vindos à
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Pre· Mesa.
· · "'
·
· ··
sidente, em exerclcio. - Augusto Mei·
Expirado
o
prazo
regimental
de
.ra, Relator. - Qlavo Oliveira .. emendas perante ~· Me8a, vão. às CoLueio Corrêa. Verg11iaud wanmissões
competenJtes o Projeto de De·
derley. - Filinto MIJ.ller. - Aloysio
creto
Legislativo
n.0 24, de '1948 é os
de Carvalho. - Arthur Santos. Projetas de Lei da. Câmara, núme- .
Etelvina Lins. - Fereira de· Souza.
roa 86, .87, 88, 89,' 90 e 91, também do
corrente. Nenhuma dessas· proposi·
PARECER
ções recebeu emenda.
0
N. 750, de 1948
Vem: à Mlesa, é lido e aprovado
o
·seguinte
-.
·
Da ComiSBão ·de Finanças; sO·
bre o Projeto de Lei da C4mara
n.o 230, de 1948.

o

RelatO!': . SJmador ve,astano
Martins.
Projeto de
da câmara n.0 250,

Lei

d.e 1948, autoriza o Poder ·Executivo

PROJE'I.'O

DE

I.EI DO SENADO

N.0 36, de 1948
Assegura vantagens aos- ofiCiais· ·
e praças do Exército, · MarinT~a,
Policia Militar e Corpo de Bom.betrOII do Distrito Federal, que
participaram ·da 1ornada de 15
de novembro de 1889.

a abrir pela MiJ11stério da Educação
e Saúde· o crédito. especial de Cr$ ...
12.798,40 (doze mil setecentos e no·
'O Congresso Nacional decreta:
venta e oito · crúzelroa e quarenta
Art. 1.0 Aos oficiais e praças do
centavôsl, para atender ao . paga, menta de gratificação d.e magistério, Exército, Marinha, Policia Mllit~r e
relativa ao· perlodo· de 28 de janeiro Corpo· de Bombeiros do Distrito Fe·
de 1945 a 4. de dezembro· de 1946, deral e dos Estados, em eujos assenconcedida ao Professor · Pedro Llns ~tamentos conste ·haverem tomado·.
·Palmeira', catedrãtlco da Faculdllde parte .nas tropas que se movimenta,de Direito de Recife; padrão M,. do ram para proclamar a RepúbUca dos
Estados Unidas do Brasil, na gloriosa
Quadro Pei'manente daquêle Minis·
tério,
· .
: jornada de 15 de ·novembro de 1889,
bem como que ·hajam participado das
·O requerente obtev~ a citada gratificação :por decreto de 3 de dezembro tropas que, ao lado dr;~ Gavêmo, com·
·pUblicado no Diário Oficial de 5 do bateram nas lutas que então ·foram
mesmo mês, e que 'lhe deve ser paga travadas pela consolidàçlo da mesma
a partir de 28 de janeiro de 1945, .República, . alio asseguradas as !Va.nta·
·data. ·em que completou 10 anos. de gens do ~to imediatamente supe· · rior àquêle em que tenham sido refor-.
efetivo magistério. · . .
.Cabe-lhe, portanto, · a gratificação mados, com os vencimentos da tabela
requerida, a razão de Cr$ 400,00 ein vigor ou que yenha a vigorar. _
mensais, de acOrdo com o Decreto-lei . Art. 2.0 Idênticas . vantagens sao
n.0 2.895, de 21-12-40, e· de 1.0 de
asseguradas aos ser\rldores civis da
janeiro a 4 de dezembro de 1946. à União que, tendo sid6 m!Utarç.s, te·
razão de Cr$ 750,00, tàmbém men· nham participado das referidas tro.
.
sais, em face do Decreto-lei n.0 8.315, ·pas.
0
que mocllflcou a legislação. anterior,.
3,
Aos
atua!s
herdeil·os dos
Art,
· perfazendo o ·total de Cr$ 12.798,40.
oficiais, praças e civis de que tratam
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Além dos meus aplausos a' S. Ex.•,
os· artigos 1.0 e 2.0 desta Lei, são asseguradaS as vantagens de majoração faço, desta tribuna, um apêlo ao pardas pensjjes que estejam pe1·ccbendo, lamento e ao povo brasileiro, no sensendo considerados promovidos ao ti-do de que formem ao lado· do Go- ·
põsto Imediatamente superlo:·, os res- vêrno da República, no empenho de
levar por diante êsse empreendlmenpectivos Instituidores.
.
.
0
Art: 4. Aos Interessados nos bene- ~ficias da presente lei, é. concedido o
Estou certo de que a mudança aa
prazo de seis (6) meses para se habi- · Capital do Brasil, uma vêz realizada,
litarem por mela. de requeilmento constituirá passo decisivo para solu· instruido com as provas necessârlas à
ção dos nossos mais cruclantes pro· obtenção daquêles benefícios.
·
blemas.
.
Terei oportunidade de voltar a
Art. 5,0 Revogam-se · as diSIJlosições
ocupar a atenção do Senado para,
em cõntrário. ·
mais· de ·passo e vagar, externar-me
Justificação
sôbre 0 assun~. que considero de alta
\mportll.ncia para os destinos do P,afs.
Até o presente momento não .foi
demonstradp aos abnegados e humil- Hoje, quero, apenas proferir algumas
des servidores _que tomaram parte palavras de entusiasmo . à atitude do
naquela gloriosa jornada e aos herói- Presidente Eurico Dutra, apelando, de
cos militares que combateram pela outro lado, para. o Con.gresso Nacioconsolidação da República, o reconhe- nal, a fim de que ·ratifique a escôlhll ·
'I
cimento da Pátria por êsses assinala- . da Comissão nomeada para fixar o
local destinado à. ~wtura metrópole
dos serviços.
.
Existe Já: no entanto, em trânsito brasileira.
senhor
Presidente,
desejo.
tamb~m
na Câmara dos Oeputados, ·Projeto aRtrazer
ao
conhecimento
do
Senado
a
segurando vantagens aos que tomaentrevista
que,
'a
reãpelto.
da
mll.têrla,
ram parte na Campanha ds Canudos ..
concedeu a um dos jornais do Rio de .
Assim, êste Projeto tem por fim de- Janeiro o Sr. Deputado Allomar Bale- .·
monstrar que a Pátria, reconhecida,
elro, certamente uma das vozes mais
também não esquece os bons serviços autoriZadas do Parlamento· Brasileiro,
que lhe prestaram os bravos legioná~
assim pela sua cultura, como · pela
rios de Deodoro da Fonseca e Floria- · . sua· conduta lllbada de homem pú•
no Peixoto e que, no último quartel
·
da vida ainda encontram, nas Casas bllco.
A. palavra do ·sr. A11omà.r BaleLegislativas, quem se lembre de minoeiro, sObre a .mudança da capital, merar-lhes as agruras da velhice.
rece aprêço especial pelo tom intelecSala · das Sessões, em 25 de agôsto
tual e moral de S. Ex.a e pela Imde 1946. - Joaquim Pires.
parcialidade de que se reveste. Por
'O SR. PRESIDENTE- Vai à Co- êsse motivo, desejo ·. focalizar alguns
missão de Constituição e Justiça o trechos de sua mencionada entrevista,
notadiiJllente o relativo à transferên·
Pr()jeto qUe acaba de ser lido.
ela da- capital de' meu Estado para
Continua a hora do expediente.
- Goiânla, no qual o problema dessa
Não há oradores Inscritos.
transferencl.a ê examinada com a
O SR. DARIO CARDOSO- Sen- maior prollclêncla..
•
nhor Presidente, como sabem V. Ex.•,
Em se ~ferindo à mudança da ca·
e o Senado, o Sr. Presidente da Re- pltal do meu Estado da velha cidade
pública assinou, recentemente, na cl- de Goiás. para Golânla, asa1m se mt•
. dade . de Corumbá., Estado de Mato temou aquêle ilustre parlamentar,
Grosso, mensagem dirigida ao Con- sem ddvlda um .dos mais -eminente
gresso Nacional, referente à transtc- · .representantes da brllhantfsslma banrêncla da capital da República para cada baiana na Câmara ·dos senhoo Planalto Central.
.
.
res Deputados:
Representante de um dos Estados
ll1\l 'EXEMPLO ELOQtiENTE
centrais nesta Casa, não podia .deiClaro·· que a mudança só se
xar de manifestar minha. satisfação
• pelo ,acontecimento, de grande relevo
poderá operar com o mlnlmo de
para a vida do ·pafs, e, ao mesmo
Instalações, pois, mUlto embora
tempo, congratular-me com o Chefe
o hoje Senador Pedro Ludovico
da Nação pela prática dêsse ato pajá conseguisse ·demonstrar que,
triótico.
quando há energia, se transfere
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Realmente, essa · transferência e a
o govêrno. desde logo para o lo·
cru das obras em começo, nin- construção da nova cidade de Goiânla.
guém acredita na reprodução do constltUiram .prova eloquente da ca•
exemplo. Allás, devo dizer qUe a pacldade e da tenacidade do povo
construção rápida da linda cidade brasileiro na realização dos seus
de Golânia por um Estado que, Ideais.
então, arrecadava apenas 5.000
continuando, Sr. Presidente, o Se·
contos e .não teve empréstimos
nem auxlllos de ninguém, foi nhor Allomar Baleeiro. focalizou a·
uma .prova de fôrça moral da facilidade da transferência, da Capital
ra.ça e capacidade de realização, da. Rlepúbllca do ponto de vista fiquando um governante persevera nanceiro.
.na execução do seu progama a
,Acompanh~mos o seu ,raciocínio:
despeito da todas as dificUldades
. "- Fac1llmo, repito, do ponmateriais e pessoais. A proêsa
to de vista. financeiro. · O Bra·
, . do Sr. Ludovico parecerá incrisi! já tem o orçamento. previsvel aos pósteros.. Vi o milagre de
to para 1949 em 17 milhões . de
Gonânla com as suas longas e
contos de .réis. Se forem soma·
largas · IBvenidas . asfaltadas · em
dos os .orçamentos mais ou me·
pleno. planalto, rasgada a mata
nos. clandestinos do D. N. E:· R.,
virgem para · a nova capital de
autarquias, . empresas· estatais,
Goiás. Enquanto êsse Estado, dos
. etc. .da. União; : contaremos .30
mais. pobres ainda, deu êsse ·exem·
milhões de contes. Se o Congres· pio de vitalidade, a União ainda
so não quiser recorrer a emprésnão conseguiu extender os trilhos
timo, aconselhável no; ·caso, e
nos 90kms, ·que separam da pon· destinar apenas 3% dêsse total
ta dêles a nova e esplêndida ca•
para a · nova cldac!.,, ainda o
pltal de Gollj.s. Ora, a futura
Sr.
Eurico Outra poderá !nau- capital do pais nlio deve ser con·
gilrá·la e. alf empossar o seu ·su·
.cebida no propósito . de transcessor"·.
formar-se em grande e popUlosa
cidade. E' desejável, pelo centrá·
,A grande dificuldade, pois, senhor
rio, que evite industrializar-se e
seja apenas a sede do· Govêrno Presidente, que se antolha e, se opõe
na· ordem de '1011.000 habitantes, a tcdos os que procuram equacionar
ou menos·, pois, . do contrário, se o' problema da interiorização· da · careproduziriam todos os inconve· pital é justamente a constltulda pela
nlentes que condenam à perma· questlio financeira. Entretanto, como
'em afirmou o Ilustre financista,
nêncla :no Rio. de Janel~o.
Deputado Allomar Baleeiro, ·um dos
Por outro lado, se o govêrno mais brilhantes elementos da Comisfederal .tiver corage~ para ven. são de Finanças da Câmara dos Depucer as. resistências gránitlcaa que tados, o pr~blema nAo é 9.bsolutamen- ·
procurarlio opor-se à mUdança.
para o planalto, o resto será fá· te impossivel do ponto de vista flnan·
.cn. Não se ria do que digo: cons- celro. Mesmo porque não será . o·
.truir uma ~ova cidade é perfeita· Govêrno da República que irá cons· .
mente pos$1vel · dentro . das fôr· truir a futura sede do Govênlo Feças financeiras atuais do Pafs .e · dera:t.
será até um bom negócio~ para o
Se se pro.ceder à semeibança do que
· . Tesouro.:. o dlflci! é derrotar os
se
fez no Estado -de Goiás, guarda"
lnterêsses pessoal.s de .tMa a esdas
. naturalmente as proporções, a
pécie na conservação do Distri- transferência
se dará - como · deto Federal, à . 1belra ·da Guana clara
o
Sr.
Allomar
Baleeiro - com
bara". ·
grande facilidade sob o ponto de visSenhor Presidente, êste trecho da ta financeira. NAo cGmpetlri, como já.
entrevista do Senhor Allomar Bale- · disse, ao Govêrno con.•truir ;t cidade;
eiro demonstra .que S. Ex.a apreen· êle apenas erigirá, no planalto. ·cen·
deu o problema com mUita objetlvi- trai, as construções estritamente ne·
dade. Evidencia, do mesmo passo, o cessái'ias à Instalação dos serviços
conhecimento que s. Ex.• tem das públicos, !&to é, serão COillStruídos os
condições em que se realizou a mu- · prédios Indispensáveis para a locali~
dança da capital de Goiás para. Goll- zaçiio· do Govêrno ·e das repartlç~
nla.
.
necessárias a · àdministrar;lio pública.

\
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O sr. Peàro Ludovico·- V. Ex.•
dá licença. para um aparte? (Assentimen.to ào oraàor) Como bem
disse o Sr. Deputado Allomar Bale- ,
elro, na área. do aturu território destlnado · à. nova Capital do Brasil, pode-se conter 3 vezes o Estado de Serglpe. Assim, os lotes de terra rlestinados à. nova Cap~tal, ou melhor, os
terrenos daquêle vasto- território, representarão cêrca de dois milhões de
cruzeiros, segundo cálculos por mim
feitos, o QUe pode;á suportar, perfeitamente, a despesa com a mudança
da ·nova Capital. ·
O SR. DARIO CARDOSO ..,... Realmente, só o património que a Nação adqUlrlrá, llllltalando ali o Distrlto Federal, dará para o cust.eio das
despesas com a transferência da Capita!, porque a extensão do novo Distrito Federal, como declara S. Ex.•,
equivale a três vêzes a superflcie do
Estado. de Sergipe. :tsses terren?s,
que •Passarão para o dominlo da Uniao,
loteados, da.rão para cobrir as despesas com a construção da nova Capita! e com a transferência da sede
do Oovêmo.
Por essas razões enxergo o pro·blema
com objetivlsmo e declaro que a mudança, ao invés de constituir grande
onus para o Tesouro, será talvêz uma
grande fonte de renda para o mesmo.
Examinando, pois, a. entrevista que
aquêle 'ilustre parlamentar concedeu à.
"Fôlha. Carioca", desta Capital e, verlf!candc• que B. Ex.• visionou com
muita exatldão •o problema, não podia eu deixar de trazer ao conhecimento do Senado essa palavra autorisEIIdfsslma ·sôbre o assunto e, ao mesmo tempo, fazer ·um BJpêlo BJ todo o
· Congresso, no sentido de que tome
atitude semelhante à. do Sr. Al!omar
Baleeiro, porque só assim poderemos
levar a têrmo êsse empreendimento
que vir!\ transformar completamente
a economia brasileira. Devo acentuar
aqui que à retirada da capital do Rio
de Janeiro, esta cidade nada sofrerá
com a -perda da metrópole; as condições de vida. aquf, ao contrário, melhora.rão extraordlnà.rlamente, tno logo haja a transferência, porque haver& uma diminuição natural do super-povoamento de que atualmente
padece o Rio de Janeiro.
Além disso, a transferência. da ca. pita! provocar& naturalmente a. penetração dos elementos civilizadores do
Pais, va:loriza.ndo o 'nosso homem do
interior e de tôdas as nossas possibilidades.

As terras mais férteis e descansadas
e as Imensas riquezas de sub-solo que
. jazem abandonadas, esquecidas e
IgnoradaS no Interior do Pais, serão
explCTadas e postas a produzir utllldades de tôda a sorte.
· Teremos, então, um aumento extraordinário de produção, e conseqüente
elevação rápida do nosso potencial
··económico.
E, dentro talvez de menos de cinqüenta anos, o Brasil será uma naçlio
muito d!terente da de hoje, isto é,.
passando a ser uma das fortes, econômicamente,. da América.
Eram estas, .sr. Presidente, as pa.·
lavras que desejruva dizer . ao Senado',
traduzindo minha satisfação pela assinatura da Mensagem dirigida ao.
Congresso, sôbre o assunto que acaba
de ser folaiCllzado pelo Sr. Presidente
da República. ,
Do mesmo passo, congratulo·me
com s. · Ex." pela prática dêste ato
de grande patriotismo e de excepcio·
nal amor ' aó Brasil. <Muito bem,·
muito· bem) .
Comparecem mais os Senhores
Senadores:
Salgado Filho.
Pereira ·Pinto .
Oeorgino Avelino.
Hamilton Noguelra.
-Ismar de Oóes.
Victorlno Freire.
Marcondes Filho.
Alvaro Adolpho.
Durval Cruz.
Att!lio Vivacqua.
Arthur Santos.
Bernardes Filho (12) .
Deixam de comparecer os Se·
nhores senadores:
Magalhães Barata.
· .NCIV'aes Filho.
Apolonio Bates.
Oóes Monteiro.
Walter Franco.
Sá Tinoco.
Getulio Vargas (7) •
São sem debate aprovados, em
dlsc\lSSão única, <is seguintes pareceres:
PARECER

N .o 729, de 1948

(Da Coniissão rle Redação de Leis)
A Comissão -oferece, em anexo, a
redação final do Projeto de Decreto
Legis!a.tivo n.0 10, de 1948. ·
Sala da Comissão de Redação de
Leis, em ... de agõsto de 1948. -

..

-597O SR. PRESIDENTE - O Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 10, de 1948,
vai à pron1ulgação. O Projeto de Lei
da Câmara n. 0 177,·também dêste ano,
·
sobe à sanção..
Continua. • a hora do expediente.

Clodomir Cardoso, Presidente.
Waldll11!ar Pedrosa, Relator.
Augusto Meira. Cícero de Vasconcelos. - Ribeiro 'Gonçalves.

ANEXO ·AO PARECER N.o· 729
Redação final do Projeto de
Decreto1 Legislativo n.o 10, de

1948.
O congresso Nacional decreta:
Art .. 1.0 Jl: aprovado o· ato por .que
o Tribunal de Contas, no exame da
aposentadoria concedida a Alfredo da
Sllva Duarte, guarda civll, classe I,
do Quadro Permanente do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores,
julgou ser-lhe aplicável o Decreto
n.0 21. 206, de 28 de março de 1932,
pelo que fica assegurado ao funcionário o direito aos vencimentos Integrais, a partir da data que foi
aposentado•.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
PARECER .

N. 730 - l94!l
(Da Comissão de Redação · de Leisl
. , Apresenta esta Comissão, em fõlha
anexa, a redação final do Projeto de
Lei da Câmara dos Deputados nú.mero 177, de 1948.
Sala da Comissão de Redaçiío de
Leis, em ..... d·e agõsto de 1948. Clodomir Cardoso, Presidente. - Augusto Meira, Relator. .:... Wal1emar
0

C!cero de Vasconcelos.
Pedrosa. ..,.. Ribeiro Gonçalves.

· ANEXO AO , PARECER N.0 730
··

Redação final do Projeto ele Lei

(Pausa).

O 'SR. PRESIDENTE - Antes de
passarmos à Ordem do Dia, designo .
o Sr. Senador Aloysio de Carvalho
para, em :oome do Senado, saudar· o
Senhor Presidente da Repúblico. do
Uruguay por ocasião. da reunião conjunta das duas Câmaras, em que. será
recebido, no Palácio• Tiradentes.,
Subn1,eto ao Senado a seguinte qU€S·
tão de orden1: a Comissão de Relação
Exteriores ofereceu parece1· ao Projeto de Decreto Legislativo· ·n.o. 14, de
1948, que aprova o acôrdo sõbre trans.
pc~tes aéreos entre o Brasil e a Noruega, firmado:·. no Rio de Janeiro a
14 de novembro de 19474.
O parecer foi proferido em sessão
secreta · e, por Isso, acha-se sõbre a
Mesa, em envelope. fechado. Não pode, entretanto, ser submetido no senado antes de cuvida a Con1!ssão de
Viação e Obras Públicas,
.
Como deve proceder a Mesa? Creio
, deve enviar o parecer, con1o o recebeu,
à comissão de Viação e Obras Públl·
cas, para sõbre êle opinar. Devolvido,
será oportunamente considerado pelo
plenário.
E171 dí!Cussão •(Pausa) ,
Não havendo objeção, encan1inha·
rei o parecer. à Comissão de. Viação e
Obras Públicas.
·
. · ·
Não. querendo usar da pa!awa: mais
nenhllnl Sr. Senador, passa·se à ·
ORDEM DO DIA

da C4mara n.0 1'17, de 1948.
· o CongressQ Nacional decreta:
Art. 1.0 Jl: o Poder Executivo auto:
· rizado a abrir, pelo Ministério da Edu·
cação e Saúde, um crédito especial
de Cr$ 14.400,00 (quatorze mil e qua;
trocentos cruzeiros), para o pagamento a . Teodomlro Rodrigues Pereira.
· professor (Chef.e do · Curso de Mecâ.· .'
nica .de Máquinas - E. T. N . ..,..
D. E. l.), padrão K, do Quadro Permanente do· Minis' ério da Educação
e Saúde, da gratificação de magistério
a . que fêz jús no perfodo de 1 de
j'allleiro a 21 de dezembro de 1946, de
acõrdo com o Decreto-lei n.o. 2.895,
de 21 de dezembro de 1940, modificado
pelo Decreto-lei n.0 8.315, de 7 de
dezen1bro de 1945.
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

· Votação, em discussão ún'ica ,do
Proje.to de Lei da Câmara n. o 44,
de 1948, que fixa os vencimentos
da Magistratura e do 211inistério
Público da União. (Pareceres da
Comissão de Constituição e Justiça ns. 35(), oferecendo .:menclas;
402, sôbre emendas do plenário e
da Comissão de. Finanças, com
voto em separado do Sr. Arthur
'Santos e 722, mantendo o Parecer·
n.0 250, .com voto em separado do
Senador Filinto Milller; e da Co. missão de Finanças ns. 351, ofe·
recendo emendas, com voto em eeparado do Senador Andrade Ramos; 605, oferecendo súbstitutivo,
e. 606, contrário ao mesmo substitutivo) •

./
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:Filinto MUller, que vai ser lido:
ll J!do e aprovado o requ<~rimento.
· REQUERIMENTO

N.• 109, de 1948

Requeiro que o• Projeto eLe Lei da·
Câmara n.• 44, de 1948, seja votado .
artigo por artigo, sem .preju.!zo das
respectivas emend!lS. ·
Sala das Sessões, em 25 ·de agôsto
de 1948. ·- Filinto Milller:
O'SR. PRESIDEN'rE- Val.·se pro·
ceder à votação nos têrmos do re~
querim~nto que acaba. de ser a:oro~ .
vlido.
O SR. MATHIAS OLY:MPIO - .
(Para encaminhar· a votação) · ,...... SeIlhar Presidente, .parece que, lllf!nad,
cheg-oll a térmo o Projeto n.0 H, sôbre
- o (!Ual já tive oportunidade de falar
seis vezes. No âmbito estr·elto da Corníssão de FiruLnças fui seml-vencfdo,
porque a votação empatou por duas
vezes.
Espero, entretanto, seja mais bem
sucedido no plenário. Dada a sua
anl}llitude, a.credlto possam meus ar·
gum·entos calar no espirita dos Senb.ores · Senadores. ,
Com o Parecer da Comissão de
Justiça., cujo pronunciamento solicitei, pretendia . evitar minha volta ao
tplenário, porque me pareceu que, sendo inconstitucional, o subs1 itutlvo,
data venla, visava· apenas tumultuar
a verdade, pois como demonstrei, não
é exato (lUC a proposiÇão em debate
favoreça "excepcional e privilegiadamente, uma classe de servidores dé
vencimentoo IrredutíveiS, numa fase
do. vida l!aclonal de éxiqUidà.de de re~
cursos orçamentârioo",
O Sr. Salgado Filho ,...... Se favo1·ece,
é ·nos Mrmos da Constituição.
O SR. MATHIAS OLYMPiO - ll:
o que Irei demonstrar. .Peço a atenção de V. Ex.•, um dos mestres nesta
Casa.
O. Sr. Salgado Filho ..:.. O nobre
colega não precisa demonstrar, porque apreendi perfeitamente o pensamento de V. Ex.a.
o ·sr .. Dario Cardoso - o projeto
não favorece; sanciona o que está em
vigor desde a promulgação da Constituição· de 1946. Os vencimentos dos
de5embargadcr.es do Distrito Federal
foi-mn equiparados aos de maior remuneração nos Estados.

O Sr, Victorino Freire - Aos do
Estado de São Paulo.
o Sr. Dario Cardoso - Posterior:ment.e, a Lei n.• 33 acresceu-os de 5%,
ce-m relação aos juizes dos Tribunais
d·e Justiça; de 10%, em referência aos
do Tribunal" de Recursos: e de 15%
quanto aos dos juízes do Supremo Tribuna} Federal.
.
·
A lei é ordinária e poderá ser revogada; mas nenhum efeito recairá sõbre os atuals juiz<is, · porque o acréscimo já foi Incorporado ao· seu patrlmônio e não mais poderá ser retirado.
O Sr. VlctorÚ1o Freire ;.... Perfeitamente.
O SR. MATHIAS OLYMPDV. Ex.•··fala como velho jUiz.
O Sr. Alfredo Neves - Nêste caso,
não haveria· necessidade de se manifestar ,o Congresso.
·
. O SR. MATHI.á.S OLYMPIO" com efeito,. ficou demonstrado:
1.0 que não é verdade qtle. os vcn·
cimentos dêstes .servidores .tenham
tido, dentro do últlnio. decênio, quatro
aumentos, porque leyaram quinze arips
sem que" tivessem qualquer acréscimo
e que o aumento de 500 crll!leiros,
que, em 1943, tiveram os juizes de
direito, foi anulado pelá contribUição
mensal de . 110 él'UZélros para ·
IPASE;;
'
0
2. que fa.lsaJ a OJflrmivtlva de. QUI!
"no aumento da maglstratilra local
do Distrito Federal" se verificou "uma
desenvoltura percentual de estal·r.ece"r
e em nlvels superiores às possibilidades financeiras da UniAo" dando· 1ugu "cOmo cau.dill, .uma onda generalizada de aumentos, sein cónta, :nem
medida", porque da ~laç§.o de servidores, por mlm·ap~esenta:da, cls .magia- ..
tradoo estavam percentualmente· em:
situaçlio Inferior;
·
a:o que, sendo uma cle.sSe bem ré·
munerada, e dada à situação precária,
do Tes'ouro, nada justifica ''a execução lnoportunJl dêsse dslpostih•o cons- .
tltuclonal, respohàável pelo deseticlideainento da onda de. aumento de salârlo que al vem .Para 1·eacender â.
fogueira lnflaclonârla" ..
Estou cltimdo as palavras do substitutivo.
Ainda ·aqui claudica o substitutivo
porque, como temos aslsnalado, sem
aludirmos aos outros continentes, so~
mos, na América do Sul, o Pals que
pior paga .nos seus juízes, porque,
mesmo o Ch!le, que não paga bem a

o

e

'
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seus magistrados, ainda assim os remunera melhor do que o Brasil.

O SR. MATHIAS OLYMPIO Estou argumentando ·com números.
o Sr. Dario Cardoso - li!ui to bem; ' O Sr. Alfredo Neves - V. Ex.•
é verdade.
está ·mencionando venclmentcs de funcionários que não constam do meu
O Sr. Vlctorino Freire - A respeito
das tabelas de vencimentos que estão substitutivo.
·na· Câmara dcs Deputados V. E;~:.•,
O SR. MATHIAS OLYMPIO na comissão de Finanças, citou o Há, ainda, no Substitutivo, omissões
caso de chefes de serviço, .percebendo que se não explicam e contradições
mais .que desembargadores e. minis- manifestas.
tros do Supremo Tribunal Federal.
O'parágrafo úniCO, dO art. 1.0 , dis· .
O ..SR. MAT11IAS OLYMPIO ....,.. põe sõbre a Justiça dêste Distrito,
mas omite ·a dos T·errltórlos, como
4. o - o SuootLtuti'\'o·, por . mais es·não
alude aos auditores e adjunto
tranho que pareça, é _mais oneroso
de
Procurador
do Tribunal de Contas.
que o Projet!7, porquanto tem sôbre
Por
outro
lado,
cargos do mesmo pa- êste um acréscimo mensal de Cr$ ....
drão
passam
a
ter
vencimentos dife' 134.720,00, na despesa com as J.untas
rentes.
·
.
de Conciliação da Justiça do Traba··
Tal é o,. caso dos juizes de direito e
lho.
auditores de guerra de 2.• entrância.
Vejamos:
Ambos tem o padrão "P", mas o
substitutivo
atribue aos prllneiros Cr$
PROJETO N. 0 44
10. 670,00, ao passo que os últimos
terão Cr$ 8.400,00. li: ·ainda de assiCr$
18 Presidentes da Junta
riàlar, em relâi;ão às Juntas da Justiça
(Rio-são Paulo · a Ni·
do Trabalho, disposições 11bsurdas.
teról) a. 10.752,00- ..
Exemplos:
193.536,00
Os Presidentes · das Juntas de Vi36 Presidentes e outras
Juntas a 7.168,00 • • . . 258.040,00 tória, Campos, Curitiba e Cuiabá perU Substitutos
Permaceberão Cr$ 8.070,00, ao pa.<:So que as
de Rlecife, Salvador, Belo Horizonte e
nentes
(Rio-São
Paulo a o: eo1,00
Põrto Alegre, "Cidades mais import.an"
68.808,00
ts e de movimento trabalhista mais
·'
intenso, perceberão Cr$
6.05<2,00.
520.392,00
Os presidentes substitutos das Juntas de Campos. e Cuiabá, por exemplo,
SUBSTITUTIVO NEVES
que são meros suplentes, sem funçlío
Cr$
permanente, apenas substituindo o ti~
28 Presidentes · de Junta.
tular em suas faltas e impedimentos,
(todos os da 1.• e 2.•
terão vencimentos de Cr$ 6; 830;oo por
re'g!ão> a; 8.070100 ..
225.960,00 mês, .ou seja, cêrca de Cr$ 800,00 men26 Presidentes
(demais
sais a mais do que os titulares cfetiRegião) -a 6. 052,00 •• . 157.,352,00 vos de Juntas de grande movimento;
2Q SulmtitUitivos (1.1 · e
como as já apontamos de Recife, Salc
. · 2.• Região) a 6. ~30,00
136.600,00
vador, Belo Horizonte e Pôrto Ale.26 substltuflvos <demais
gre.
. '
.
Regiões) a 5. 200,00 .
135.200,00
5.0 Dlz·se que com o Substitutivose pretendia ajustar os vencimentos
655.112,00
dos juizes à· Mensagem n.0 246, de'
1948, quando, pelo quadro anexo, sé
656.112,00 - 520.392,00 =134. 720,00
afasta repetidamente· das sugestões do
Sr. Presidente, ora aumentando, ora
O Sr. Alfredo Neves - Pela argu·
diminuindo,
o ped~do.
. mentação de V. Ex.•, percebo que
não leu o meu substitutivo.
'·
Eis as provas:

•..

.

~

-

VENCIMENTOS DA MAGISTRATURA- E
Quadro

Número

~-

DO MINIS'I'll:RIO PúBLICO DA UNIAO

comparativ~ "'li~' ,;"E~-~§-:;-!,:\'='t;ts5EE~i~;j~-~?~~~::~;;~~~~fj1~
I
I

i
substitutivo ( Proj. do Gov.
Projeto n." 441
(Mensagem n.0
Neves
I
216 de 1948J
1
I
I

I

Cargo

1
1

2
3
4

5
6
7
8,

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

.

I

-.· ·•· .,.,-, -~~,.-,·~·) ~'-"'·'iHJr

Ministro. ~o Supremq TriJ:lunal - e·· Procurador -Gerai dERepublica ...............•.......... -.................... .
Ministros .do Tribunal Federai· de Recursos .... ; .......... .
Ministros do Superior Tribunal Militar e do ·Tribunal dE
Contas .... , .........•...•... : . ......................... .
Sub-Procurador Geral da República ....................... .
Procurador Geral. da Justiça, Militar ........ ·............... .
Procurador do Tribunal de Contas ................... .- .. ·· .. .
Des~mbargadores e Procurador Geral do Distrito Federal .. .
ll.finistros do Superior Tribunal do Trabalho . : . ......... , .. .
Procuradores .Gerais do Trabalho e da Previdência Social
Sub-Procurador da Justiça Militar ......................... .
Procuradores do -Trabalho ...... : . .......................... .
Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho (1.8 e 2.•) ..... .
Procuradores Regipnais do Trabalho (1.• e 2.•) ........... .
Auditor Corregedor da Justiça Militar ..................... .
Auditores de 2.• entrância da Justiça Militar ............... .
Juízes de Direito do Distrito Federal e Territórios ....... .
Auditores do Tribunal de Contas ............... ~ .......... .
Curadores .... -............... ·... , ........_................... .
Adjunto ·do Procurador do Tribunal de Contas ... ; ......... .
Procuradores da República de 1.• ,Categoria ............... .
Presidentes. de Juntas de Conciliação · <Rio, São Paulo e
Niterói) ....................•............ , ............ , ... .
Procuradores Adjuntos do .Trabalho ....................... .
Auditorés de 1.• entrâncià da Justiça Militar .......-........ .
Juízes dos Tribunais .Regionais do Trabalho (3.• e a.•) ... .-..
Procuradores Regionais do Trabalho (3." a a.•) ........... .

24.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
16.aoo,oo
16.800,00
16.800,00
16.800,00
14.280,00
l3.440,00
13.440,00
1:1.a2o;oo
ll.20G,OO
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
10.760.00
10.752,00
lC. 752,00
9.000,00
a.9EO,OO

I
I

'

I

24.000,0!)
20.000,00

1a.480,00
16.800,00

II .

1 16.80o,oo

1 16.aoo,oo
1 16.aoo,oo
1 16.soo,oo
16.000,00
1 16.000,00
1 a.25o,oo
1 a.4oo,oo
1 6.75o,oo
1 10. 76o,oo
1 6.ooo,oo
1 11.2oo,oo.
1 a.4oo,oo
- 1 10.670,00

I

-

1 10.67o,oo
I
-

I

1 3.250,00
I a.o7o,oo
"5.250,00.
6.aoo,oo
a.o7o,oo

I

I
1

·1

1
1
1

1
I

.

<•>

I

I
I

I

I
I
I

1
1

20.000,GO
20. 001),00
20.000,00
20.000,00
16.000,00
ltl.OO:J,OO
16.000,00
16 .oon,oo
9.000,00 (~)
12.000,00
7.500,00 ( 0 )
12.000,00
12.000,00
. 12.000,00
12.000,00
12.000.00
7.500,00 (*)
12.000,00
7.500,00
5.400,00 (•)
7.500,00
7.500,00

I

'.,c
o

~....,;;,;,

26
27
28
29
30
31
32
33

34.
35
36

Presidentes Substitutos de Juntas
ea
Regiões) ..... ·.. ; .......... / ................ .
I Idem
Juizes Substitutos do Distrito Federal e Territórios ........ .
(1.•

-~

"(3.8

8.8

2.•) ............... .

,8.960,00.
8.610,00

Promotores do Distrito Federal e Territórios .....· .. : . ....... . 7.840,00
:promotores de 2.• entrância da · Justiça Militar ........... . 7.840,00
Presidentes de ~untas (3.8 a ·v Regiões) .................. . . 7.840,00
. Procuradores da República de ·2.• categoria) .......... , ......• . 7.168,00
Adjuntos de Procurador da República ! .• : ................. . 7.000,00
Promotores Substitutos do Distrito Federal e Territórios .. . 7.000,00
Procuradores da República de 3." categoria ............... . c. 750,00
. Promotores da 1.8 entrância da Justiça Militar ............ . .ô.75l',OO

I
,.

.

(•)

I

Lei n.0 116, de_l947.

6.750,00

_

I
I

1
1
1

I

II .

6.ooo,oo
8.83o,oo
5.200,00
7.470,00
7.47o.oo
4.275,00
6. 052,00
.
6. 750,00 .
5.250,oo
5.750,oo <*>
2.250,00

<·>

3.55o,oo

I1

6.400,00
5.400,00

i

7.500,00
7.500,00
7.500,00
6.400,00
7.500,00
7.500,00
6.400,00
6.400,0[}

I
I

I
I
I

•,

6.400,00

o
"'
....
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II - Os auditores da. 2.• entrâncla
da Justiça Militar - sempre tiveram
vencimentos iguais aos dos Jufzes de
Direito (padrão P) . . O substitutivo
aumenta os juizes para Cr$ 10.760,00
e os auditores para Cr$ 8.400,00_.
Qual o critério?
III - o sub.stitutivo omitiu qualnuer referência ao adjunto de Proêurador e os audito-res do Tribunal de
contas, que figuravam _110 projeto.
Por que?.
O sr: Alfredo. Neves - Já figuram
no substitutivo.
. O SR. MATHIAS OLIMPIO- .Não
figuram no substitutivo. Onde ffcaril.o?
Não estão contemplados no aumento,
porque não são membros do Minist ério Público. Ficarão sem aumento?
O SR. PRESIDENTE - <Fazendo
soar os tímpanos)· - Lembro ao nobre
oradO!.' que já se acha . esgotado o
tempo de que. dispunha.
.
O SR. DARIO CARDOSO - Sr.
Presidente, requeiro a V, Ex." con-.
suite a Casa sôbre se concorda com
a prorrogação, por 30 minutos, da .
hora do expediente, a fim de o Sena- .
·dor ,'Mathias Olympio terminar seu ·
discurso.
O SR. PRESIDENTE - Devo esclarecer ao Sr. Senador Dario Cardoso já ter passado a hora do expe·
diente. No momento está sendo
. apreciada matéria da ·ordem do
,Dia. o prazo de dez minutos para
encaminhamento de vitação é im·
prorrogável e o. nobre orador já
falou 15 minutos.
O SR. MATHIAS . OLYMPIO -·
No entantõ pedi a palavra ·na hora
.do expediente. ·
, ·
O SR. PRESIDENTE -:Não foi
negado a V. Ex." o uso-. da palavra.
O SR. MATHIAS- OLYMPIO De fato, nãci fui impedido de falar,
mas o Sr. Senador Mello . Vianna.
quando na pre!iidência,_ 1tf!rmo.u-me
que não poderia· · usar da palavra
no expediente sôbre · matéria constante da Ordem do Dia. Eis porque . me reservei para falar nêste ·
momento.
·
O. SR, PRESIDENTE - V. Ex."
poderá verificar, pelas notas · taquigráficas, que, na hora do expediente,
(Lendo):
depois de· haver falado o Sr. Senador
1.• - O art. 4.0 e o § 4.' do art.
Dario Cardoso, anuncie! nãa haver
7.' estão em flagrante contradição,
outro orador inscrito. Ninguém pe·
no que diz respeito ao Procurador dindo a palavra, passei, naturalmen·
Oeral da Justiça do Trabalho·.
te à Ordem do Dia.

E por ai vai. 01'!1, são· 36 .funclonã:rlos, e quanto à maioria a Mensagem
está Inteiramente desajustada do substitutivo Alfredo · Nev•es. Portanto,
o tim do substitutivo não é ficar de·
acôrdo com a Mensagem.
O Sr. Alfredo Neves ~ Desde que
V. -Ex.• argumenta de má fé ... Mas
n Mensagem é d-e setembro de 1047.
O SR. MATHIAS OLYMPIO. como de má fé, se estou argumentando• com os documentos na mão?
Não me faça V. Ex.• essa !njúrla.
o Sr. Alfredo Neves - No fim de
· 1947 já estava aprovada a Proposição
· da Câmara. Veja V: Ex.• a data do
Projeto - e a da Mensag-em do sr·.
Presidente da República. ·.
.
O SR. MATHIAS OLYMPIO .. .A proposição não foi votada. Justamente porque existia o . projete·, apre
sentado em plena.rlo, de·Iiberou-se separar os membros da Justiça ll do
Ministério Público. Entretanto, será
facílima a obtenção de , um avulso,
que _;esclarecerá o caso.
O Sr. Alfredo Neves - Por que
não requisita V~ Ex.• o processo?
O SR. MATHIAS OLYM!PIO Estou afirmando. Cabe a V. Ex.•,
tendo interêsse em negar, requisitar
o processo.
Pelo quadro que acaba de ser lido,
verifica-se. que: 1.'.- O substitutivo
N-eves não aceita a tese defendida
aqui por alguns Senadores, segundo
a qual não poderia o Co!lgresso tornai' o aumento extensivo a outros
. magistrados ou membros do Minls·
térlo Público, não mencionados ex-·
pressaménte. na mensagem inicial do
Pc-der Executivo,
·
Trata-se, apenas, de reduzir o
· quantmn dêsse aumento.
2.' - A redução feita pelo subsütutivo, entretanto, além de inconstitucional, quanto ·a alguns magistrados
<nrt. 95, n." III da Constituição),
viola princípios de hierarquia funcional e situações previstas em lei, como,
entre ,_outros -casos, <JS que .passamos
a apontar:
O Sr. Alfredo Neves - Nêsse caao;
a mensagem também é inconstitu.zlo·
nal,
O SR. MATHIAS OLYMPIO -

.I

'
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sentaram a subemenda a que aludiu,
mas um Sr. Senador.
Assim, pois, não pode a Mesa es·
tender aos Srs. Senadores uma cUs·
posição r.eglmental que visa apenas
. às Comissões; conseqüentemente, não
abrll•ei discussão sôbre o assuntq, ·em
virtude dêsse mesmo dispositivo, V.
E::.•, no entanto, poderá apelar para
o plenário, na forma do Regimento,
e êle decidirá em sua alta sabedoria.
•
o SR ALFREDb NEVES - Eu
pediria, ·apenas, pe~m~ssão pa~a pon- ·
der ar que,. na com1ssao de Fmanças,
houve empate na votação da subemenda.
.
Por n:ials um vote. seria projeto da
comissão. Apelo, portanto, para o ·
espirita liberal de .V. EX.".
.
O SR:· PRESIDENTE- Realmente,
· a hipótese poderia verificar-se, mas
o fato ·concreto é que nãci houve subemenda::. da Comissão. Não posso,
pois, estender aos Srs. Senadores
aquilo que o Regimento especialmente
atribui às Comissões.
O SR. VICTORINO FREIRE (Pela
.ordem)· - Consulto a V. Ex." ·Sr.
Presidente, se posso continuar a lei·
tura do discurso do Senado1• Ma·
thias Olympio; pois. o meu em!nente colega Senador Arthur Santos, considera êsse fi).to uma burla ao Regi. menta. Disciplinado como sou - V .
.Ex." é clisso testemunha -aceitaria
"Quando se tratar d.e propcsia decisão de V. Ex." sôbre o assunção com a discussão · encerrada, to.
poderão as comissões oferecer ·
o·SR. ARTHUR SANTOS - (Pelt7.
sub-emendas às emendas sub- ordem) • - sr. Presidente, minha
metidas 'à sua apreciação. Nêste questão é no sentido de observar que
caso, quando a proposição voltar o Senador- Vlctorino Freire . ao usar
·a . plenário, abrir-se·á discussão da palavra para Jêr discurso de outro
especial 'sôbre as mesmas. emen-. contraria o ·dispositivo regimental.
das. e sub-.emendas, reduzindo-se s. Ex;• tem o direito de discutir o
à metade o tempo da dlscus- prc.jeto, .mas não o. tem para lêr dlssão".
·
curso de outro colega acrescentando,
·Embora a sub~emenda não seja da ao prazo · regimental de dez inlnuComlssão, pois houve, "naquê1e órgão, tos outros dez minutos.
empate de votos; perguntaria a V,
O SR. PRESIDENTE - V.' Ex."
Ex." se não será .possível aplicar à· há de convir que o nobre Senador. Vicdlscussão do projeto, nesta fase, o torino Freire poderia não ter fell;q
' dispositivo regimental que citei, per
a declaração, e lêr o discurso dó
Isso que a subemenda apresentada na Senador Mathias Olympio.
· comissão . altera, por completo, a
O SR. ARTHUR SANTOS - Mas
proposição.
,
·
s. Ex." declarou.
O SR. PRESIDENTE - 0- Reg!,
O· SR. PRESIDENTE ....;. Não vejo
menta diz que, quand.o as Comissões em que Isso possa influir no debate.
o SR. A:RTHUR SANTOS _ Eu
oferecerem subemendas, abrir·se-á
discussão para as mesmas·
poderia entretanto, usar éla mesma
No entanto, V. Ex." acaba de re- faculdade, declarando continuar ·as
ferir precisamente o que occ.rreu:
considerações .de outro Senudol', finão · foram as Comissões que apre- cando assim com .o tempo dobrado.
A seguir, nomeei o orador que fa!ará em nome ·do Senado na homenagem projetada ao Presidente do.
Urug·uai, na Câmara dos Deputados,
e dei a palavra a V. Ex.• para enramlnhar a votação.
o SR. VICTORINO FREmE _
Peço a palavra, pela ordem.
o SR. ·PRESIDENTE. _ Tem a
.palavra o nobre Senador.
0 SR. VICTORINO FREIRE (Pela
ordem) S~. Presidente, peço a
V.• Ex.• que, logo depois de ser dnda
a palavra ao Sr. Senador Alfredo
Neves, me conceda cs 10 minutos
regimentais, a que tenho direito,
para prosseguir. na leitura do discurso do eminente colega, senador Mathias Olympio.
. O Sr. Arthur Santos - ·Assim,
V. Ex." burlaria a letra expre5sa do
Regimento.
O . SR. VICTORINO FREIRE !!: a solicitação que faço a V; Ex.",
Sr. Presidente.
O. SR. ALFREDO NEVES . (Pela
ordem) Sr. Presidente, conhece·
dor, como é, do ·nosso .Regimento,
v. Ex.•, evidentemente, está agindo
dentro das. suas normas. Quero, no
entanto, levantar uma questão de
ordem; para que V. Ex." a resolva.
Diz o.. parágrafo primeiro do art. 116, ·
do Regimento Interno:
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que dava ao § 2.• do art. 67 da ConsO SR. PRESIDENTE - Não vejo
tituição Federal Interpretação esten·
inconveniente em que um Senador fa·
slva.
'
.
ça sruas as considera~ões de outro reEntro desde já na matéria, porque
presentante.
o tempo é exíguo .
O SR, ARTHUR SANTOS- (Pela
o projeto ora submetido ao conhe·
ordem) - Sr, Presidente, desisto da
cimento
da Casa é flagrantemente !npalavra para falar mais adiante,
constituclonal.
quando defenderei emenda que ofeo disgositvlo do. art. 67, § 2.• da
reci ao proj etc.
atU!il Carta Magna exige .campreen•
O SR. ARTHUR SANTOS- Peço .são do Instituto da "iniciativa".
No meu voto, apresentado à · coa palavra para encaminhar a vota·
missão de Constituição e Justiça, c!·
ção.
.
O SR. PRESIDENTE - Pediria tei a opinião dos maiores constltu~
clonalistas, dos que deram a verdade!·
ao nt~bre Senador me permitisse dar,
ra exegese aos preceitos constitucioantes, uma explicação, porque há cernais, auando se Implantou, no Brasil,
. ta confusão, em virtude de ter sido
o regime republicano :representativo,
aprovado requerimento do Sr. Filinfundado na Lei Básica de 24 de fe·
to Müller, no sentido de :votar-se o
· verelro.
projeto, artigD por artigo,.
Posso afirmar a V. Ex.•, sr. PreAssim terei de submeter à vo.tação
sidente,
e ao Senado que nenhum dcs
o artigo 1,0 com as emendas• a êle intérpretes,
constituição Republi:
relativas. Há eniendas supl'!essivas, cana de 1891,dadeu
ao conceito da ln!~
substitutivas e modiflcativas. As que ciatlva a interpretação
extensiva qtie
se .relaciDnam com o art. 1.• terão agora se lhe pretende conceder.
de ser votadas na ocasião em que
O Sr. Mathias Olympio - V. Ex·
fôr anunciada a .votação do mesmo
artigo. Esta explicação me foi soli· celência dá uc,ença para .um aparte?
citada por alguns Senho:res SenadoO SR. ARTHUR SANTOS - PeÇo ao J:!Obre colega a gentileza de me
não apartear, privando-me, até, do
Tem a palavra o senador Arthur
1
prazer de ouvi-lo. Tenho,. porém, s,peSantos.
·
nas
dez minutos para expõr meu pen·
O SR. ARTHUR SANTOS (Para
sarnento e a matéria é ampla.
encaminhar a votação) - Sr. Presi·
Por_ quatro vêzes, no regime da
dente, preliminarmente quero lamenCarta de 1946, o Congresso. Nacional,
tar que um assuntD desta relevânaproveitando-se de mensagens do secia seja votado pelo senado no regi·
me de atropêlo em que nos encon· · · nhor Pr:esldente da "República - que
tramas.
se valia de competência exclusiva Vinha eu do Estado · do. Paraná estendeu .benefícios consignados na·
ainda hoje, e li durante a viagem quêles documentes a outros funciode avião que o projeto la ser subme- nários .públicos da União, com a agravante de aumentar-lhes .os vencimentido ao conhecimento · do Plenário,
tos.
em virtude de requerimento de ur·
gêncla. Ao mesmo tempo, anuncino primeiro caso foi em .J:'Ieferêncla
"ll'atn os matutinos que, na Comiss§.o
ao "funcionalismo do Ministério da
de ConstitUição e Justiça, em s•essão Educa~. o :chefe do Execu,two ~e
de ontem, o nobre Senador Olavo Oli- tau o prcJeto•·do Congresso e teve sua
veira havia apresentado um parecer decisão aprovada pela maioria .esma·
. !;!ando interpretação extensin ao· gadora'das duas Casas do Legislativo,
. art. 67, § 2.• da Constituição Federal, em. reunião conjunta,
termos da
Constituição.
.
·
cUjo parecer havia merecido a apre·
. vação. daquêle· órgão técnico da, Casa.
Posteriormente, transitou nesta Ca·
Nestas condições, apressei-me em vir
sa o projeto -referente acs Contadores
ao Senado para fazer minha declara- da República. Trazido o projeto a pleção de voto, já que não posso discutir
nário, após haver recebido parecer
a matél'!a.· Tenho, de resto, vota co· . contrário na Comissão de ·constituinhecldo a respeito do assunto: :e:sse
ção e Justiça ,o Senado - peço · a
ponto de vista, lllllás, já foi esposado a tenção dos nobres colegas para l!ste
pelo Senado em votação expressiva fato - mediante votação nominal, demediante apuração dos votos, nomiclarou ser inconstitucional o regime
nalmente, tendo o senado . repelido
de estender a outros quadros do fun·
a doutrina da Câmara dos Deputados cionallsmo idêntica situação.

res. ·

·

nos
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o Sr. Filinto Mülrer - Não desejo
interromper V. Ex.". Depois respoo.d erel à.s suas considerações.
O SR. ARTHUR SANTOS - Te·
nho multó pra:r-er em antecialar-me à
resposta de V, Ex.•, citando trechos
publicados pelo "Diário do Congresso" de 14 de fevereiro de 1946, ond.e
se diz que, anunciada .a votação nominal, o Sr. Presidente solicitou que
os Srs. Senadores que votassem pela
inconstitucionalidade diriam "sim" e
os que votassem pela· constitucionall·
dade, "não". Procedeu-se à chamada.
Pronunciaram-se pela . inconStitucionalidade 26 senhores ·Senadores. Res- ·
ponderam "não" apenas os Senadores
Waldemar Pedrosa, Ma.t.hias Olympio,
Luclo Corrêa e Salgado Filho.
O Senado Federal, portanto, em votação solene, já se manifestou no sen·
tido da inconstitucionalidade de projetes resultantes de mensagens do
Chefe ·do Executivo, para o fim de
estender os seus benefícios a outros
funcionários públicos, majorando-lhes
os vencimentos. Votaram dêste modo
o i! ustre líder da maioria, Senador
Ivo d'Aquino e o nobre !!der da minoria, Senado~ Ferreira de Souza.
O Sr. Ivo d'Aquino - Provarei a
.. V. Ex.• que ó caso lião é o mesmo.
O SR. ARTHOR SANTOS - O
caso é rigorosamente o mesmo. Naquela oportunidade, o Presidente da
República mandava ·mensagem pedindo o aumento e reestruturação do.
quadro de contadores. A Câmara dos
Deputados estendeu êsse regime aos
escriturários das Delegacias Fiscais e
outros funcionários. .
. O Senado. Inquinou'· o projeto de
inconstitucional.
·
·
Discute-se, hoje, matéria rigorosamente ldê~tica .. Há mensagem presidencial, propondo o a-umento de 'VI:n·
·clmqntos da magistratura fedem! e
a Câmara dos Deputados estendeu o
. benefício a outros funcionários do Po-.
der Judiciário. O Senado1 por sua vez,
transformou essa mensagem num verdadeiro guarda-chuva, cobrindo a·
Justiça do Trabalho. Auditores de
. Guerra e até Tribunal MRrltlmo Administra tlvo.
No entanto, Sr. Presidente, Barbalho, que é, lncontestàvelmente, a
maior autoridade, o maior Intérprete
da primeira Constituição. Republicana ...
O Sr. Ferreira de Souza - V. Excelência :pode dizer: de todos os t~m
pos.

.O SR. ARTHUR SANTOS
...
interpretando preceito de idêntico
conteúdo assim se manifestou:
Mas é bem de ver que as .emendas do Senado, em tals casos, não
deverão ser no sentido de aumentar o.u trazer novos gravames aos
cidadãos, nem de cercear-lhes
direitos de que já ,estejam de posse com relação ao objeto legisla·
do. Obstam a Isso os intúitos ·e .
motivos fundamentais da iniciativa privativa da Cíimarn dos .
Deputados. ·
O dispositivo da Constituição de 1934·
declarava, expressamente:
. "compete exclusivamente à Câmara dos Deputados e· ao Presidente da República a iniciativa
das Iels de fixação das fôrças ar- ·
madas e em geral de tôdas as !eis
sôbre matéria fiscal e. financei-

ra".

Barbalho, apreciando o preceito que
à Câmara dos Deputados iniciativa das leis sôbre impostos concluiu
pela Incompetência do Senado em majorá-los, porque estaria exercendo iniciativa que era de competênCia .exclusiva da outra Casa do Poder Legislativo ..
Dizia êle. então:
"Seriá,· realmente ,irrisiírio. que
o Senado, não podendo Iniciar lei
· de impostos, tivesse entretanto direit'o de agravar as Imposições
propostas pela Câmara ou adicionando-lhes mais · outros . impostos".
·
~
·
·
Não é só, Sr. :Presidente. Pimenta
Bueno, . nc. seu compêndio de . Direito~·
Públtco Bvasileiro, à página 110, 'diz:
"Por uma conseqüência lógica •
e rigorosa (do direito de · iniciativa)· o Senado não pode mesmo
d~va;

emendar tais projetas a fim de
aumentar por forma alguma o sacrifício do impósto ·ou àQ recrutamento, ou de sul>stituir a contribuição, por outra mais onerosa .
pois que seria exercer uma inicia:
tiva nessa parte. seu direito limita-se a aprovar, rejeitar ou
emendar sàmente no sentido de
diminuir o peso ou a duração de
gravame";
.
Não há constitucionalidade, não há

um só intérprete da Carta Constitucional Republicana que dê ao lnstltu-

'
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to do, iniciativa essa interpretação es- Cartas Constitucionais posteriores l'ecandalosa que o Congresso está mani- g-ularam o. jôgo e funclonamilnto dos
três poderes políticos· como ó~gãos da
festando.
.
Digo escandalosa, Sr. Presid<cnte, soberania nacional.
porque o Congresso - que se declara
ll:ste dispositivo não atenta, absolutão c!cso de sua.s prencgativas, que- tamente, contra as prerrogativas do
rendo protestar contra a competên- Congresso Nacional, como não atenta
cia exclusiva do Presidente da Repú- contra: a dignidade do Poder Exe.cutiblica em projetas d.essa natm·eza vo o dispositivo da Constituição que
em todos os casos em que .apreciou manda submeta êle ao conhecimento
essas Mensagens, fê-lo para extender do Senado a nomeação de .ministros
o regime a outros funcionários, au- do Supremo Tribunal, Federal e dos
mentando-lhes os vencimentos e agra- membros do ·CoJ:po Diplomático·;· como.
vando a situação proposta pelo Pre- não atenta contra as prerrogativas do
Poder - Exe·cutivo o dispositivo da
sidente da República ..
Em caso algum, o Congresso, ele Constituição que ·dá ao Poder JUdiciá)lasse de mensagem, restringiu a pro- rio e ao Poder Legislativo a faculdade
posta do Sl'. _·Presidente da R<epúbllca de organizal'em as suas secretarias·.
Todos êles são peças dêsse sist"ma
ou diminuiu a tabela preposta pelo
de
freios- e contra-pesos, sem o qual
. Poder Executivo.
não · era possível a- coexistência dos
o que se :f.êz no caso dos contado- três poderes políticos como órgãos da res, o que se repetia. no caso dos te- soberania nacional: Haveria, então,
soureiros e ajudantes de tesoureiros, entre choque permanente, . conflltos
o que se vai fazer nêsse caso, é o _Col;l· inelutáv·e!s . ou funcionamento def~i· gressc. a_uqgar,se uma c~mpe_tencm t uoso, em compartimentos estanques,
· que nilo tem, que a Constltmçao lhe sem aquela entrosagem na qual r.ssenretirou para, de p~se da Mensagem ta a beleza e n sabedoria do Presidendo Sr.' Pr-esidente da República, esta- cialismo·.
belecer um regime de favorit!ilmo para
Lamento, Sr. Presidente,. ter sido
funcionários não contemplo.dos na apanhado, de surpresa, porque ainda ·
proposta do Poder. Executivo.
há uma hora estava voando ·de São
, :S.Sse Projeto, é, evidentemente, in- Paulo para esta cidade e não pude
trazer maiores subsídios doutrinários
ccnstitucional.
'
Nem se diga, Sr. Presidente, que se contra as· atribuições usurpadoras do ·
trata de dar cUJnpl'imento ao· dispo- Poder Legislativo ..
sitivo da Constituição · que fixa. os
O projeto é tipicamente Inconstituvencimentos da Magistratura.
· cional.
·
A constituição de 1946 não fixa
Sr.
Presidente,
quero. qe!xar bem
vencimentos da Magistratura em pre- · claro o meu voto· porque
sei ·perfeitaceita algUJn; ·apenas · regula, num mente das conseqüências
dêles, que por si só justifica ':!ma re- para o Tesouro Nacional, ruinosas
já
forma constitucional, os . venCimentos . advieram · e vão advir dêsse que
regime
dos juizes dO, Tribunal de Apelação
do Distrtto Federal e, quando quis a;bus!vo de. se apode~·ar o Congresso de
mensrugem · específica do Presi·
f,il:ar os vencimentos dos membros do uma
dente
-da República para, dêsse mede.,
Trib~al de contas e do Procumdor
legislar
·e atender _!ntel'esses diversos.
Geral da RepúbUca, fê-lo, expressaVai o Seriado aumentar exag~rada
mente, em dois outros dispositivos de
lnente vencimentos do funcionalismo
claridade solar.
Portanto, Sr. Presidente, não se numa. época. em _que a broca destrói
trata, .absolutamente, de dar cUJnpri- cs cafesa!s de São P.aulo e do Paraná;
mento a dispositivo constitucional co- em que decresce a nossa produção;
mo, capciosamente, se· vem afirman- numa etapa em que uma política de
retração, do crédito está asfixiando o
do. ·
.
. .
produtor
:brasileiro. ll: nêsse período
o que se. pretende fazer, o que se
fêz, o que se .vai !fazendo é a·bustva- que se que~: Instituir UJn regime de
mente o Congresso Nacional se inVl!!s mera llberaJidade.
tir de uma competência que não tem,
Não . acompanharei os meus •'ffiiusurpando a de. Presidente da Repú- nentes 'colegas nêste passo. Julgo o
blica. Aliás, o artigo 67 da lei fun- projeto inconstitucional c fico, ex:
damenta.!, é uma peça do sistema de clusivamente, dentro da mensagem do
freios 'e contra-pesos com que a Cons- Presidente da República. (Muito bem;
tituição republicana de 1891 e t.Utras muito bem .Palmas).
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O SR. FILINTO MtlLLER ( •) sr. Pr-esidente, iniG.inlmmte, . desejo
prestar um esclarecimento ao apa1·te
'que dei ao nobre Senador Sr. Arthur
santos.
Referi-me, na ocasião, .ao projeto
dos contadores que teria sido julgado
inconstitucional pelo Senadc.. Veri·
fiquei, no Diário do . Congresso, ~
porque . não estive. presente à sessão
em que a matéria foi votadA. - que
o projeto se refere à reorganização da
. contadoria Geral da, Repúbllca e não
aos ·contadores.. . .
Meu equivoco decorre da circunstância de haver a Câmara dos Deputados· votado um projeto r-efere'lte aos
vencime·ntos dos contadores das delagacias fiscais . e o Senado. da Repú·
bllca, pela emenda do nobre 'lenador .
João· Villasbõas, · aqui aprovada, es- •
.tende os dispositivos dêsse projeto aos
oficiais adnú!listra·tivos das delega;cia,s
fiscais. Dessa forma ficou ,tmpliado
. o proj-eta da Câmara.
.O Sr. Fererira de Souza - O ,que,
lamentàvelmente jâ aumentou as des~as de vinte a trinta mil cruzeiros.
O SR. FILINTO MULLER -Não
estou entrando no exame ela. questão. Apenas estou explicando por que
razão, quando 0 Sr. Senador Arthur
Santos se referiu a contadores, dei c.
aparte, g;firmando que o senado ha·
via ampliado e que ... a única vez emque· não fizera ampliação !~ra. no
projeto referente à Contadoria Geral
da República. A Câmara e o Senado
têm entendido - afirmo-o conscien:.
.temente - que -os projetes oriundos
·.de mensagem do Poder Executivo po· ·
d~m ser ampliados. para .receber melhor forma, . para .contemplar funcionários que não tenham sido atendidos nas mensagens presidenciais.
o Sr. Victotino Freire - Como tem
sido sempre feito. ll: norma ccmum.
o sr.' Fern.andes Tawra -· E' urna
questão· de estabelecer equillbrio.
O Sr .. Dario Cardoso - Desde que
não seja referente a funcionários. elo
·Poder Judiciário, o que é coisa cllfe·
rcn~e. ·
O SR. FILINTO MtlLLER ·- Tem
sido a norma, porque estames ape·
gados à tradição que velo da tngla. terra de que sõmente a · Câmara dos
Comuns p()derla votar leis financei·
ra.s. Esta tradição se tr~nsferiu à ·
Constituição Francesa, .e Hgurou em
todos os regimes representativos, mas
Não foi . :revlst•o pel-o m•ador.

não tem mals razão de ser nu' épcca
atual. ·
O nobre Senador Arthu~ Santos citou comentários à Constituição · de
1891, mas S. Ex.• que não teve t~mpo,..
·como afirmou, de entrar mais profund:imente no exame do ns~unto,
d·elxou de citar comentários 'ãs Cons·
tituições ele 1934 e de 1946.
Quando se · discutiu a Constituição
de 1934, o nobre Deputado Mozart
Lago teve oportunidade de fazer uma
consulta ao eminente · jurista Clovis
Bevllacqua sôbre a posição da magistratura. em face da· Constituição.
Em resposta, Clovls Bevllaoqua ·afir· ·
mc.u que ~s magistrados não podem
soar considerados funcionários públi·
cos. Compete, portanto, ao Poder Legislativo. a iniciativa do aumento elos ·
seus vencimentos.
·
· O Sr~ Atilio Vivacquc:. "'"- Só no
que respeita à organização dos servi·
çcs.
.
'
.
O SR. FILINTO M'VLLER - ll:
atribuição privativa do Poder Legls·
latlvo,.
fixação dos vencimentos.
:E:sse ·parecer de Clovis Bevllaqua
foi subscrito e esposado . tam~m pelos
eminentes juristas· Epitácio Pesson e ·
Alfredo Bernavdes, como se verifica
no volume ~2. do Arquivo do Poder •
Judiciário. Araújo Costa, que · cita
êsse fato no seu comentário à Cons. tituição de 1934, acrescenta qu~ compete ao Poder Legislativo, .taxativa·
mente, fll1nr os ·vencimentos do Poder Judiciário .
O Sr; Ferreira dP. Souza - Permita,me V. Ex.• uma observação. :E:sses
comentadores. concordam . em qUe o
Congresso pode ter .iniciativa no to·
cante ao Poder Judiciário. ll: · preci-'
so . notar ,entretanto, que o projeto.
em votação vai muito. além e abrange
o Ministério Público, o Tribunal de
Contas e ·o Tribunal Marítimo Admi- nistrativo.
O SR. FILINTO MüLLER - I.oso
não estâ prevsito no projeto e, siln,
no art. 76 da Constituição. o Tribunal de Recursos está ·citado no artigo 33.
O Sr. Fererira de Sou~a - Não
como fixação de vencimentos do, Judiciário,
·
O SR. FILINTO Mtl'LLER - Precisamente como flxnção. de vencimen·
tos. ll: o qué se cogita. A Constituição de 1946 cogita da fixação de vencimentos do Tribunal de Contas. Há
uma gradação de funçõe~. uma 111 e-

a•.
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rarqula, que também se faz sentir
através do ...
o Sr. Ferreira de Souza - Mas o
Tribunal de contas não é Poder Ju·
dlclárlo, assim como. o Ministério Pú·
bllco também o não é.
O SR. FILIN,TO MULLER - Não
estou cogitando disto. Estou aflr_,
mando que a Constituição fixou gs
vencimentos dos ministros do Tl'ibu·
na! de Contas.
o Sr. Attilio · Vivaoqu.a - · O meu
argumento não é só no s-entido de
que os magistrados n!'.o são funcionários. A Constituição, quando atribui Inicia tlva exclusiva ao Presidente
da; República., ~ara os pro.jetos de Lei
relativos à criação de vencimentos,
está se referinda propriamente ao ser·
viço · de máquina administra~lvo-~u
rocrátlca e não àquelas lnstltuiçoes
constitucionais, como o Poder Judi •
ciárlo, o Ministério Público e como
seria o· Conselho de Econcml~, enfim, àquela;s instituições organlcas .
do regime.
· É a distinção que precisamos fa. zer, quando se examina e interpre·
ta o arllg0 '67, parágraf;:~ 2.•:
O SR. FILINTO Mt'LLER- Agra·
deço a .V. Ex.•.
,~
-Mas, Sr. Preslden~e, Pontes à~ ·Miranda, comentando a Constitulçao de
1946, artigo 26, afirma:
'"A. medida que se forem aumentando. os vencimentos dos de. sembar'gadores de algum Estado
Membro, de modci. a se tornarem
.maiores que 0 s vencimentos dos
desembargadores do .Distrito Federal, êsses têm direito, pretensão
e ação a · perceber a diferença
desde que incidiu a lei de aumen-

to. Os adicionais por +,empo de
serviço. são também computados.
Desde·. 18 de setembro de 1946
são devidas as diferenças, independente de lei. O artigo 26, parágrafo 3.0 , é ·bastante em si".
(1.• vai. pág. 470) •
·
O artigo 26, parágrafo ~.•, é bastante. Satisfaz, portanto, . a lei número 44, conforme afirmou o nobre
Senador Arthur · Santos. É lei que
vem clara, Insofismável, no preceito
da Constituição.
· O mesmo Ilustre jurista Pontes de
Miranda afirma adiante:
· .
"0 reajustamento de vencimentos - que os artigos 26, pará. grafo 3.0 , 106 e 124, VI da cons-

tltulção Implicam - qualquer que
seja à data da. lei que o faça,
de acôrdo com os preceitos cvnstltuclonals, o que, aliás, poderia
ser feito por simples decreto ... "
Peço a atenção dos nobres Senado·
res: poderia ser feito por simples decJ-.eto. Pontes de Miranda, lncontestàvelmente um jurista de :valm·, conhecedor do Direito Público Constltucio.·
na!, afirma que, em face dos prece!- .
tos da Constituição ,ser!<\ suficiente
um simples decreto ·do Poder Ex e·
cutlvo para reestruturar os vencimen.
tos da ma~;lstratura.
" ... começou a vigorar a 1.0 de
-janeiro de 1947, de modo, que os
aumentos são devidos destle essa
data. Têm os. magistrados direito
à pretensão e ação".
o emiennte. Professor d.e Direito
Constitucional Sr. Pedro Calmou, que
já foi deputado e ·constituinte de 1934,
deflnlndc, o que seja iniciativa, declara o seguinte:
"Iniciativa é proposta .. ll: a fa·
. culdade de Indicar a proposição e
fazê-la discutida. Traduz-se no
primeiro ato da elabo~ação legls·
lativa: a apresentação do projeto. ·
É por onde começa a colaboraçãa
para a feitura das leis. Qualquer
congressista ou comissão parlamentar· .pode iniciar . um projeto,
salvo se, expressamente, a ·Cons~
·tltulção reservou , ea;sa lniclatLva
ao Presidente da República. E
quando há, taxativa, essa indicação d-e exclusividade, importa
obrigar também o Legislativo a
receber o projeto enviado pelo
iniciador e apreciá-lo. A iniciativa
é uma • imposição às Câmaras
para . que examinem todo .o assunto. O direito da iniciativa
expresso - segundo Hanrl Base
- é igualmente · o de forçar o
Congresso a tomar em considera- .
:ção .um projeto".
·
Ora, tomar em consideração não
obrigar 0 Congresso. Seria ,Umlnuir
o Poder Legislativo, obrigá-lo a !tceitar a proposta do govêrno, · Junglr·se
a ela, ·sancionando-a simplesmente;
seria uma diminuição em face dos
poderes constitucionais.
O SR. PRESIDENTE - (Fa;;;endo
soar os ·.t!mpanos) - Lemoro ao nobre orador que o. tempo de que dispõe
está a findar-se.
O SR. FILINTO MULLER. - Terminarei dentro de pouco, Sr. Presi·
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dente; apenas peço permi~são para
Hoj-e, porém, em fl!;ce da situação
ler mais uma citação, esta do Pro· que atravessamos, nao se justifica
fessor Temfstocles cavalcant!;
mais essa tradição, e o Congresso tem
o
direito de ampliar as mensagens do
Diz o eminente ·mestre:
Executivo, para corrigi-las expurgá"Sé::l lícito, entretanto, ao Con- las de êrros, e, assim,. votar leis ncergresso aumentar para outros car- . tadas e que melhor sirvam à colet!gcs da mesma carreira ou de car· vidade. (Muito bem. Muito bem;
r eiras afins?
falmas).
Parece-nos _que sim; uma. vez
O SR. ALFREDO NEVES (Para
provoc11-da pelo Govêrno a ação· do encaminhar a votação) - Senhor
Legislativo, uma vez tomada a Presidente, nêste momento, desperta
iniciativa pelo Executivo, podem no meu sub-conciente, um conceito
-as Câmaras aumentar os venci· que ouvia, com freqüêncla, · na · terra
mentes,. reestruturando as ~arre!·'· fluminense, de um dos mais eminen· ·
ras e ajustando os proventos das
tes homens públicos, o saudoso Nilo
carreiras afins.
l?eçrunha, no seood!o de que ao homem
De contrário ter-se-la uma sub· polltico não convinha, de qualquer
missão que importaria, afinal, em maneira, indispõr-se com as mulheres,
anular-se a própria ação do ·te· com os padres e com os juizes isto é,
com aqueles que vestem saia: ..
gislativo.
:t!:sse co)lceito de Nilo Peçanha
É preciso, - entretanto, rjue os
·aumentos se verifiquem . dentro transpôs as: fronteiras estaduais e .fre·
das mesmas carreiras ou dos mes· qüentemente ouvimos, repetida, a
mos serviços' que pod~m ser por. observação maliciosa do. inslgne flu·
·
esta forma ajustados por inicia· minense.
Mas,
Senhores,.
quando o homem :pú·
t!va do Presidente da República.
Vedada ao, Congresso é a· inicia- ,bJico se com11enetra de suas r~on
., tiva dessas . reestruturações que sabilidades; quando consulta a consci·acarretam aumentos• de venci- ência e verifica que o seu ato ou a
. mentes e novos encargos para o sua atitude reflete um imperativo do
Tesouro. Mas a. proibição não · seu feitio moral, mesmo de alguma
deve acarretar a subordinação ln~ cousa que considera seu dever pr-ecí·
tegral do Congresso ao Presiden- puo, naJda. o .poderá conter e, mesmo
quando 1JOlítlco, terá aue enfren•tar as
t e" .
circunstâncias, quaisquer que sejam
Finalmente . o Ministro Carlos Ma· os seus resultados, se é que já -n:io conximiliano, comentando o artigo 59 da ' fia na integridade e na serenidade dos Constituição,· em comparação com o 'homens. Mas não serão estas 1as cirartigo 67, ' diz' que a1)ooas cabe ao cunstâncias em que me encontro.
Executivo a iniciativa das leis, com· . .Sou, sobret.udo. homem ntlmlst-a. 'l'o·
petindo ao Congresso examiná-las, me! a iniciativa -de um substitutivo t•e·
·estudá-las e até. ampliá-las.
lativamente ao proj'eto. de. aumento de
':o Sr.· E!enador Arthur Santos refe· vencimentos da mng!straturn f·ederr.l
riu-se ao -regime de freios e contra· e 0 fiz conscientemente, certo de que
pesos,· que ·asseguram o. equilibrio do ·o comprimento do dever, de qualquer
modo, não poderia atrair· para .nilm
sistema constitucional. .
· Carlos Maximlliano . afirma ,) se· as antipatias de homens dlgnos, porguinte, comentando o poder de ini- -auc o~ nue o nrofeto .fa\~orece .. ~m
.clativa do Executivo nas leis -referen- · sua gràll.de maioria, são· hoinens, de .
espirita sereno e de bem ...
·tes aos Impostos:.
O sr:· Fernandes Tavora -. Muito
"0 regime de freios e contrape
bem.·
sos exige que se preserve ao Se·
O SR. ALFREÓO~ NEVES - ll:les
nado a f{lculdade ampla de emendas às proposições sôbre lspostos cumprem seu dever,' quando sentenmau grado as tradições contrárias, ciaJil, às "·ê7.P<:, . l'lm <IPÍ;fruvor RJté de •
ainda em vigor na Inglaterra. · pessoas amigas, como· nós, ,legislado·
res, teremos de cumprir o nosso arSr. Presidente, de fato a tradição rostando, embora com dificuldades,
era esta, porque a Câmara dos Co· criadas pelo Imperativo de v-elhas amimuns era Câmara eleita pelo povo, zades, contrariando in~resses pes·
n Câmara dos Lordes era de nomea· soais,- para atender a outros interesçfio.
ses mais altos como, no caso, temos
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que atender, principalmente, os de
órdem financeira.
.. Foi por isso, Sr. Presidente, que,
dentro do meu t~mperamento, dentro
de . minha indo·le, procure! · can face
da situação atual da receita pública e
do preced€nte que ia estabelecer de
aumentos médios de cêrca de nove mll
cruzeiros para cada Ministro, elabo·
rar um substitutivo calcado na. Mensa.gem do Sr. Presidente da República,
de setembro de 1947. E o substitutivo,
estou . agora plenamente convencido,
não prejudica a' . ninguém, não fere direitos de quem quer que seja, em
face· do que dispõe o parágrafo único do artigo 1.0 da lei n.• 33, de maio
do corren,e, p.or Isso qúe o ati.mento só
pode vigorar da ·data da. prcmulgação
da lei que conceder os aumentos que,
dentro em pouco, o Senado Irá votar.
.
Meu eminente amigo, Senador Mathlas Olymp!o, leu, aqui, uma . tabela
enviada pelo Oovêrno com uma mensagem cujos dois primeiros tópicos
vou ler lia Senado:
"Submeto à vossa consideração
o anexo ante•pro.Jeto de lei que
se propõe reajustar a remuneração do pessoal civil e m!I!tar da
União, às novas bases qUe- se estabeleceram para os vencimentos
• dos membros do Poder Judiciário .
2 - A Idéia de proceder à re~
visão do sistema de remtineração
em vigor Impunha-se ao Oovêrno,
com efeito, preponderantemente,
em Virtude da desigualdade, suscitada por df.•nnoitlvo ronst!t.ucional,
entre · os. ·membros daquele Poder
e 8ervldores m!I!tares e civis que,
a. despeitei da relevância de seus
encargbs e funções, passariam a
perceber vencimentos comparatl·
vamente desproporcionados com
os :illveis estabelecidos para o
Judicládo".
Vê, pó:tanto, V, ÉX.a; Srt ·Presidente, que, qnMldo tomei por ;perito de
apoio a Mensàgem de. 2 de setembro
de 1947, a fi-lo porque foi a Mein~~
com que o Sr. Presidente da Republica suscitou ao Congresso Nacional
o cumprimento do. artigo 26 parágrafo 3.0 , da Coruitltuição, que prescreve
que os desembargadores da Justiça
Federal ·não poderiam ter ven,clmentos Inferiores aos maiores de seus co·
· legas nos Estados.
·
Sr. Presidente, tendo a Mensa.gem,
de setembro de 1947, fixado em dezessels mil cruzeiros oe venê!mentos dos

desembargadores do Distrito :rederal
- ponto de partida para cima ou
para baixo para fixação dos vencimentos da magistratura federal .,... c:laro
está que adotel o mesmo critério adotacto e defendido, em exposição. de
motivos do então Ministro da Justiça, um dos homens que reputo de
maior cultura jurídica, no país, o
eminente Sr, . Benedito . Costa Neto.
Conquistou S. Ex.• minha admiração, apreço, e respeito aos seus altos
conhecimentos jurídicos, quando da
sua proeminente e ;brilhantíssima ·
· _ atuação na. Constituinte de 1946.
Em màté'J:Ia constitucional, pois,
estou em boa companhia. Dlvers:.ên·
elas, é certo, existem Inúmeras cm
~tLdo onde entra o a!l'blitrio pessoal de ·
cada ser .humano. Não estivesse prêso a restrições regimentais, destruiria esta à~lrmnção, com exemplos na·
· própria Interpretação de dispositivos de leis pela própria magistratura.
Ademais;, estou .proporcionando ao :
f:ienado um debate Ilustrado .sôbre
. matéria constitucional, em que muitos eminentes colegas se desdobram
em dedicação. e aprêço · aos direitos
dos senhores magistrados, em face de .
uma lei que apenas traçou normas
à redaçãa. de um ante·projeto, que,
até, poderia ser rejeitado pelo -Con- ·
gressof .
.
. · .
:E, como procuro ser , objetivo, não
quis, Sr. Presidente, levantar questão..
de · ordem em tOmo do requerimento
'do nobre Senador· Filinto MUller
qull4ldo solicitou votação, por pll<11tes,
do projeto. Não o fiz, embora. saiba
que o,- substitutivo tem, regimental·
mente, preferênciai e esper0 mesmo
que no momento oportuno; V. Ex.• ·
continue, como habitualmente, cumprindo a nossa lei interna. Nã.o cos·
tumo dar murros em ponta de faca.
Não vou defimder o. meu substl~
'tutivo -" como era meu desejo e
dev~r.- ,porque não tenho tl.lmpo.
Organizei ··quadros para mostrar ao
Senado que .os vencimentos aí pro·
postos representam um · justo têrmo-,
vencimentos equitativos .e razoáv~ls.
Depois, então, que a Câmara reduziu
.sensivelmente. os vencimentos propostos pelo Pod.er Executivo para militares e 'civis, o -substitutivo se Impõe; Mas, nesta altura dos "acontecimentos" verifico que todo meu .trabalho será Inútil, não haverá ·argu·
mento, por mais expressivo que t>
mesmo seja, que convença, que persuada a quem quer que seja.
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Quanto à segunda mensagem, com
a · qual tanto argumenta o Senador
plaulense, ela é ·d-e maio dêste 1•.no,
quando o Projeto 44 já se encontra;va
em exame no. Senado, desde março,
na Comissão de constituição e Justiça. Logo, esta segunda Mensagem
não poderia prevalecer sôbre a primeira e a Câmara dos senho1·es
Deputados não teria mais oportunidade de manifestar-se s&bre' o mesmo,
senão sôbre emendas que o senad.o
lhe remeta.
·
Agora, quando. passo a valer-me
da segunda Mensagem, Sr. I'resl-·
dente, é para demonstrar que. seria
justo que o Senadó diminulsse, de
acôrdo com a Mensagem presidenci:~l ..anterior e · o ·meu sul;lstituti·vo,
os ·ven~imentos pro1)ostos no Projeto
n.0 H. 'Na Mensagem de 8 de maio
se elevam os vencimentcs dos Ministros·. do Supremo_ Tribunal Fedel'al
para· 24 mil. cruzeiros, enquanto se
dava a . outros, alguns chefES de ser~
viço e inclusive aos ministros do Tribunal de Recur~os, do Tribunal de
Contas e do Superior Tribunal Mill·
· · tar, 20 mil cruzeiros. Que fez a· Câmooa, tomarido conhecimento da mensagem? .Reduziu sensivelmente todos
os vencimentos ali propostos . O que
seria justo, pois, é que, uma vez que
se havia tomado por ponto de par. tida decrescente, . 24 m!l cruzeiros, e
que se fixou o vencimento imediato.
em 20 mil, uma vez que êste ;:ecuou
a 15 mil, aquêle .de 24 mil deveria
também recuar de modo a aproximarse aos 15 mil· cnJze.lros: Claro, c·omo
se. tratlr" de magistrado,_ o principio
constitucional deveria ser respeitado.
Nesse caso, :o substitutivo, atendendo
a preceitos ·constitucionais, consigna
16 mil cruzeiros, 16 mil e oitocentos
e 18 mil quatrocentos e ·oitenta, res- ·
pectlvamente para o5 Desembargado. res, Ministros do Tribunal de • Recursos· e do Supremo- Tribunal• Federal. Mas, bem diverso. o . critél'lo.
A ims muitoe, a outros quas·e nada;
· a uns aumentos médios de nove mil
·· cl'U2JeirOS; a outros, .pouco mais de
mil. A vida é assim...
·
Lastimo, Sr. Presidente, que dllz
minutos sejam mais que insuficientes
· para discutir, àar razões precisas e
. examinar, artigo por artigo, o substitutivo que tive a honra de ofere·
cer, · demonstrando que nenhum dos
V&lclmentos ali pre-estabelecidos, na
parte atlnente à magistratura federal, foi !PDr -mim modl.flcn.do, se

...

11ão de acôrdo com a Mensagem de
'2 de setembro de 1947.
Não .disponho, todavia, de tempo
para tal exame e não preJ;endo discuti!· .a questão ccnstltuclomil - aqui
já brilhantemente debatida pelo ilustrado e eminente Senador pelo Paraná, · Sr. Arthur Santos, .que pro~
rvou, à saciedade, ser Inconstitucional
o q:Jr-ojeto, .por Isso que não fixou.- adstrito aos termos propostos à Câmnl'll.
dos Deputados pelo ·Poder Executivo.
Assim sendo, Sr. Presidente, 1·eser·
vo-me · para justificar meus nontos
de vista:. se . assim julgar necessário,
no decurso das votações, qttando falarei para encamlllll..amento de vo:
tação. Tildo,., dependerá das tendências que .forem por mim ~verificadas
por parte do· plenário. · Estou certo ·
e bem convencido de que . já cumpri,
o melhor que pude, o meu· dever. ·
(Muito bem ;m~,tito bem> •
O SR. ATTILIO VIVACQUA pro-

nuncia discurso que será. publicado ,
depois,
·
O SR. ANDRADE RAMOS (Para
· encaminhar a votaçaà> - Sr. Pre·
sidente, na Comissão de .Finanças·
ftii voto vencido e assim apresentei
detalhado voto em .separado, justificando-o, em face da sltuàção económica e financeira, de forma que me
pareceu tão completa, • que estava
. dispensado de vir tomar ao Senad_o
estes dez minutos que outro nobre·
Senador poderia_. aproveitar, conti.nuando a dlscussao debaixo do ponto
de vista jurídico que está âcendendo
o debate. Não se pode, no entanto,.
negar que estamos também em -face
de uma questão fundamentalmente
flnanceh:a, que i11tfl:essa ao . erário
· público, porque- _se . trata de um·. aumento de vencimentos para a n1ag!s·
tratura, à qual, no ineu voto em se·
. parad!), . comece! : prestàricio . tôdas . ~s
homenagens,· como . terceiro poder
lndependente e harmõnlco, da nossa
República·. coi:lstltuclonal.
'Mas fa1tar à . mii:lha própria consciência e às ininhas obrigações para
com-o Senado e para. com os que aqui
represento, se nAó. chamasse ·a atenção para os frios algàrismos finnncelros com que. devemos- defrontar-·
nos, para podermos dar cumprimento não só ao Projelto de Lei n.0 44,
mas o que forçosamente terá de· vir
num mesmo sentido· universal. ll:sse
projeto, é certo, nasceu apoiado num
dispositivo constitucional, mas não.
seria possível ·ao Poder J"eglslativo
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esquecer que, uma vez votado êsse quinhentos milhões· de letras no meraumento de vencimentos elo Poder cado, referentes aos 20% de pagamento da exportação, quando t.!nha- ·
Judiciário, tôdas as outras classes,
não só civis como militares, come. na mos a divida flutuante de cêrca 'de
lavoura, na pecuária, na .Indústria, quatrocentos milhões e uma dívida
no comércio, tôda a nação procuracom as . autarquias, que, cm bab:os
l'IÍ também o seu reajustrunemo. E
algarismos se avalia ·em cêrca de Cr$
nós, por uma forma que não podere1.200.000.000,00. E·.pior que Isso, in·
mos prever e vencer fàcllmente, sen- felil\lllente, no. ano de 1947, a balança
tiremos o crescimento da ·espiral da mercantil apresenta um. deficit de·
Inflação, que vemos ·já nos envolvcn; Cr$ 1. 872: ooo. 000,00, e uma balança
do, apertando e pode estrangular- de ccrmércio com deficit dessa ordem
nos.
.
.
é um favor negativo na balança preNão farei longa digressão, · porque mente, que é, a balança lnternac!o·
o tempo não permite. Citarei, ape- na! dos paga menos.
nas, alguns. algarismos que podem
O ilustre Sr. Ministro da Fazerida
. despertar no Senado não a ·rejeição teve de fazer face às circunstâncias.
do projeto, porque se! que não, é E como o fêz? Caucionou 71 tonelapossível, na altura çlas clrcunstlinc!as das de ouro de propriedade do ·Tea que chegamos, mas podem desper· sc.uró Federal ao Reserva Banlc. de
tar-lhe a .realidade de· que vamos New York, obtendo um adiamento
defrontar uma situação extremamende· oitenta milhões de dólares, que;
te difícil na ordem económica, finanao câmbio atual, representa cêrca
ceira e monetária. Em 31 de dezem- de' Cr$ 1.450.000.000,00.
.
.
bro de 1945, por conseqüência pouco
Pois bem. Sr. Presidente, não que· antes do início do, aumento geral de · ro descer ào exame aprofundado das
cinquenta por cento,· aplicado a par- conseqüências desta premente opera·
.tlr de Janelro de 1946, tinham os cm ção, nem às dificuldades com que .o
circulação papel moeda no valor de
Govêrno _deve lutar na execução. do
Cr$ 17.535.000.000,00. Em 31 de deorçamento de 1948.
zembro de 1946,, o papel moeda em
A Receita arrecadada até 30· de
circulação alcançava Cr$ ......... .. . junho, de acórdo com os dad.op da
20. 484. ooo. ooo,oo. Foi, pois, o .aovêrda República, mostra-nos ·
no forçado a emitir, durante o :ono Contadoria
que
temos
obldo, para o semEstre,
de 1946, Cr$ 2.951.000.000,00 e fecha· . C:r$ 6.400.000.000,00.
mos o orçamento da República, em mente, podemos . pensar Con$eqüC!Illte-.
que · esta re- ·
1946, com um "deficit" de Cr$ ...
celta,
até
o.
fim
do
ano
dobr·e! .que
2.632.968.000,00, quando, no exercício
seja
mais
de
treze
b!l!ões;
·podemos
.anterior de ·1945, tínhamos execntado · pensar que cresça. de mais um
o orçamento com um "deficit" de indo a, quatorze e melo b!Jiões. bilião,
InfeCr$ 897.921. ooo. ooo,oo. .Entretant,o, . Ilzmente, não creio que atinja, talvez,
em 1946, estávamos com um dos faalgarismos, porque êste ·seguntóres que revelam e formam a eco- êses
do
semestre
é um período de depresnomia da Nação· numa posição previ· são, visto que
os fatôres económicos
leg!ada. Refiro"me ao saldo da· ba- da Nação, artigos
como o .café,
lança mercantil que nos· dava um o próprio cacáu, e,chave,
mais
do que Isso,
alento de Cr$ 5.200.817.000,00. Em· o ·algodão, não ·estão produzindo
na..
1947 · votávamos ilm orçamento de rebalança
comercial
os
resultados
es·
~.e~ta ;de ·crs 13.853.466,00 e uma~ desperados, e os lucros estão em d·epres·
pesa de Cr$ 13.393.228.000,00. · · . são.
como, também, as rendas alfan"
Veja bem o Senado que estamos degárlas,
da imporna altura, na casa de cêrca dos qua- · tação·;. · que· . dependem
'
·
·
·
· torze b!l!ões. · Pois bem, é precisa·
Sr; Presidente, e· j:mra picrnr o quamente aqui · que convém . e .· desejo
reàlçar a execução·· financeira dêsse • dro, que vemos? Que, no a111o de
orçamento. 'A Mensagem. do honrado ·1947, a balança comercial npreend!l,l.l
·Sr. Presidente ·da· República, de 1948, um deficit de Cr$ 1. 820.000. 000,00 ~·
anunciava um saldo provável de cêr- agora, Sr. Presidente, apurados cln·
co meses, até maio, os valores da
.ca de quatrocentos e sessenta mi·
lhões. Mas, com prudência, devemos importação e eXIportação, · temos, na
considerar êste saldo, pois ainda não balança comercial; o deficit de Cr$
está completamente apurado e não 2. 411.000. 0'00,00 I
. O!ante dêsses algarismos, dê.~se pa~
o poderíamos considerar definitivo
quando o Tesouro tinha cêrcn de norama económico. e financeiro são
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reiteradas as recomendações do emi- '
nente Sr. Presidente da República
que, .em sucessivas circulares aos Ministros, segundo nota da Secretaria
do Palâcio, uma assim se manifesta:

10om êste improviso, Sr. ·Presidente,
e,xpl!co ràp!damente e justifico meu
voto, sem nenhuma veleidade de influir no espfi!to do& Srs. Senadores,
para rejeição do projeto, porque ·sei
perfeitamente, e compreendo, a si~uação delicada em que estamos colo10 ados. (Multo bem; mutto bem.·Pal-

" As d~z horas de hoje, o Presidente da República reuniu o
M!nlstér!o; expondo as diretrízes ·mas) • .
.
.
.
_
da exoneração do orçamento de
SR.
PRESIDENTE
_
,
Tem
a
0
1948, e .apelando para. maiores
palaNra 0 Sr. Senador Ivo. d'Aquino,
economias no .segundo semestre,. para encaminhar a· votação do art!sem o que será muito d!flcil mang.., 1.• do projeto.
. · .
.ter o equmbrio orçamentár!o.Sugeriu várias. providências, de
O Sl't. IVO D'AQUllNO (•) (Para
fl11Camtnhar a votação> .:..;. Sr. Pre•
ordem prática· e· solicitou que os · sldente, o que o S'en111do vai' votar, em
srs. Ministros ·le.mbrassem outras,
o que foi feito, no· <Jentldo de· ate- primeiro lugar, é o art. 1.• do pro-·
_ nuar · as dificuldades", .
.
~eto de ·lei da; OAmara dos .Depu-·
taldos, com as respectivas emendas.
l!l· qu~ o· eminente . chefe . da Na-. o Art~ · 1.• refere-se aos veooluien-·
ção sente .o caminho que tem.· de· tos· dos IMinistros· do Supremo Tripalmllhar e teme,· com justiça; os dias ..bunal Federal, do Tribunal Federal
. vindouros. Em face dê.stes ·algarismos
de Recursos, do Superior Tr.libunal MIque esboço, dessas recomendações e
litar,· do; Trlhunal de Conta.ll, do Tri-'
de um golpe de vista sObre· ê.sse pa-· -b~~ Sup~rior do Trabalho, eos Denorama econOm!co, financeiro e mo- . semba.r.gnldores do Tr~booal de Justiça
netárlo' · foi que tive. de tomar esta
do Distrito Federal, dos Juizes de
posição ailllttpã.tica -·eu o sel - IVls·
Direito e Ju!zes :Subst.!tutos do D!s- ·
to que tenho amizade . na mag!stra.tr!to Federal e dos Territórios Fetura, com a .qual tantas ·vêzes coladera~. dos Juizes do }!eg!stro Civil
borel, em obras sociais e por tantos
da. Justiça do ·D~trlto Federal, · dos
anos. Mas não se trata da mas~- A'lld!tores .e Promotores da. ·Justiça,
tratura; ela tem todo o direito· ao Procurador Geral · do .Tribli!ool de
que se lhe vai conceder. A. coristi- Justiça Militar, dos Auditores e Ad·
tUição · deve .per cumprida, a. questão
jllllitos de CO!Iltas, dos· Tribunais 'Re·
é· oport'ilnidade. · .
. ··
glona.!s do Trabalho, dos Juizes i! Pre0 sr. Ftltnto M1lller _Multo bem.
sldentes de Juntas de Conciliação. e
Repúbl!ca.julgamento, dos ProcuradoO SR. ANDRADE RAMOS - En~· · res da J.ust!ça do Trabalho, doa Pro·
tretanto, estou· em face de. um procumà/ores da República, dos atoo.ls
jeto de ord~m fundamentalmente fi-· Min!.~tros. aposentados ' .do Supremo
· nanceira. O que pede meu voto, em Tribunal· Federa:!, dos Magistrados
separado é uma detenção; a mag~- III])OSenJtados da União,.
tratura nlio P!!rderia por. ~sperar e a
.Diz ·.o ruittgo que os vencimentos
Nação ljlUito ganharia se lhe .dessedêsses funcionários da ma~ratura e ·
mos um_.alento para. podermos ~· · do Ministério !Público serão percebidos
rá-la nao. só para o aumeno de vcn-· de acOrdo QOm a· tabela· anex" 11•)
cimentos da ma~tratura, mas -para
projeto,
uma coooeesão. geral: ·cte beneficias a
· !Pelo Sr. Senador Alfredo Neves,
todo o· funclonausmo civil e militar,
foi apreser,tado , um· substitutivo que
assentando · os proventos que· todos
.toca· de pflr'o · ao teor e à· su·bstklc!r.
merecem sôbre a grandeza econOmlca
dêsse art.!go do projeto.
e ressurgimento finaooeiro da Nação;
· o projeto acompanhando a tabela.
porque, se não seguirmos êàse cami·
fixada pela· Comissão de F'!nanças do
:nho, ·o resultado que prevejo - e digo
Senado, e aprovalda pela sua· COmiaao Senado, com emoção - é que. sll.o .de· Constituição e Justiça, está
pelos pr!ncfp!os coercitivos da econode ac~·do com a última· mensagem
mia e da finança, a nossa moeda pode
apresentada pelo Sr. Presidente da
não res~t!r, e o colápso· dessa moeda
Repúbl!ca à Câmara dos Deputllldos.
será uma verdlllde!ra. "debac~ç" e .rell: prec~o que o . Senado fique 'bem
volução •social, · Um dia desper.tareesclarecido a respeito·:
·
mos com a resolução de que cada 5
·
· ·
cruzeiros valem um cruzeiro.
( • >. Não fol revisto pelo orador.

-.614-

.....,

A Cllmara.· dos· Deputados foi apre- ntrlbulu as vantagens. Ao Poder 'Lesentada a primeira mensagem co gislativo, que votou a lei sancionada,.
Poder Executivo, a· que o presente posteriormente, pelo Poder Executivo,
proJI!to se refere. No mês de maio
resta apenas dar os meios necessários
dêste ano, foi enviada segunda men- para cumprimento .:la lo!.
sagem, que, além· de compreender os
O Sr. Alfredo Neves -. V. Ex." decargos do Poder Judlclárlo, citados ve atentar para o parágrafo único. do
na . Constituição, também incluiu o art. 1.0 •
Ministério Público.
O SR. IVO D'AQUINO- Ora, SeDeixo amda esclarecido que, na prinhor
Presidente, os juizes dos Tribumeira mensagem, não foi Incluída a ·
dos
Estados que mais pe.~cebem
nais
Justiça. do Trabalho, estando porém são os . desembargadores
do Tribunal
na segunda.
de
Justiça
de
São
Paulo.
Seus veno substitutivo do- Sr. Senador AI· 'cimentos atuais são de 16 mil
cruzeifredo Neves fixa os ·vencimetnos dos
.
ros
mensais.
Por
isso,
em
fa:cc
da
Lei.
desembargadores do Tribunal de Jusn.•
33,
é
forçoso
que
·.os
desembarga
tiça · do Distrito Federãl em 16 mil
dores do ·Tribunal de Justiça do Discruzeiros e os dos juízes de Direito
trito · Federal ganhem, pelo menos, 16
em 10.670 cruzeiros mensais. Estabemil . oltorentos cruzeiros; que os milece ainda os vencimentos de 16.800 nistros
do TribUhal de Recursos pere .18.480 cruzeiros mensais, respectiva
cel:lam,
)lO
mjnimo, 111 mil seiscent<Js e
mente, para os Ministros do Tribunal
de Recursos e do Supremo . Tribunal quarenta cruzeiros e cM· ministros do
Supremo Tribunal, no mlnlmo, 19 mil
,_ ·
Federal.
quatrocentos
e · qua:renrta cruzeiros, ·
Quero esclarecer ao Sanado qUe en-.
Presidente,
o substitutivo
Ora,
Sr.
tendo -- dàta venta - ;er o substiapresentado pelo ilustre Senador Altutivo do Ilustre representante do Estado do Rio de Janeiro Inconstitucio- fredo Neves estabelece vencimentos
nal nesta parte, porqull!llto a Lei nú· aquém dos resmtados dessas percenmero 33, de 13 de maio de 19447, dis- tagens e como o art. 95, n.• III da
· Constituição Federal declara que os
pôs:
vencimentos dos magistrados são lr"Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal redutlveis, · evidentemente, .n votação
do substitutivo do eminente Senador
terão vencimentos superiores, peAlf-redo
Neves nêsse particulal' é ln- .
lo menos em 5%, ii. mais alta ·reconstitucional.
·
·
muneração fixada para os magistrados de Igual categoria nos EsAssim, se• o Congresso Nacional
aprovar essa tabela de vencimentos,
tados".
amanhã,
fatalmente, . o Poder JudiO art. 2.0 da mesma lei determina:
r:lárlo repor!\ os pro~entos dos -magls·
'!Os Juizes do Tribunal Federal trados, de acôrdo oom os - princflpl06
de Recursos, os ministros do Trilegais e .decorrentes . da constituição
bunal' de · Contas. e do Supe!·lor
Federal.
.
..
Tríbunal Militar terão '/enclmen,·Vou,
agora,
Sr.
Presidente,
responroa· ~!ores,. pelos menos em der ao eminente colega Senador
Ar. dru:o .. Jior. cento . aos desemba.rga·.
thur
Santos.
Disse
s.
Ex.•
que
o
Se··
dores . do Tribunal de Justiça do
nado - aliás com meu voto - ja\
Distrito Federal".
uma vez decidira que o Poder LP.gl,s·
r. Por sua .vez;-·.o ál't.•. 3.~ da mesma lei
lativo não podia,. absolutamente, alteestabelece que os ministros do Supre·
rar vencimentos constantes de pro·
mo ·Tribunal' terão '10% a mais, nlém
postas ou. mensagens oriundas do Podos vencimentos estabelecidos para cs
der Eli:ecqtlvo; O Ilustre colega ~stâ
ministros dei Tribunal de Recursos,
equivocado em relação ao meu .voto.
Desde o momento que a lei fixa esta
Tratava-se, na ocasião, de questão
norma para os . juizes dêsses Tribu- complexa,_ .Em primeiro lugar, deseJa·
nais, para logo .os vencimentos que· vn-se ·saber. se ao Poder Legislativo
lhes cabem, em virtude do disposto,
QO~pé~la" 'alterar ' qUalquer propostb
ficam lncorporad<Js Ms vencimento foi a pelo· Executivo, com a Inclusão
que ·anteriormente recebiam.
. de serviÇos 'dJ.ferellltes. ·O Senado, em
.: O. Sr. Filinto Mtlller Perfeita• sua ·lllaloria, · entendeu que o · Poder
Legislativo devia ater-se à· votação da·
·~··'!
niente.
Ivo D'AQUINO- o que organização proposta. ·Nunca, · pcrém,
Importa·
legal' que lhes
esta Casa
chegou à conclusão
•,
.
. . de que~,
.' ... . é -.o' principio.
. ' . ' .. .. .. .. -·r ·• ·, . .
'
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-615. Per outro lado, não nos é licito o
dentro· dessa organização fie Rorvlços,
não cumprimento da Constlulção no
não pudesse aumentar ou diminuir
v.cncimentos .. ·.se chegássemos a. essa ac-eitar o substitutivo apresentado pelo
llustre Senador : Alfredo Neves.
conclusão absurda, o Poder I,eglslaPor Isso, Sr. Presidente, expondo
tlvo desapareceria.
brevemente
o. .assunto para encamiO Sr. Mathl1!8 Olympio. - Perfeita·
nhar
a
votação,
faço-c. para que seja
mente.
votado o art. 1.0 com as Pmendns a
O SR. IVO D'AQUINO - l1: cvi·
êle apresentadas e quero que o Senado
dente que temos .o poder de alterar
preste bem atenção ao seguinte: o ar·
vencimentos, não só para mais como
tlgo · 1.o rP.za QU~. os . vencimentos de
para· menos.
juizes e membros do Ministério Pú·· _
.. O Sr.' Aljreão Neves- O nobre Se· bllco áe regem :por · dete.rmlnada ta,. .
nador .Arth,ur Santos não negou Isso.
bela havendo emendas •que irão ser.
·
O SR. IVO D'AQUINO - Não se · votadas antes :'dêsse art. 1.0 • . .
Assim, qliando ·cada . 'emenda · fôr'
compreende·,que, -tendo o poder Exe·
apresentada, teremos oportunidade de
cutivo. enviado' Mensagem para ·a cr.
ganlzação de determinado serviço, o
ver se se altera. . a substAncia· dêsse
artigo ou se .. se estabelecem regras
Legislativa Inclua, nêsse mesmo proque o· completem ou ampllem. ,
jeta de lei, a crlaçãci de outros. o. Senado assim tem decidido e deliberado.
Pel!lSO, Sr. ~!dente, estar o Se·
- · Desejo fazer outra objeçlio às· brl· nado já esclarecido a. respeito da vo-.
lhantes palavras pronunciadas pelo
tação. E quero, ainda, salientar ou e,
.
Di qullilldade de Presidente da Co·
eminente colega..
· Não posso, allliolutamente, negar ao
missão de Finanças e como seu memSenado, óu a qualquer dos três pode·
bro, tenho · sempre feito os maiores
res, o direito de cumprir a Lei Básica, esforços na., defesa do erário da
. ao propOr· a tos ou inodlflcá-los, de
União.
. ..
'·acOrdo . com· 'os preceitos e.~tatutárlos
· Nlio me· é licito, -etanto, · deixar
que nos regem:
·
de lado normas conlfttaelonals que, se
··Ora, ·Sr. Presidente, desde o mo- não forem respeitadM, serãa repostas,
mento que vem ao Legislativo mensaln:l\allvelmente, pelo. poder com.petente,
_gem·.do •Executtlvo.. estipulando veawi· àquêle a quem . a. . Constituição deu a
lnentos e êstes . não correspondem a · _atrlbuiçlio prlvatlVS: 4e, .nllo só zelar
regras determinadas na Carl a Magna,
pela Constltulçlio~ como fazem todos
evidente é que o LegiSlativo pode moos outros pOderes; mas· também, de
dificar a· mensagem, a fim de cumprir
repOr os prlnciplos Iega.Js dentro ·das
a Constituição.
bases do Estatuto Magno qife n01 r•re· Dlr·se-á·: mas o Senado, ltêsse proe ao qual devemos fidelldad~ e ..jeto, aumentou os vencimentos além peito. <Muito bem; multo ~
do limite estabelecido na Constituição. · PalmasJ •
·
·_ .. ,_ •.
Por que o fêz? Porque que assim se
O SR. PRESIDENTE - Vai·~
orientou? Sl~plesmente porque, na. proceder
à votaçlio do art. 1.0 •
· '.'
segunda mensagem, enviada pelo PreA
êste
artigo
foi
oferecida,
em
pie-.
sidente da República. à Cll.mara dos
nárlo•, emenda pelo Sr. Senador ·Al·
Deputados, foram completamente ai·
fredo Neves, . substltutiva; que, pelo
teradós os vencimentos da magistratura, nêles se Incluindo os do Mlnlsté- · Regimento, tem. ;preferência.
rio Público. O Senado tompu em con.
Teve essa emenda parecer contr4·
slderaçlio a diferença, · modificando o rio da comlsslio · de· Finanças. Pe•
projeto oriundo. da outra Casa do r.erante a mesma Comlsslio. o Sr. Se·
gtslatlvo.
·
nadar Alfredo Neves apresentou, à
· A segunda mensagem · presidencial
sua própria emenda, uma subemcnda ·
encontra-se, ainda, ' nâ Cdmara dos · que não teve parecer favor.'ivel, por·
tleputados.
.
.
que houve· empa1e ·na votscã.o. Seis
· · O ·proteto, aqui emendada, volitará Senhores Senadores se manifestaram·
~quela ·casa, que terá ooasl!io de rea ·favor ·e outros seis contra a subexaminar o· assunto. Não podemos l:e·
emenda.
gar, todavia, o .direito. de alteração que
· Vai sér votada, por conseguinte,
ci ·. ~oder Legislativo tem, em m11.térla.
em primeiro lugar a sub-emenda, de
de vencimentos, lncluldos em Mensa- .acOrdo com ·o Reglmen·to.
.
gem do' Poder ·Executivo; como brm
A subemenda prejudica a. emenda
demonstrou há pouco. o nobre Senae, se aprovada, prejudica ~nmbém o
dor Att!llo Vlvacqua.
projeto. Assim, os senhored que· qul·

. ,.

·'

~
.
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serem aprovar o ·projeto, devem vo•
tar contrá a subemenda.
Os senhores que aprovam a sub·
emenda· apresentada na Com!asão de
Finanças ·pelo Sr. Alfredo Neves,
queiram ficar ·sentados. (Pausa> •
:i!:. rejeitada a seguinte

Federal de Recursos, Supremo 'f.'ribu·
na! Mllltar e Tribunal de Contas o
disposto no. art. 2.0 . da Lei n.• 21, d&
15 de fevereiro de 1947.
.
Parágrafo único. Para eis efeitos do
art. 2.• da Lei n.• 21, só será contado
o tempo de serviço na magistratura
ou nos tribun:a:ls em que s!.rv'am.
S17BEMENDA
Art; 6.0 Os magistrados aposentádoa
substitua-se a emenda n.• 1, pela terão sem prejufzo dos proventos, em
seliuinte sob-emenda: . .
cujo gOzo se encontram, 50% dos au•'' ·
. o Projeto de Lei n.• ü, de 1948,_ mentos nos vencimentos : concedidos
aos seus colegas da mesma categoria·
}lassa a ter a. seguinte redação:
·
"Art. 1.0 os desembargadores do ·na atlvidade.
Tribunal de Justiça do Distrito FeArt. 7.• Os ministros do Tribunal
dera! passam a ter os vencimentos . Superior do Trabalho do Distrito P'e· ·
mensais de. ·dezasseis mil cruzeiros.· dera! terão os vencimentos mensais.
(Cr$ 16.000,00).
de dezasseis mil cruzeiros ·COr$ .. ; ,.
Parágrafo único. Os jufzes de di~ 16.000,00). . ·
.
:relto. perceberão mensalmente dez
§ !'.• os juizes dos Tribunais Re· ...
mil seiscentos.· e setenta cruzeiros · glonais do. Trabalho do Distrito Fe-.
(Cr$ 10.670,00) e os juizes substltu· dera! e de São Paulo (1.• e 2.• regiões)
tos e do registro civil, sete mil qua· perceberão dois. têrços dos -venclme{l•
'trocentos e setenta cruzeiros <Cr$ .. • tos dos ministros do. Tribunal Supe-,
'7.470,00), todos do. Distrito Federal.
rior do Trabalho (Cr$ 10.760,00) e os.
Art 2.o Os ministros dos Tribunal juizes das demais regiões terão venci.
Federal de Recursos, do Suppr!or Tri
mentes correspondentes a .25% menos "
bunal Militar, .e r ,do Tribunal de Con- do' que os vencimentos dOS juizes do:
tas terão os vencimentos; mensa.is de mesmo· Tribunal do Distrito Federal.
dezessels mil e oitocentos cruzeiros" h Cr$ 8.070,00).
. . . · .
. .
(Cr$ 16.800,00)!
.
.
§ 2.• os juizes presidentes :das Jun,.' .
Parágrafo único. O auditor corre· tas de Conciliação e· Julgamento per~:~
gedor, o sob-procurador e o auditor ceberão menos 25% ·dos vencimentos,
de 2.• entrância, o auditor de 1." e dos juizes dos Trib.unals Regionais· do:
· os promotores de. 2.•: ·e 1.• · entri\ncia Trabalho a que estejam subordina-.
do. :.Trib\lllal Superior Mllltar terAo,. dos (Cr$ 8.0'/0,0D · - 6.052,00) ·e os
l'fS!Jtl(itiviiJIII.elllte, os vencimentos. de juizes presidente substitutos menos
oit . 11. 200,00, Cr$ a. 400,0(), Cr$ .. . 215% que .os Juízes presldenites das .
6 ,300,00, 'Cr$ 4.275,00 e Cr$ 3.550,00, juntas. em .que se!"Virem, (rCr$ '6.830,00)
me'zlsais. .
- ·5.200,00). ·
. ,,
Ait. ·a.• Os ministros do Supremo· . i a.• os mtilistros, juizes e vogaisTribunal · Federal · passam a perceber representantes das classes ·de cmpre.
os vencimentos mensais de dezoito gados e empregadores. vencerão, por.
m!l quatrocentos · e oitenta cruzeiros seSsão a 'que compareceren1· 1/30 dos
(Or$' 18.480,00>. . ·
vencimentos dos juizes do respectivo
Parágrafo único; Os proc;:uradorel! Tribunal ou Junta a que pertencerem.
da· República da 1.• ,categona perce• : até 01. máximo de·. 20 sessões mensais~
berão o.ito mil duzentos .e clnquent~
§ 4.• o procurador ·geral da Jus·
cruzeiros (Cr$ 8.250,00) • 0 da 2· · tlça. do Trabalho ·e o procurador da
seis mil setecentos e _cinquenta cru~ Previdência Social terAo. os vencimen.'
-zelros (Cr$ 6. 750,00) e 0 .da 3. e ad~ tos mensais de oito mil duzentos e
juntos do rprocurador,. cinco. mil du~ cinquenta· cruzeiros (Cr$ .8.250,00),
zentos e. cinquenta c~lros. (Cr~ · · •
"R", os ·procuradores,· seis mil, ·seteO procurador geral da Reptlbllca e o representante mais gra.
nais; e .os procuradores regionais ad• ..
. dua.do do Ministério Público, junto a juntos, cinco ·mil duzentos ,e cln·
cada Tribunal, terAo os mesmos ven. quenta ·cruzéiros (Cr$ 5 250 00) "N"
cimentos dos ministros componentes .
· • •
•·
do Tribunal,
junto
ao
qual
slrvo~.m.
o
.SR.
PRESIDEN-TE
,Vai
ser
.
Art. 5.0 m>tende·se aos llllndstros do votada a emenda substltutivB' do Se·
Sllpremo
Tribunal
.
. Federll!, Tribunal nhor Senador Alfredo Neves;'
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO

§ 1.0 O procurador geral da Repil•
bllca perceberá os mesmos venclmen··
Informar qual a emenda em ·votação? tos que os ·ministros ·do Supremo Trl·
o' SR. PRESIDENTE - A emenda · bunal Federal e o su~procurador ge·
cimsta: do SNUlso do Parecer n.• 402. ral da Repúbllca, o procurador ger~
Tem 0 número 1 no .;,.,,p0 das. !lpre- da Justiça Mllltar e os procuradores
-~
do Tribunal de contas terão Iguala
.,. sentadas em· plenário na discus.,..o do v~ncimentos · que os ministros, ·dêssea v .
projeto..
.
'
. três últimos. tribunais.
· ·
· ·
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
. § 2.• Os vencimentos dos desembar•
(Pela. ordem> - Sr. Presidente, pe. gadores do. Tribunal de Justiça e do
diria a . V. Ex.• que Indicasse a pá- procurador geral dos · júfzes de dire•·
gina em que . se encontra a emenda to; dos juiZes substitutos e dos jufzea
que vamos votar·
. ·
do · Registro : Civil, todos · do Distrito
· o SR•. PRliiSIDENTE -.A emenda Federal, perceberão, resiiectivamente,
está. à página 9 do· a vulGo indicado. Cr$ 16. 000,00, Cr$ 10.670,00; e êstea .
Conforme esclareci, é aquela a que dois ·últimos Cr$ 7. 4'10,00.
.
foi oferecida na Comissão· de Finanças
.§ 3.0 os· de!Ílais servidores, n!l.o bu·
1!, 't~ubemenda que acaba . de ser re
rocrá.tlcos, do Superior Tribuml M1~
.Jeitada. . .·.
.
lltar. e Tribunal de contas terão oa .
.Tinha que submeter à votação a .seus vencimentos equitatlva.mente a~
emenda e a subemenda. Preferi c.1me· mentados, não podendo o. 11créscimo ·
çar pela subemenda. Esta não. foi , ser superior a 60%· dos ven~imcntoa
aprovada. Resta a emenda. Se fôr atualmente percebidos.
·
rejeitada, será. mantido o projeto, por· . · § 4.• 1!: mantida _a. gratificação ad,
que o Senado, tendo· rejeitado a sub- clonai atualmente percebida pelos m!• ·
emenda, pode querer aceitar a .einen- .nistros do. Supremo Tribunal Federal
·
·
e Tribunal de Recursos, n!io se· estenda.
0 SR. ALFREDO NEVES (•) (Pela . dendo a mesma aos que forem ·poste·
· ordem) -·Sr. Presidente, no svulso
rlormente nomeados para ,nenhum
foi omitida a emenda. Entretanto a cargo da Magistratura federal. ·
su~emenda é justamente· o ·subStio SR. · PRESIDENTE··- Ao . ar-:
tutivo que apresentei a três outras tilgo 1.• do projeto há. uma emenda
emendas, que apenas ordenei em uma aditiva, nos seguintes termos:
B6 ·subenuilida. Uma vez que o ·pie,. Ao . art. 1.• 0s desembarga.~
nárlo já.· se manifestou sôbre ela, re•
· dores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, respeitados os .
queiro a V. Ex.• consulte .a Casa se.
direitos adquiridos, terão venci.consente n~ retirada · da minha
emenda.
.
· · mentos Iguais· à mais .slta remu~ ···
o ·SR; · PRESIDENTE - Os Se•
neraçâr:i .fixada para os maglstra·
nhores · senadores · acabam . de ouvir o
dos ·de Igual categoria nos Esta•
requerimento do Sr.· Senador Alfredo
'dos".
·
·· ·
Neves.
·
Esta emenda é · da Comlss!io .de
. Os Sra. ' que o àprO.vam . queiram·
.COnstituição e Justiça e teve parecer .
conservar-se sentados; CPa!lsa.) , · ..
fa vorá.vel da de Finanças.
· · ·. ·
1!: concedida ·a retirada da. seO SR. IVO D'AQUINO. c• r (P(ITII
. gutnte
·encamtnha.r a. oota.çllo) - Sr.· Presl·
DIEHDA :11'.0 · 1
dente, considero de tôda razão. a
emenda
apresentada pelo Sr. Senado~
(Do plenário, fase .da discussão)
Attil!o
Vlvacqua.
A lei
33, de ~alo ·
· Substituam-se os arts. 1.0 e 2.0 pelo de 194'1, q11e ainda
há
pouco
·.citei,
seguinte:
·
.
luliWII.
chegado
à
percentagem
de
.Art. 1.• os vencimentos dos mi- cinco por cento, além dos vencimen-.
nistros ·do Supremo Tribunal Federal, tos dos. juizes QUe mala percebessem
do Tribunal Federal de Recut'Bos, do nos
Estados. Para os . desembargado-o
~rlor Trlbuool Mllltar e do Trlres
do
Tribunal de Jwitlça db Distrito
.bun.al de Contas sâo fixados, respecticomo todos sabem, o . que a
Federal,
vamente, para ·o Supremo Tribunal Constituiçâo
estabeleceu foi f·xata~
Federal em Cr$ 18.400,00 e em ...... mente o que. está
na emenda d.o Se·
Cr$ 16.800,00 para os demais.
nhor Senador Att!llo Vlvacqua. Ainda
'·
0
( )
Não foi revisto pelo orador.
,< • > Não foi revisto pelo orador;

(Pela. ordem) .- V:. Ex.• pode. me

·

n.•

•
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.há. pouco, ·sustentei que não· poderia-' · · O · 'Sr. · ·Fereira ··de.' SOUZa ...;:,. Per.
.mos deixar de levar em conta a Lei · feitamente; :res'peltando · os ' direitos
..
·
. n.o 33, est!puland.o aquela percenta. ·adqulrldcs.
·... gem sObre os vencimentos dos juizes
O Sr. João Villasbóas - Não · J:u\
que mais percebessem nos E.st9.dos. . direito adquirido.
Todcs os magistrados do Distrito
O Sr. Aloysto de Carvalho - ·E
Federal,· com 0 a tua! projeto em vota• também os que serão adqUiridos na
ção, estão beneficiados, mas já. o data em que a lei entrar em vigor.
estavam com ·o que estabeleceu a lei
Direitos a serem adqUiridos.
n;o 33. De modo. que· a emenda do
O Sr. João Vtllasb6aB -. · A emen·sr. Senador Altlllil .Vlvacqua é uma
da
·choca-se diretamente com a .. lei.
revogação virtual da lei n.O 33 .. No
o
sR; IVO D'AQmNO ...:. o meu
decorrer desta sessão, a. maioria das
intui: o é que· sejam ·respeitados os,di•
Comissões de Finanças e de Justiça,
... -pretenderam apresentar emenda, exa• reltoS dos .bene~lciados · .pelo . proje1 tlimente: em relação à. revogação da · to;· porlsso faço ·a; observação: Pare·
pa,rte_ da Lel'n.O· 33, !Por não ter:madll ce, entretwto, que a ·emendEi ·eStaibe·objetlvo. · Não foi ·'apresentada essa lece ·Sejam respeitados OS dlreltoà àd•
·emenda porque, achandi:l'se .o· pr.ojeto qulridc-s; · Ora, 'se estamos · votando
·em: votação, não era mais possível seu projeto (j.e lei.. QUe. ~llça .d~tenhl!llidils
vencimentos,. imedla,~am~~-~.,o~ .magls·
encamlnh.amento. Penso, portanto,
que a emenda do Sr. Senador Altlllo .trados a;dquireaÍl títls dire~I;9S.: A ,lniterpretação do . jU'tigo · só... 110derá ser
Vlvacqua ... ·
·
. ·
mesmo
d111 elata da lei em d.eanlte •
.. O Sr. Ferreira de Souza ~ !<'aço
o. sr. Feri-eira lte
Per. notar que a emenda é minha.· ·
feitamente.
O SR., IVO ,D'AQUINO - No
· OSr. Aloyeto de Carvalho _;, A re·
avulso consta como sendo do Sr. Se·
dação não é essa. Da data da lei em
nador Attlllo Vlvacqua.
diante, não mais serão acrescidos· de
o Sr. Filinto M'llller ....., No avulso 5%
os vencimentos. como está. redl·
é atrlbuid_a à. Comslsiio..
gida
a emenda,. a Intenção de Vossa
O SR.· IVO.· D'AQUINO ·-·Peço .Excelência
não se objetlva. .
.·
.descul1lBS ao nobre . Senador Ferreira
O SR. IVO D'AQUINO - Quero
de Souza. Sendo ·aceita pela Comls·
. deixar bem claro o meu pensamento,
.são, melhor aln<La. . . .
·,,: Todos os magistrados· .-estão clentro apoiando a emenda. ·
· o Sr. João Villasbõas ...:. A revogadas normas constitucionais. A Lei
.n.0 33 .concedeu-lhes benefícios e o · ção da Lei n.0 ~33 deve constituir pro·
·
.projeto ora em votação. os beneficia · jeto especial.
.mais, de acOrdo .éom a ·lei ~ltada,
"'<n3R; -'IVo D'ÁQUINO ...;.. Era o
· o·. SR.· J:.'RESIDEN.TE :--,- O -art. 1.0 'QUe tinl;lá a dizer. '(Multo bem). ·
do projeto manda fixar os venclmen• ·,o
FERREmA.'::DÉ' SOUZA ( 0)
tos. de 111cõrdo com .a tabela ilnexa.
<Para encaminhar a votação) ·.:.... . se•
.' .. A. emenda~ parece, álteril. a lei S3 • . ·nhor Presidente,· fUI' o·autor ·da emenRepõe cs vencimentos. dos desembar• da perante · a Coin!Bsão dé. CÓnstltulgadores do ·Ti'lburial de Justiça nn si· ção e Justiça.. :Reivln~co. a· quallda·
:tuàção. constltu'cional; quer dizer,. não de; não porque me desagrade atribUI:·
mantém"os 5%. de .aumento. ·
· · la ao nobre Senador Attlllo Vlvacqua,
. o s:à. IVo ·D'AQUINO - (Pela . mas porque desejo dar· a v. Ex.• ex·
ordem) -· Sr. Presidente, oerm!ta-me
pllcação.
· . · . . ·.
Como.mUito bem entendeu, o !lustre
V. Ex.• pr_estar esclarecimento.
V. Ex."'tem inteira razão. o IntUito Senador Ivo. d'AqUino, a emenda pra-:
da emenda é estabelecer situação fu. tende revol!'ar. o art. 1.0 da Lei n.O 33,
tura; mas sem prejudicar os magls· . quando deter!nlna que o desembarga·
trados. Evidentemente, se · trouxesse dor ·do Distrito Federal deve ganhar
·prejUizo aos magistrados .beneficiados o que percebe o seu colega melhor .pa·pelo. projeto, eu não a poderia nm·
go nos Estados e mais 5%. Vale di·
. parar. Creio que o pensamento da zer: a emenda visa· apenas a repOr
Comissão de Constituição e Justiça O•· assunto· no dispositivo constitucional
·foi o de que a sli uação se modlilcas· 'puro· e simples, de,lxnndo de criar plil'jl
:se · da· data em· que· a · lei entrasse .a União· a respowaliliidàJde
.
. de- .'ln.col"·
.. .......
em ylgor, ..mas sem p~juizo: dos di·
0
reltos ndqUirldo"s. ' ·
·
·
·( ) .Nã'o'
reviSto: :oradoi.

I
.

.

.

·.sauza -

sa·.

·~·

foi:
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porar aos· vencimentos dos maglstra·
quer Estado, ·ultrapassando c, limite
dos mais 5% · daqutlo' que, por ventu·
dos percebidos pelos magistradoS · do
ra,. ao legislador de Sãp Paulo. Mb;ms
Distrl, o Fedet:al, êste têm direito do
ou Rio Grande ap~ouver ilxar, em mesmos vencimentos, acrescidos de
determinado momento.
.
cinco por cento.
Não será a votação desta !•el, a meu
. O Sr. Ivo d'Aqutno - A emenda
. não· objetlvou · prejudicar os magls·
vêr, que os Incorporará. Já têm êles
. trados.
.
.direito aos cinco por ,cento. ·
·.< ·
Há enganp na apresentação da
Desde a vigência ·da Lei n.o 33 os
.emenda V. Ex.• v.al compr·eender·
des.;mbargadores têm direito , de ·re·
me. .
··
.·
. clamar do Govêmo os mesmos venFormulada durante a discussão na , cimentos pagos, em São Pa.ulo, ,por
Comissão de Finanças, :nllo foi em eer ó .Estadc• que ~elhor paga aos
·'reterêncla ao ·art. .1.0 , mas,' onde cou·
magistranos daquela unidade da. Fe•
besse. ·A emenda em pleno· cablmen· deração. ·
.
·
.
· o Sr. t Ftlinto Mitl!er - · Direito,
to·
· . .
.. Um dos pontos 'em' que se· càlçam os · pretimção ·e ação.
- :. · ·· ·
magistrados. para. reclamarem s.eus · C: · . 0 . SR .. ':FERREIRA DE GOUZA ......
· re!tqs em relação a vencim.entos mais vo:ado o,· projeto, os vencimentos se·
altos que os cons~a.n~es da emenda do
.
Senador Alf·redo Neves ·é o seguinte:
rão fixados·' · · · .
· . ..
com ai .promulgação. da Lei· n.0 : 33, ele
Quando €m· São. Paulo .houvêr 11uai~ ·
·maio de 37 '- dizem êles; e· cem ra·
quer aumento de :v.enclmentos· ,qúe,
zão - incórporaram:se os .5% oôbre supere os .PIII[l18. no,·Distr!to Federal, · .
o maior vencimento Pilgo nos E5tados poderão êles eídgfr apenBll: o · aumen·
aos 'desembargaclores, por, forl!la. a· . to: ·não poderão ·Jll!litear.· ...o· acrés~!~.·
não .ser. mais possivel ao ·Legislativo mo de cinco por ·cento; ,,._ ·•
...<·.
negá·los. Esto·U de acôrdo com a. nor·
o Sr. l'lio d!Aqulno ·- Exà.ta.meri~·
.ma. ·cada.um. dos ,desembargadores· te.
·
.
·
.
· .:
. elo Distrito Federal deve perceber pelo . o sr. João Vt!lasbóas - A redaçio
menos aquilo que vence o desembarga. · da emendã não permite esta inter. elor. melhor pago no Paf.s, acrescido pretação. Devia. ela. ser clam e· exdos cincO' por cento .
pressa.;
· ·
· Não ·pode o~·Congresso furtar-se -a
o .SR. FERREIRA .DE SOUZA ·......
. .~ta. consequência.. E nisto está pre· v. Ex.• · va! permitir-me · prossiga
. cisamente o êrro ela. :Mensagem go- nas minhas considerações · ·
vernamenta.l, (lO~ • a. argumentação do
·· ,· . : · -' · · ·- ,· · · ~ - ·, '
•
sr.· M!nlstro costa. Neto. _como os
!Não, ~o n~ m~ment_o,,~ •.hesl
. _cinco por. ~nto ... não estavam sendo dente,. a. Lei, ~ ~3,. mas, se n~o me
--pagos,"-nio havia.,, direito adquirido.
engano,,.o a.rt. 1. ·()\1. !).art.: 2... está
Há . en~~ na:. própria. · emenda. AI· . quase -·repEitlc;lo . na.. e111encla., ~p~nas
.ri fredo ·Neves.: • . , .. , • ·. . .
Jlão.:menc!ona. cs Õ% • .z ·-:: . , :
-: "se ·~a "lei· estabélece, ·:em ·favor da
. A emenda.. foi minha. ,sugestio; · e
"' llllq'1stra.tum elo . Distrito, ~; a. para. a.. sua ~edação. t~ve. o cone~~~ elo
incorporasiõ · nesta ''base -p~rcentual, nobre Se,n~dor . ~~to )\!llller,~: . '!.
em ,relaçaq~a,os. ve.nclmentc~_ mais à!·
P!z a· !e!_, n.0 33, ·no seu artigo· l~:
·· tos . pagos. a· magistrados .'estaduais,
., · r · ·· :. · . · · .. · • -. • ,._ ':~,
··&·preciso ·revogá"Ja,. e· revogá4a nesOs. desemll.~.gad~re_s_. ~- .tW! ~te momento. Estamos eliscu~!ndo !e!
ça do :P!s.tr!t!) .:Fl!der~ terAo ~ye_ .•
· ·sôbre vencimentos; !e! que. ·trata juscm!entos supe~iq~es.: . pelo• . Jll~nba
,::tamente ·dos venc!mentoli da· magls·
em 5%>, à m~'!s. alta. re~une~aç~o
tratura do Distrito·, Federal,, . · ·
f~ada para. os. maglstra~~s . elps
· .
A.
Lei .
n o 33 t ammupresena.
bé
t
demais Estados
· · ·da.
· União
· ·~ ·.• ,
···Imperfeição· e multo gmnde. Trata.,
O projeto el!spõe sôbre o mesmo as·
ao . mesmc. tempo, do Ti'!bunal Fe· sunto, e el!z:
·
·
·
· dera! de Recursos, · de desembargado•
"Os desembargadores do Tr!lÍÍl·
res da Capital Federal e de ·vencina! de Justiça do Distrito Federal,
mentos do Supremo Tribunal.
,
respeltadgs os elireltos adquiridos,
Por que se diz' "respeitados liS di·
terão vencimentos Iguais à mais
.reltos adquiridos"? Porque,, até agoalta. remuneração· fixada para os
ra, desde que se tenha. aumentado ·os
magistrados de Igual categoria ·ríO.s
vencimentos dos magistrados d'e qual·
Estados".

' .
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Eis como é clara a redação: refere·
O Sr. Filinto Milller - A Mtmsa.se à matéria do art. 1.0 da Lei nú· gem do Poder. Executivo refere-se ao
· mero 33.
cumprimento do disposto no § 1.0 do
Retira .os cinco cento: quais ,,ão ,m. 1.o da Lei n.o 33.
.
porém, os direitos adqUiridos?
o Sr. Arthur Santos - Então, quem
Evitar, segundo penso, se · qUisesse · tem razão é o Senador Alf-redo Neves.
negar, aos des~mbargadores . atuals os Vamos fazer· nova verificação.
cinco por ·cento a que têm direito,
Pela Lei n.o 33, ca·be ao Sr .. Pre. desde a promulgação da citada lei sldente da República .. São, como 'dlsn.o 33 evitar se levantem dúvidas em se, .uma série de Interpretações exten·
tôrno dos cinco por cento.
. slvas, ana)óglcas, de lpterpretação,
O que me QJa.rece,' no entanto com· data venta, sofistica com IntUito de
o de<v!do respelito à opinião dos dois estender o beneficio.
eminentes colegas, é que a emenda é.
0 SR. FERREmA DE SOUZA _
clara .e precisa. Chega ao 1·esultado 0 .. nobre colega senador Arthur San· .
desejado, ou seja, regula a matéria.
tos deve ter razão. s. Ex.• ~ustenta,
O Sr. Aloysio de Carvalho ...,.. A
emenda seria no sentido. de revogação com autoridade, seu ponto de vista.
da Lei n.o 33. o que contém, no enO Sr. Arthur Santos -.Bondade de
V· Ex.• ·
tanto, é disposição constitucional.
O SR .. FERREIRA DE SOUZA,....
O SR. FERREmA DE. SOUZA... Não pode.ser. A maneira de se ·revo- A questão, entretanto, é perfeltamengar lei ordlnãrla, é regular o mesmo · te discutível. Posso entender devem'
assunto, é .estabelecer norma ·sObre a ser Incorporados os 5%. A emenda,
entretanto, não diz Isso: Diz apenas:
mesma matéria.
.
Todos sabemos que é das formas de "respeitados os direitos adquirldos".
revogação.
.
..
.
'Quer dizer, na liberdade, na· fixação
Pergunto a V. Ex.•, Jurista de gran· do quantum. O Poder Judlcl~lo :ede valor e relê vo: dizendo uma lei
parará ·as injustiças, a lnconstltucloIIIOVI8 que os desembargadores do 'I'rlnalidade .ou llegalldade que encontrar
bunal de Justiça do Distrito· Federal, . na resolução legislativa.
respeitados os direitos adqUiridos, te·
O que 'desejo deixar claro ao Serão vencimentos Iguais à mais alta .re- ·.nado é que - a meu ver - a emenda
muneração fixada para -os maglstra- tem redação bem slgnlflcatlva. Cor·
dos de Igual categoria. dos Estados;. respc<!lde perfelt11mente· ao ~eu !nten·
dizendo Isto, terã, ou não, revogado,
to, qual o de acabar com · a obrigação
tàcitamente, -o a.rtlgo da Lei n.o 33, de elevar os. vencimen~os dos magisque diz:
trados do Distrito P1eàera! de 5% sO·
"Os desembarga.dores do 'I'rlbu~ bre os v-encimentos melhor pagos aos
magistrados de Igual categoria. · nos
na! de Justiça do Distrito Federal Estados.
·
terão vencimentos superiores, , pe- ·
..
o
Alfredo
Neves
-.A
:J:,el n.0 . 33
lo menos, em cinco por 'cento, à
·
mais alta remuneração fixa.da não obriga o Congresso.
para os magistrados de lgua.l. ca,
. O.SR. FERREIRA DE SOUZA.ttegoria nos Estados". .
.
Não acha. melhor V •. Ex.• tirar a"'
dúvida.?·
· O Sr.· Arthur Santos - Dã licença
o Sr. Alfredo Neves .- Dos males
V. · Ex.• ·pa.ra um a.parte? (Assenti· .
o menor •..
mento do ·orador> · Esta., é' outra ques·
'O SR. FERREmA DE SOUZA ,....
.tão. A Lei n.0 33 não é auto aplicrável.
Era .·O qUe tinha. a dizer, Sr, PresiO § 1.0 do art, 1.0 declara que, fcJta.
· . .
a verificação do mais a.lto .vencimento dente;, .
dos maglstra.dos ,do ·'I'rlbunal de .JusO SR. ·PRESIDENTE - Val-se
tiça. dos Estados, o Poder Execllltivo, P\Oceder à · votação. . Antes, porém,
em Mensagem, comlmiCá.~lo. ao Con· . desejo esclarecer os ·Senhores Sena.~
gressD e solicitará a respeetlva regu- dores, não só para· constar dos Anais,
la.mentação. ·
. como para evitar contradição na .vo·
A Mensagem do Sr. Presidente da. 'tação.
.
.
. República. é sObre o a.umento de venci·
De acOrdo com o Regimento, votamentes. A Lei ;n,o 33 não é a.uto BQJll· · se, em primeiro ·luga.r, as emendas;
cável; está sujeita à nova Mensagem mas como está ela. redigida, choca-se
do Poder Executivo. :! .ela. expres.sa., com o art. 1.0 , que fixa os vcnclmen- ·
nêste sent)do. Seria interpretação tos doo desembargad.ores, na. ta.bela
ana.lóglca,
anexa., tendo em 'Vi&ta a. Lei n.0 33.

Sr.

·:

.-
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O SR. FERREIRA DE SOUZA O Senado aprovou -- e podia :raSr,. Pr!)Sidente, a emenda não c:ollde zê-lo - requerimento no sentido de
porque serão respeitados os direitos· realizar a.· .votação· dO< projeto,. artigo
por artigo. Nlío alterou, por, canseadquiridos em l'áZáo da Lei n.• 33.
O SR. PRESIDENTE - Votada. a. gulnte,. o dispositivo na. parte· que
emenda, com·a. ~edação que apresenta.,· manda. votar, em primeiro lugar, .as
choca-se com o a.rt. 1.0 do. projeto. emendas.
·
A. emenda· diz:
. Assim, submetendo prellminarmen. os desembargadores do Tribu· te a voto8 a. emenda., cumpro o Regi·
nal de Justiça. do Distrito Fe· mento · ·
deral, respeitados os direitos . adSe, todavia, o: llustre Senador Aloy• .
qulridos, terlío vencimentos lgua.Js .. .&lo. de. Carvalho requerer preferência. ·
à ma.ls a.lta remuneração dos ·ma.- · pa.ra. á votação do dispositivo,· não te· ·
gistrados de Igual categoria. no.! rei :dúvidas em atendê~lo, desde que
Estados".
o plenário concorde.
·
o meu esclarecimento é nc. sentido
Vem à Mesa, é. lido e aprova· do o seguinte
de adentar a. Comlsslío · de Redação,
a. fim de que nlífo fique Impossibilita. IIEQ11EIIJKEN'M
. da de a1tera.r. ·o und!l do ·projeto.
' ·•
N.o 110, de 1948..
O art . .1.0 determina. que os vencimentos são os fixados de acõrdo Ol)m
.Requeiro I urgênêia. pa~a· a vótaçlío
o dispcsto ..na. lel.
.
do artig
..b a emenda n.,
o 6
. o 1..o :sure
Sendo pensaménto da · emenda aditiva., da· Comisslío · de Constltulçlío ·
a.pllca.r·se só para o futuro, isto é; · e Justiça. ·
alterar a Lei n.0 33 daqui para dlan·
te, é lndispensãvel 0 consigne 0 pro· . Sa.la. das Sessões, em 25 .de · agõsto
jeto, em redaçlíó clara, eoiitorme su· de 1948. ....,. AlC>usto de CarvalhO. ·
geriu, em aparte a um colega, o llusO SR. PRESIDENTE .;;.:. Em cum·
tre Senador Aloysio .de Ca.rva.lho.
prlmento da dellbera.çlio da Casa,
vou
NãO< considerei prejudlca.do por ·submeter a votos o artigo 1.0 do prO<'
esta emeniia ·o disposto no artigó 1.o jeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA :.....
e o submeterei à deliberação do .plenârlo, 09111 a redação consta.nte do (Pela ordem) - Sr. Presidente, reprojeto..
·
.
quelro a v; Ex.• que ·nessa emenda,
.·O SR. ALOYSIO DE CARVALHO de minha sugestão na Comlsslío 0de ..
(Pela ordem) - Sr. Presidente, a
Finanças, onde se diz "art. 1. ", ·
solução é deixarmos a votação da diga~se "onde. convier".
O ·SR. PRESIDENTE - O 11obre
emenda para depois.
. .
Não compreendo .como .se passa · Senador Ferreira de Souzà requereu·
.votar, ·em relação ao artigo 1.•, uma. que a emenda .de sua autoria. seja
emenda cujo texto subatltue, fUnda· considerada para acrescentar-se "onde
mentalme!lte, o aludldo1 dispositivo;
cconvier" ,: Tal ."solicitação, todavia,
.o .Sr. ;lvp d'Aquino - Pode:se di· não modifica· a ordem da votllção,
zer: "Onde. convier".
.'
porque a emenda. se refere justamente
. O SR. ALOYSIO. DE CARVALHO ao artigo .1.0 , e, na redaçlio flna.l, po- Elltão, vamos totalmente e para. derâ ser colocada ·onde a respectiva
ésse "onde convier", votando poste· comlsslíó. julgar conveniente·. ·
.
.
· · o SR. PRESIDENTE'- Os Senha,.
rlormente· a emenda.
o SR. PlmSIDENTE _ Resolven- 'res que aprovam o artigo 1.0 do pro~
do a questão .de Clrdeni levantada Jeto, excluldo o seu parâgrafo único, ··
. pelo nobre se~ador Aloyslo de ·oar-- e sem. prejulzo da emenda · anuncia·
va.lho; desejo Informar que 0 Regi- da, queliam ficar sentado.!.
·
mento, no artigo 142, § 5.0 , regulando
<Pausa).
'
a votação, em segunda discussão :1!:. aprovado 0 seguinte
·que é o caso presente - de 'projeto
Arl. 1,o 08. vencimentos d. 05 mioriundo da Oê.mara. dos Deputa.dos,
estabelece:
nlstros do Supremo Tribunal Federal,
·
· do Tribunal ·Federal de Recursos, . do
.
. "Serão postas a votos, em- pri- Superior Tribunal Militar, do Trlbumeiro lugar, as emendas, uma nal ae Contas, do Tribunal Superior
por uma, e, depois, o proJeto, em do Trabalho, dos desembargadores do
globo com as alterações .rei tas··.
Tribunal de Justiça do Distrito Fo•

.

.·
.

dera!, dos juizes · dEi direito e juizes
substi,tutos do Distrito Federal e dos
Territórics Federais, ·dos juizes do Registro Civil da Justiça ·do Distrito Fe-.
·dera!, dos audltor.es e promotores da
Justiça M!ll!ar, dos auditores e adjunto de procurador geral do Trlbu-.
nal de Contas, dos Tribunais Regionais
do Trabalho, dos juizes presidentes de ·
Juntas de .Cci!lcUlação e Julgamento,
dos procuradores da Justiça do :Trabalho, dos procuradores da República,
. dos atuals .ministros aposentados do
supremo Tribunal Federal, dos magls. trados aposentados•.da U:nlão, são fi. xadc.s .de àcõrdó coin o, disposto nesta
lei e das tabelas anexas; ' . .
. O SR. PRESIDENTE.- Em vota·.
çiio a emendG a~i!iva :n;~ 6, da Comissão. de Constituição e Justiça, cuJo
· ·texto já··en:unclef; ' · . . ·
·.Os Srs. SenadÓres que a aprovam,
queiram ficar· lientaiiils;
. ·<Pausa>.

Está aprovada.
Em votação o parágrafo único do
artigo 1.•, do pro.jeto.
· .•. Os . Senhores. q'l!e .o apro"tam, t1Uel·
ram consel'Var-se sentados. . (Pausa' ,
.
ll: aprovado o seguinte
. ·Parágrafo. único. ll: vedado ao3
, ministros do Supremo Tribunal :Federal, do ·Tribunal Federal de H.ecur. soa, do Supremo Trll:junal Militar, ao
, :l'rlbunal de Contas, do Superior Trl·
,.b!llliiUiõ..Trabalho' direito .lt recepçllo
.:de. 'gra1jflcaçi)es adicionais' por tempo
; de.,&lii:vjço,. consfderâ~J,dO,:-Se. renunciado
·.~586.-c:lire!to .por part~ das ,que, por
·,.ventura, em seu ~zc~·llc.eltarem lnvee·
: t!dura nos referldÇis," c.l'lrgos.. · ·
. :O SR. PRESIOEN'l'E :~ Passa'\Se a.
.~emenda n. 0 5 da. comissão .. de cone.
tltuição . ao. artigo 2.0. · . · .
·
. , ..·Manila suprimir, no artigo 2.0, aa.
-.k\1 .nj0 .:!~.til.. re!erJncla aos; n!l,lcional8
.·:J.:espeltagps : os { dk~tQI! ,adquirido~. ,
-::.; 'Evldenemente'l Dã-o ·sé· refere . ao. artigo 2.0 .dele Jll'.o.l&to; ·.mas.. à. outra. lel.
. Trata-se de enienda serilelballlte à.
anterior. VIsa.· o futuro• .Mantém os
. a,tuais direitos adquiridos para os que
·• ~stão em exerciclo e estabelece situa. ção nova para os que vierem. Tem
~ .de ser redigida de ~cõrdo cO!n êsse
. _pensamento.
. \"ps. Senhores que aprovam a. eme11•
: da;·~.Pal"à ter redaçiio definitiva opor·
"tünarilente, qjielram cbnscrvaN!e sen.
tad os.- <Pausa) '·
.

e

:e

'

aprovada a seguinte
EMENDA .N.O 5

Da Comissão de Constituição e
Justiça.
. .
.
"Suprima-se, no Qrlf;, 2.0 da Lei 'nú-.
mero 21, de 12·2·47,; a referência aos
adicionais, respeitados os direitos .ad'
qutrldos.
·
. . · . · , .· ~ ·
ll: declarada prejudicada· a· se.
guinte
SUB•EMENDA

Da Comtssão de Finanças
..
· N.O. 2
_. '
Redija-se assim a · 5.0 . emenda·. da
Comlssãc• ·de· constituição 'C ;Justiça:
"Em relação aos •deserilbárgadores · ..
nomeados . a :.panlr da · vigência 'desta
·lei, fica suprimido, no· art. 2.0 da Lei
n.O 21, de 12 de .fevereiro de 1947, a.
r.eferêncla a, adicionais". ·
· .
·o SR. PRESIDENTE - Em· vota·
ção o· artigo 2.0 do projeto.
:e aprovado o segu!IÍte
Art. 2.0 Os venclmentcs do procura. dor geral e do sub-procurador geral
da. República, do procurador geral e
do sub-procurador da· Justiça Militar, ·
do procurador do Trlbund de Contas
e do procurador 'geral da .Justiça do
· Distrito Federal são também fixados
de acOrdo com as tabelas anexas .
1
O SR. , PRESIDENTE ..:.. Hã uma
em~nda, do pl~nádo, sob n.o 11 (fase
de. pq.utal; matldando suprimir os ar·. tl8'os, 3.? ~·.a 14 .. :-s~"' vo!ad~ 'por partes. Submeto",a .. votos a .. parte dessa
emenda que se refere' ao ar!;: 3.0 ....
· · .. 0e Benhores•qúe"àprovam a supres·
são dêsse artl&O;·. qUelram··•conserval'•
·se :ccnib e ach~. ·cPall6á); ... ,.,
.. · .... Rejeitada. · · ·
: ·
.
.•.. PI!IIsa~e .. ila .demais . emendas . of.e:.
recldas ao artigo_ 3.~ do ·projeto,. V.ou
.. submeter. a votos ··a. ·primeira parte da
emend~. n,.o 2· dô•. plenârlo.'.(ftisé. ~e
. pauta), .a. quar .,tem ,.preferêncfa.··por
ser. supresslva ..·,A segunda _'parte,.' subi!. tlttitlva•. ·~será' coruilderàda de))016. · ,
o sR.·.·
MULLER ú•ara
encaminhar. a ·votação) ..,. . Sr. Presidente. A emenda .n.O 1 dispõe:. ,
Ao artigo 3.0 in fine, .substituir .
as palavr as:
·
. "Do Tribunal Regional do. Tra·
balho · do Distrito Federal".
pelas palavras
.
"Do Superior Tribunal do Tra·
balho".

.:Fmmro·

..

,.
.' .....
~
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Assim, seu objetlvo foi dar melhor
O 'sR., ATTILIO VIVACQUA
remuneração aos juizes do Tribunal
(Pela oràem) - Sr. Presidente, redo Trabalho das 3.• a a.• regiões.
queiro preferência para a emenda
Entretanto, não fc·l aceita outra
n.• 1, da Comissão,. que se acha à
emenda proposta pelo Sr. Senador
página 7 do a vuiso.
·
Bernardes Filho que visava dar aos
O SP.. PRESIDENTE - O 1101Íre
· juizes os mesmos vencimentos atrl·
Senador terá à · 'bondáde · de enviar·
buldos aos dos. Tribunais. da 1.• e 2.• . requerimento ·à : ~esa,. jlêsse sentido.
Regiões. · ··
·
.
O . SR .. ATTIL!O . VIVACQUÂ . O SR. · PRESIDENTE"-. Devo di· · Assim
farei; 'Sr,' Presidente,
. . . . ·.· · ·
zer a V. Ex.• que estamos votímcto
.. .Vem. .,9. Mesa, .. ~ lido e aprovado·
·artigo · por artigc, ·e não" pode·mo~ s10o seguinte · · · ' .· · • ··-. · .. '
gulr a numeração das emendas.
·O· Srt. · Fn.INTO,•<MVLLER:...;,; A

. emend~ da,.au!oriar do,nol)re·Senador
. . Bernardes .F.ilho :, tl!;ha 1 por . objetlvo
estabelec.er . que · .os ...ve1;1clmenos · dos
. Juizes -do..Tribunal Regional do Tra.·
balho fOssem· todos .Iguais .. · Para tan•
te• a Comissão de coristltuição e Jus·
tlça .aprovou. a emenda cujo texto
enunciei. · ·
·
.. o SR. PRESIDENTE - .o Reg!·
mento é expresso. Manda votar em
primeiro lugar as emendas supressl·vas. A emenda n.•· 2,,.apresentada ao
184'tlgo 3.•; manda s\llj)rlmlr lli1gumas
:pa.!a,vrás, enqua.nto a de :n..• 1, é .substitutwa. Pm" consegujnte, a supresslva
prejudica a .. subsUtwtlva.
•. · O SR. FILINTO MULLER . - As.
·.-emendas .2 e 3, ·estão por extenso, no
processo .original e visam ao mesmo
.. fim da de n.• 1. Ficarão prejudica·
das se o Senado der aprovação à dll
.n.• 1, QUI\ consta da pág. 7 do avu!·
-so.
·
.. O SR.~·'PRESIDENTE.--' Na'pág, 7
-.leio o seguinte: , : , : ·· . ·
.
. . ."Aô.:·art;.': ~:·: t?f}t~ii, .âu~stitUÍr
as pálavras· .. ·· · ... •· • · ·
". . . do ,·Tribunal .. Regioriai do
"· :Trabalhb lio-'Disti'ltõ Federá!".
Pel..'"s :pa1avra.s ·• • ·.. ·' · .. ··
n; ''' ~Dc.:-Superlor· Tribunal do Tra•
balho".
.
.

-~.:.o 'sli.• 'mmi'ô

Miti.LÉR

.:.:Exa.

III!; t!Ean.mN'l'0

.. Q
. '
. · Requeiro, · .na ·:forma· · reginitmtal,
preferência para-. •V.Qtlição ,,·da. ·.emenda
n.•. 1 .da Comissãç, de . COill?tltuição e
JustiÇa.
· ... -· •· · ·· ".· :· .. , · ·:
· Sala das ·Comissões, em· 2lí de agôs·
to .. de 1948.~..:... 'Attma:vtvacquti;···
·o SR .. PRESÍDENTE·...:,; Em votà•
ção a emenda• n.• .1 :da ~Cóni_lssãó 9e
Constituição e Justiça.
·'·· · · ·
· o SR. MELLO 'VIANNA c•r <Para
encam.tnhar a votação) - Sr. Presl•
dente, profa"l. algumas palavras, ape.
nils para. dizer que .votarei pela emen-.
da de s. Ex.• o Sr. Senador Jl.ttlllo
.'Vivacqua, ace~ta · pela
Comissão
Constituição, de .vez que encerra-· a
lll:lllor justiça que se poderia. desejar.
o. Q!Je atualmente vemos sll:o juizes
de· tribunais ·de certas regiões perce· .
.bendo menos que presidentes de Jun·
::tas·:de·Conclllação, quando às leis es•
tabelecem gradaçã9,: nas categorias .
Não seria posslvel,"·por exemplo, que·
o Pr.es!den~e • !lO.. 'frlb_unal Regional
. ~id~od!~~~.a~~e .....,.· ··gata~hezassaet;emrceenlroas. ~
-.
· . qtié · o Presidente ~a · Junta. Eleitoral
.da cidade de Campos; apesar· -dé' suá ·
: importA.ncla. -~ · · · ·' ·• ·- · · ·
·: :
O Sr; Peretra Ptnto ,.;_V. ·J!:X.• fáa
· justiça à cidade de Campos: . . ~ .
O sR: Ml!lLLO

YIANNA:.:.. A cy..

· tainente. Esta· emende,, .da ..Comissão,
pita! de Minas .. ~ .lli!l... grand~. cen.tro·
1fe Çonstltuiçji.o e. J,ustiça é sulistltutl- Industrial. Mamal&.·. sua. ·importA· ·
. Va.·' subsa;itúi' . de' . ' . 1' '2· .. 3. do . ela. politica· e ·,ecoriômica ':i.ooilse.lhà.·
·•p!êná'ri ·. ,as. ' .llB.-,_., . ·e· ·
vam, sem. dúvida,· que o Presidente
. .: ·cr: s~·. :PRESIDENTE '...:..::. !l: substl· de seu .TrlbuiU1-l ..não sofresse uma
tutlva e não pode ser . votada antes
capitatts àtmtnútto: tão IJl'RDde, a
·
·. ·
pontp•. de ,passar. a: Perceber: menos ·
· da" emenda· supreliSiva.
o SR. FILINTO MULLER .:... Per· que ·o Preslí:iente de 'Uina· Junta de
Conciliação ou de outros :órgãos ·.nfío
. feitamente.
.
O SR. PRESIDENTE - A emenda
sediados..na.. Capltl!.~ r;lo_.:ms~ado •.
n.• 2 é supresslva. Não havendo re·
Voto, pois, pela emenda, · não só
querimento de preferência, sou obrl· · pela justiça que encerra~ como .1Jorque
• gado, cumprindo 0 Regimento, 11 vo· ' esta~elece · certas categorias, tal cem
· tar,.. em prlmel~o,lugar, lt' emenda su·
pressiva ...
( •) Não foi revisto pelo orador •
.

'•

..•

-624a Constituição prevê e que não po·
demos eliminar. (Multo bem. Multo
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nals do Trabalho das demais Re.
glões" .. E substituam-se as palavras:
bem).
"Dos · juizes togados do ·. Trlbunat·
·
Regional
do Trabalho pelas seguintes:
O SR. ·PRESIDENTE- Os ·senllo·
"daquêles desembargadores".
res que aprovam a emenda, queiram
ficar sentados. (Pausa) •
N.0 3
J!: aprovada a seS'uinte
,
Do plendrlo, /ase de pauta
0
EMENDA N. 1

Ao 'art. ·· 4.0 , suprimam.·se as pala·
·vras:
"do Distrito Federal, Niteról e de ·
São Paulo".
palavras.
·
E mais as segulntés pala\'Í'as:
". . . do ·Tribunal Regi()nal do
"Da 1.• e da 2.• ·Região, e os Juizes
Trabalho. do Distrito Federal".
. presidentes .das Juntas de ConclliaçilD
· Pelas ··palavras:
e Julgamento perceberão menos 20% ·
dos vencimentos dos Juizes dos Tri·
"do Superior Tribunal do Tra•
bunals do Trabalho dás demais re.
balho".
·
glões!'.
. .Está. prejudicada a meenda n. • · 2, ·
O SR. PRESIDENTE - Ponho em
QUe .mandava suprimlr as palavras
votação o artigo 3.0 , do projeto, cDm a
"da 1;• e 2.• Regiões, constantes do . modificação constante da emenda
parágrafo.
aceita.
O SR. FlLINTO M'VLLER - Se•
. ':1!: aprovada, com'a modificação
nhor Presidente, acredito que fiquem
constante .da. emenda aceita, . o
prejudicadas, com a aprovação d~sta
seguinte
·emenda, as de na-;· 1, 2 e 3, por mim
, apresentadas em plenário, de vez que .
Arl. 3.• Os ministros do Tribunal
tOdas se referem à fixação de venci· Superior do · Trabalho terão ~encl
lJl.entos dos juizes dos Tribunais Re- mentos Iguais aos dos desembárgado· ·
gionais do Trabalho.
.
res. ·do Tribunal: de Justiça do Distrito·
.
.
Federal e os juizes lotadcB dos Trl•
O SR. PRESIDENTE - V. Exce• bunals Regionais do Trabalho da 1;•
lêncla tem. razão.
,.
e ~.• Regllles perceber!ío menos vinte ·
Flcam !PrejlMl.cadas as seguintes: por cento que · ditos · ministros. . Os
juizes togados dos· Trlbimals Reglo·
N.• 1
nals do Trabalho das demaJs Regiões
perceberão dois terços dCB vencimen•
Do plenário, fase de pa11t"
tos dos juizes . togados do Tribunal
0
Regional
do Trabalho · do Distrito.
No art. ·3. , onde se lê:· "... e
' .
os juizes togados dos 'TrlbllllD.is do Federal.'
Trabalho · da 1.• e 2.• Regiões pP-rce·
O SR" PRESIDENTE - Em ~o
berão vinte .por cento menos que ciltos -. tação a parte da emenda do plenário
ministros", l.ela·se: :• .". ·, e os juizes que manda. suprlmtr . o artigo 4.0 do
togados dos Tribunais Regionais do projflto. .
_
Trabalho do Distrito Federa!; de São
os Senhores que aprovam a supresPaulo, de Minas Gerais, da Bahla, são, queiram .. conservar-se · ~entados.
de Pernambuco e do Rio Grande do
Esti rejeitada.
Sul perceberão menos vinte por cento
Passa-se à · votação da emenda de>
que ditos ministros"-,
·
plenirio n.• 3, que· é supressivo. e
adltivá.:r. Esti na piglna 2 do avulso
N.0 2
das emendas.
·
O"SR. PILINTO MULLER- <Para
Do plendrto, fase de pauta
encaminhar
a .votação) A emenda
Art • .3.0 :
foi considerada prejudicada porque ·a
emenda n.• 1 da Comissão de Cons,
Suprlmam·se as palavras:
tltuição e Justiça 'ji fixa cs venci•
·"Da 1.• e 2.• Regiões perceberão mentos 'a que ·terão direito os presl··
menos 20% que ditos ministros. Os dentes das· Juntas de Conciliação e
juizes. togado~ dos Tribunais Reglo. Julgamento. Assim, pois, a ComlssãD
Da Comissão de Constituição e
Justiça,
.
Ao art. s..ci, tn. /ine, substituir as.

~

•
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considerou prejudicada a emenda ora
aprovada - como 0 foi - a emenda
n.• 1 por ela o~ereclda.
·
. t declarada prejudicada a se.
· gulnte
•,

EliiENDA N ,o 3

Do plenário,

tase

ãe pauta

Ao art. 4.•;, suprimam-se as

vras:

.

pala~

"do Distrito Federal, NiterOl e- de.
São PaUlo";
. _ .
·
E· mais as seguintes palarras:
"Da 1.1 e da 2.1 Regllio, e os jui·
zes presidentes das Juntas de Cone!· ·
•'llação e -Julgamento perceberão me.
nos J!O% dos vencimentos ·dos 1ufzes
dos TribunaiS do Trabalhe• dàs ·demais
tegllies". ·
·
·
Acrescente-se na primeira parte .do
artigo depois da palavra "Trlbunals"
a palavra "Regionais" ..
. . s4o · rejeitadas . as seguintes
emendas
N.0 3·A
Oferecida perante· à Comissão ãe
· . .. .Constituição4,e Justiça

Redija-se· a segunda . parte · do artigo 4.0 nos seguintes termos:
' ,.·oa ·jUlZes 'presldente8 substitutos· e
os suplentes de presidente de Juntas
•de Conclllação e JUlgamento, ncmea·
dos · na vigência dos decrétos-lels ·. rú•
merO& 6.1i96; de-12-112-40, ~.452, de 1-5
de 1943 e 9. 797 de 9·9-46, . perceberão.
menos vfute por cento que ,os . espectlvos. presidentes, · e Integralmente·
quando no exerclclo da Presidência" •.

_

. _ N,•·1-A ·

Ottir.ecill4-- perante a· Comissão ae
Constituição . e Justiça ·

Nc• art. 4.0 , onde se lê:
"Os jufzes presldentés das · JuntaS
de Coliclllação e JUlgameniO do Dis·
trlto Féderal, . Nlteróf e São . PaUlo
J]erceberãó ··menos . vinte por cento.
dos vencimentos dos- Jufzes dos Trl·
bunais do Trabalho da 1.0 e da 2.•
Região ... "
Leia-se:
. "Os jufzes presidentes dltS Juntas
de Conclllação e Julgamento do Dls·
trlto Federal, Nlteról, Campos e de
São · PaUlo· .perceberão menos vl.ate.
por cento dos vencimentos dos jufzes
dos Tribunais do TrabaL':Io .da 1.• e
2.1 RegiãO•.
'.. "
•,

O SR. PRESIDENTE - Há ainda
uma emenda ao artigo 4.0, que é da
Coml.ssão de Finanças e tem parecer
contrário da de ConstitUição e Jus•
tlça. Tem o n.• 7.
.o· SR.· SANTOS NEVES (*) (Para
encaminhar a votação) - Sr. Pre• ·
sidente, venho solicitar· a atenção dos
10eus nobreS colegas para essa emen- ·. ·
da que é de minha autoriá apresen·
tada à Comissão de Finanças.·.
A dc-uta Comissão de Constituição ·
e Justiça· deu ·parecer contrário. a es6a emenda, ·alegando qua· há diferença
entre ·os· substitutos .de presidente e os· ·'
suplentes de presidente da. Junta, por-que os substitu~os de presidente Íl:reS·
tam -concurso e os suplentes são r.omeados pelo Sr', Presidente da Re· ', , ,
·
públlca.
Devo. esclarecer ao Senado que os
substituto-s do Distrito·.. Federal, Esta·
do do Rio, e· São Paulo, nomeados peloSr. ' Presidente da. .República, eram
também suplentes dê presidente e ho. je, por esta lei, são substitutos. 'l'êm
vencimentos fixos, nas tabelas, de
8.000 cruzeiros.
Não posso compreender, por · lssc•,
porque .os suplentes· de 15. Estados do
Brasil não devem também, perceb.-or
remuneração fixa; · Os suplentes de
· pre$ldentes dessas Juntas não podem.
ad/Vogar e não podem, Igualmente,
exercer atlvidade. politica..
.
Assim, constitui. principio de justiça a aceitação da emenda- que· exten.
de. ac-s suplentes de presidentes das
15 Juntas do · Pafs as vantagens concedidas ,aos substitutos de- presidentes
·dessas três regUles. .· ,, . . ·
·
Solicito, pois, o acolhimento dos
nobres colegas para· esta emendP. · nlio .
mais nossa, mas ·da própria ComJsslio
de Finanças. da Casa. .
· ·· ·
. Era o QUe tinha. a dizer. <Muito'
bem;. muito bem) • ..

·

··

O SR .. PRESIDENTE - Os Senhcr:
res que aprovam a· emenda número 7 .
da Comissão de Finanças, queiram
·
ficar sentados. · (Pall$a) ,
1:_ aprovada a seguinte
Eli!ENDA· N.'' 7

Da· Comissão de Finanças

Ao artigo 4.•:
Intercale-se depois das· palavras "Os
jufzes presidentes substltuti'VOII" as
seguintes: "e os suplentes de presidentes das Juntas de Conclllação e

.....

(.*)

'

Não foi., revisto !Jelo orador.

'•

-··

Julgamento perceberão mcncs vinte
:E rejeitada a seguinte:
por cento QUe cs respecivos pr-esi·
N. 0 4
denres, .e integralmente quando no
exercício da Presidência'.'.
Do plenário, /ase de pauta
. O SR. PRESIDENTE - Vai ser
· Onde se lê no artigo 5.0 - "Os
votado· o artigo. 4. 0 do projeto.
vencimentos estabel-ecidos nesta lei serão pagos aos desembal'gadores do
:E apróvado, com a modificação
Tribunal da Justiça e acs juizes da
constante da emenda aceita, o
Justiça do ·Distrito Federal e dos •rer·
seguinte:
ritórlos a par.tlr·: de ·.1.~ de· janeiro de
Art. 4.0 Os juizes presidentes das ·1947. · (art. 16 do Ato das DisposiÇões
jimtas de Ctmcillàção e '·Julgamento constitucionais .,Transitórias)!': ncres·
do- Disrlto .. Federàl,. Nlterói e S. Pau.
c:iente:.se depols ·de: "aós 'jqfzes ·de di•
Ió Pl!rceJ$'ão .)iienos: vinte. por cento relto do Dl~trl~. Federal e aos Juizes
dos vencimentos. dos. juizes. dos. Trl· . substitutos da Justiça do Trabalho','.
bunals. .do· TrabalhO da. 1.• e 2.~ Re· · . .O SR. PRESIDENTE ...:... Vou sub..
gião; e o8 jUizC(l. 'p_r:esldenEes das de·
0
mais . Juntas . de. Con!l~Ilaçao · e·.•lulga.- ·meter a vo,tos o· artigo 5. do projeto,'
.1!: aprovado, com ·as modificaçõeS'
mento . peri:eberãõ .. tnencs . vinte. •por
constantes
das emendas acl.'ltas, o secento· dos vencimentos: dos juizes dos
guinte ·
Tribunais ·dó Trabalho das demais re•
Art. 5;0 Os vencimentos estabeleci-' ·
glões. Os juizes presld~ntes substitutos das mesmas Juntas, menos vinte · · dos. nesta. lei ser§. o ·pagos aos desem·. ·
bargadores do Tribunal de Justiça, 'lt~.
por cento que os respectivos .1u!zes
procurador geral da Justiça do Dls·
de classes· de empregados e emprega·
. dores. que vencerão, ,por seseã.o, a que trlto Federal .• e aos- Juize8 cre · direito
e substitutos da' Justiça -'do···Distrlto
ccmpa.recerem, um trinta. ·avos dos
vencimentos dos ·juizes togados dos . Federal e dos Ter:;itór!os Federais; a .
pa.rtir de 1 de.'Janêlro de 1947~ ·<ar·
respectivos Tribunais ou Juntas, até
tigo
156 do Ato !las , Disposições :Con&·
0 máximo de vinte .sessões.
tltuclonais Transit.órlas) . · aos, minis·
·O SR; PRESIDENTE- Ponho em
tros do Tribunal Federal_ de :Rem1~sns
votação ·a.. parte · da emenda. n.• 11 do e subprocurador geral·"da .'Repúbll•,
plenário, mandando. swprlmir o artigo ca, a contar .. da datã:·_em que entra"·
· 5. 0 do :-projeto.
·
.
ram no exercfclo de "SUSS ·. resp-ec"..tvas
Os Senhores que aprovam. a. supres·
funções e aos minlstrós. de,. Supremo'
são dêsse artigo, ·queiram· conservar·
Tribunal. Federal. do .Superior: Trlbu· ·
se cOmO se acham. (Pausa) , '
na! Milltar. e : do Tribunal de Contas.
· Está rejeitada.
·
e .ao-procurador gerar da' Repúbllc!jio&:
SAo · aprovadas . ~s · ·seguintes · op rocurador Gerai da Justiça. Mill·
emendas:
ta.r, a partir ·da Lei n.• _33,, de 13. de
maio de 1947. ·
0
I EMENDA. Jl', . 2' ·:
SR. PRESIDENTE....., Em relação
Ao
s.• -'.'onde ~~ Iê tn Jine; . a.O. OMtigo
6.0 do projeto existi! lllpenaB
áo procurador (la · Repúbllca e pro- a parte da. emenda n.0 11 do plenário
curador· geral da. Justiça. Milltar, .
que manda suprimf~Io:._integralmente>,
.· · Diga.:se:
·
1
Os Senhores. que. aprovam. essa supressão, qu~ira_m .. fi~ar. sentad~.
procurador da. .Repúbllca, procura.·
<Pausa).
· · · ·
· ·
..
dor . geral· da. Justiça. Millta.r, subRejeitada.
. ·
. · .
procurador geral da Repúbllca . e aos
Em vota,Ao () artigo 6.0 do projeto •.
representantes mais gradundos · do
MiniStério ' Públlco, que junto a. êsses
::e: apTovado. o_ seguinte : . . . :
tribunais servem. a partir de 13 de
Art'. 6.• Os· vencimentos. dós audl~
maio de 1947: . ··. · . · · tores da, Justiça Mllltár ,de -1,3 . en•.
trâncla 'são flxadcs· eni ·Cr$..9.ooo,oo_
EMENDA ·Jf;0 ' 4:
(nove mil cruzeiros) mens~~:ls .
·
Da Comtsslio de Constituição e JusSR..
·PRESIDENTEEin
votaçllo
O
tiça.
a parte da emenda n.• u· do plenário
.
Ao artigo 5.0 , intercale-se depois ·das que manda· suprlmir o artigo 7. 0 •
pal:aivras "e aos juizes de direito e
Os ·Senhores que aprovam a supres·
aos sUihst!tutos", as seguintes : '- são quelraní conservar-se · sentados.
(Pausa).
"e aos do Registro Civil do Distrito
Rejeitada.
Federal".
-
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São rejeitadas
emendas.

as

seguintes

5
Do plelnlá~o, fase de ·pauta
p artigo 7.0 passa a ter · a seguinte
.EMENDA N,0

redação:
, •
. ·
Aos · auditores da 2.• Instância da
Justiça ·Milltalt' ficam assegut•ados os
mesmos vencimentos direltcs e demais vantagens conferidas aos juizes
dl:l' Direito da Justiça do Distrito Fe·
cieral. ·
EMENDA N.0 : 4

Da Camissilo de Ftnança11~

Ao art. '1.0
Onde
lê:
"são fixados na .quantia de Cr$ •••
11.200,00 <onze mil e duzentos cru
zelros) retlfique·se para Cr$ 14.000,00
(qua.torze mil Cr1JZeir~s) ,
O SR. PRESIDENTE - Em vota·
ção o artlg()_ 'I do projeto'>
· ·ll: aprovà.do . o seguinte
.Airt. 7.0 OS. vencimentos dos audi·
tores da Justiça Militar de ll.• entràn·
ela são fixados em Cr$ 11.200,00 (onze. mil e .duzentos cruzeiros), isto é,
equipara.dos aos de juizes de direito
·
do Distrito Federai.
O SR. PRESIDENTE -Em vota·
çio a parte da emenda· n.0 1. do plenãrio mandando suprimir 0 .art. a.•
.do projeto.
·
·os-Senhores. que IIIJ>I'ovmn a supres·
são, queiram conservar-se como se
a.cllamo <Pausa) •
·
· Está rejeitada•.· ·
Passa-se à votação do art. a.• do
"projeto. ,
-·E'.: aprovado' o seguinte•.
Art.' 8.0 o ·c~edor da Justiça
Militai terá, s6bré:.os vencimentos 'de·
~~ouditor de 2.• entrà.ncla.;· o IIJCl'ésclmo
de dez por ;cento (10%) • .• .
: O SR. PRESIDENTE - Os Senhores senadores que· aproiVam a parte
da emenda n.0 .11 do plenário,. man·
dando. supr!Irilr o artigo 9.0 do pro· ·
jeto, , que~am · conservar-se sentados.

se

<Pa~a>.
~ Está.· rejeitada

·

·a supressão.
· 'A emenda de plenário n.• 6 fase
de pauta) teve pa~cer favorável de
ambas as Ccmlssões. Há, entretanto,
outra emenda, apresentada na Co·

!.

•,•

missão de Finanças, que obteve pa·
recer favoráV'el da Comissão de
Constituição e Justiça, que manda
suprimir o art. 9.0 a eJCpressão .·~e,
vantagens, ressalvados os direitos
·
adquiridos".
Vai ser votada, em primeira lUgllil',
a emenda supressiva.
·
1t aprovada a s.eguinte
EMI:NDA :N.0 6

Da Comissão . de Finanças

Suprima-se, no art. 9.0 a e·Jepr·es,.
são "e vantagens", resalvados os di··
reltos adquiridos: ·
'
· A emeridll Íio plenário n.•·o, ·que já·
ánunclel, teve parécer· favorável ·das·
duas ,Comissões·,, A .vótliçãó será feita'
com. a modificação· lritróduzlda pela
emenda ·supresslva · · anteriormente .
votada.
Os Seilhorés Senadores que apro·
vam. a emenda queiram se conservar
sentados,· (Pausa> •
:É :aprovada, com a modifica·
çio introduzida. . pela eme.nda
n.• 6, da Comissão de :Finanças,

a seguinte

·•

EMENDA :N,O

Do
. plenário,

·

6

tase
.. de . pauta

.

.

·N.O 6 ,

Ao artigo 9. - Redija-se . assim:..
Art. 9.0 Os promotores de Justk ·
ça :M!Uitar, de 1.• e 2.• ·entrâncfas. são, ·
quanto' a vencimentos ..e .vantagens,.
equipsra,dOIS, ,['lepectlva.meaJ.te;· aAJS
prcmotores substltutps·. e. ·promotores .
de Justiça ··local. do DIBUito Federal •.
-.0 SR. PRESIDENTE -Fica pre-judicado o art. 9.0 do projeto·.
·o SR.' FILINTO MttLLER -'-·(Pela
ordem> - Anuncloú V; ElC.• que· fl··
ca prejudicado o art. 9. 0 ? Pelo que ·
entendi ficou modificada a redação
do artigo.
·
O SR. PRESIDENTE - O artigo
.9.0 fica prejudicado, . pcrque foi apro'
vado outro dispositivo para . substi·
tui-lo.
O SR. FILINTO MULLER - Agra.,
deço a V .. ElC.• o esclsreclmento.. :: ·
'' ' · 1t declarado· pre]Údlcado o · se.
gulnte
·
·
·
' Art. · 9.0 Os promotores· da. JustiÇa
Militar de 1.• e 2.• .. entrâncla são,
. qüa;nto a vencimentos e vantagens
0

. -628equiparados, respeclivamente, acs pro. E' aprovado o seguinte
motores e promotores substitutos da
Art, 13. Os procuradores reglona:ll:
; ~... Justiça do Distrito Federal.
dOI Trabalho perCeberão vencimentos
···.'O SR. PRESIDENTE - Os Senha·' iguais aos dos juizes dos Tribunais
t,, .
res que aprovam a parte da emenda Regionais do Trabalho junto aos quais
11111.• H do plenário, mandando Sllllpl'i· · funcionarem.
m1r o -artigo 10 do .projeto, queiram
O SR. PRESIDENTE - Os Senha.
ficar sentados. (Pausa) •
res qUe aprovam a parte da emenda
Está rejeitada.
n.• 11. do plenário mandando sup~·
m!r o artigo . 14 do projeto, queiram
Em votação o artigo 10 do projeto.
conservar-se ·sentadcs.' <Pausa) •.
lt aprovado o seguinte
Está l!'ejeitada.
Art. 10. Os vencimentos dos audi·
Em votação 'êsse artigo.
tores e do adjunto do procurador geral ·do Tribunal de Contas·. são fixados
E' aprovado o seguinte
em Cr$ .11.:!00,00 <onze m!1 e duzenÃrt. 14. os procuradores adjuntos
tos crUzeiros)· equlpllll'ados. aos juizes do Trabalho ~rceberão menos 'Vinte
de Direito do Distrito Federal.
por cento (20%) que os procuradores
Passa·se à votação da parte da regionais junto aos quais funciona·
emenda n.• 11 ·suprimindo o artigo. 11 rem
·
do projeto. ·
·
·
. o SR. PRESIDENTE:·- Esgotacto
· Os Srs. Senadores que aprovam essa 0 per1odo ~gimental dos nossos traba•
supressão,· queiram conservar-se sen- lhos, vou encerrá·los, adiando a restado!, <Pausa) ··
tante votação · do. Projeto de- Lei da
Rejeitada.
. Câmara n.• 44, de 1948, Para a -ses•
Em votação o artigo U do projeto.
são de amanhã designo a seguinte
'
.
E' aprovado o seguinte
ORilEM oo DIA
. Art. 11. Os vencimentos do. proCcnt!nuação da votação, em disCUS·
curador geral da Justiça do Trabalho · são única, do Projeto de Lei da Câ·
e do .procurador geral da Previdên· mara n.o 44, de 1948, que . !ixa . os
ela Social serão1 iguais aos venclmen· venclinentos · da . Magistratura e do
tos dos J'uizes do Tribunal Superior · MJrustério . Público da Ui!Uão. (Pa.redo Trabalho.
·
ceres da Comissão de Constituição
O SR. PRESIDENTE - Passa-se · e Justiça ns": 350, oferecendo emen•
ao artigo 12 do projeto..
.... das; 402, sõbre emendas do .plenária
Em votação á, paite da· emenda nú· e da Comissãõ de Finanças, com voto
mero 11 do plená:rio que mandá su·· em sepail'adO· do Sr.- Arthur Santos.
primi-lo..
.
·
e 722, mantendo o Parecer n.o · 350, ·
os Senhores que aprovam a supres· com voto em separado do Senador .
·são.. queiram. ficar sentados. (Pau-· Filinto M:üller: . e da Comissão de
sa).-. .Finanças ns. 351, oferecendo emen·
Rêjeitada.
dàs, com voto em separado do· Se-.
sumeto a. votação. o. artigo 1:i do
nadar Andrade Ramos; qo5, oferecendo
·
,
substitutivo, e 606;- contrário · ao mes·
projeto;.
.... 0 8e inte·
mo substitutiw).
.
·
E
' aprovuu.u
gu
DIScussão única do Projeto de. De··
Art. 12. Os procuradores da Justiça ·creto· Legislati"<o1 n.• 19, de 1948, ·que.
do Trabalho e os da Previdência So· aprova 111 decisão. do Tribunal de. Oonclal, · .membros do1 ·M:inistério Público tas denegatória do registro do contrato
do Trabalho, perceberão menos quln· · celebrado entre o Ministério da Edu·
ze por cento. <15%) que -os respectivos _ cação ·e Saúde e a firma B_arreto,
procuradores gerais.
_
.- Silva &'· Cia. (Com pareceres favo·
o SR. PRESIDEN'I1E -·Em vota- 'ráveis,'"ns. 672 e. 673; das comissões·
ção a· parte da . emenda 11 do plená- de .ConStituição e Justiça e de Fi·
rio que manda suprimir o artigo 13 do nanças).;
.
·
·
projeto.
"·
Dlscusão única· do Projeto da' Lel
Os Senhores que aprovam a supres• da Câmara n.• 204, de 1948, que ausão, queiram conservar-se sentados, torlza a abertura,. pelo :Mfnitério da
(:Pausa).
.
Justiça e Negócios Interiores, do cré·
Está rejeitada.
dito especial de Cr$ 30.000,00, para
Passa·se à votação do artigo 13 do atender a despesas com a compra de
projeto.
munição destinada à Policia Militar

..
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Distrito Federal. (Com pareceres Constituição e Ju.S~ça e de Flnanfavoráveis, ns. 656 e 657, das Comls· ças.)
sões de Constituição e Justiça e de
Discussão . única. do Projeto de Lei
da Câmara, n.• 20, de 1948, que autoFinanças) ·
Discussão única. do Projeto de Lei rlza a abertura, pelo Ministério ila Fada Câmara n.• 205, de 1948, que auto·. zenda, do crédito especial de CT$ ••••
riza. a a.bertura do :crédito especial 1.971.681,80, para. pagamento -à caiXa
de· Cr$ 11.200,00 para pagamento do Econõmlca. Federal, da._ divida. conaluguel do -prédio · onde funciona ·o trafda. pela Rêde Viação Paraná-SanTribunal Regional Eleitoral de .Ser· ta. Catarina.. (COm pareceres favorá:
g!pe. (Com pareceres , favoráveis, ns. veis, ns. 670 e. 671, das Comissões de
658 e 659, das Comlssões de. constl·
Constituição e Justiça e _de Finantuição e Justiça e de Finanças,. <1 últi· ças).
.
~
mo com emenda)· · '
1
Discussão única. d.al. Proposição nllDiscussão úrilca do Projeto de Lei mero 292, .de 1947, que cria. a Comlssão
da. Câmara n.• 207, de 1948, que ·audo Vale do São' Franclsco e da. outras
torlza a.· abertura,. pelo :Minlstérlo da pro:vidências. (Com Parecer n.• 717' da
Educação e ·aa.úde, do crédito especial Comissão· de Fi:Qartças, oferrn:endo su·
. de ·crs 33.000,00 plll!'a. atender ao pa- bstltu~o) . .gamento de gratificação de ma.glsté·
- .
rio a Luls Amadeu ·caprlglionl. ccom
Discussão única.- do Projeto de Lei
pareceres favoráveis ns. 660 e' 661, · da Câmara. n.• 94, de 1948, que autodas comlssões. de Colistltuigã~ e Jus· rlza . a, abertura, pelo 'Ministério da
.
·
.
Justiça, do crédito . especial de CT$ • ~
tlça e de Finanças) •
.Dlscussão única. do Projeto de Lei 88.800,00 'para; pa.gameno i ex~servi·
o 203 · d 1948 u autodores do extinto Terrltõrio Federal de
• · ~i~c~b"eªiira. ;j0 ecréditoq ~peclal .Ponta. Porá', (Com pareeeres ns. 440
de cr$ 50.000,00 à Presidência. da. Re• - e 700, das Comissões 'de Constituição
pública, para· equlslção de lnsfentu · e Jtistiça' e de Finanças, favoráveis· ao.
dlll Ordem Nacional do :Mérito. (Com projeto e contrário à emenda. de pie·
pB.l'eceres favoráveis, ns .. 662 e 663, ná.rio) •
das comissões de . Constituição e ,; · Discussão única. do Projeto de Lei
Justiça. e de Finanças).
da Câmara Ii0 136, de 1948, que autoDiscussão única do 'Projeto de Lei rlza o ,Poder Executivo .a. abrir, pelo
da Câmara. n.• 209, de 1948, que con· Ministério da. Aeronáutica, o crédito
cede Isenção de d,lreltos de Importação -especlll!l de Cr$ 1.000.000,00, para. aten·
e demais taxas aduaneiras para. um . der às despesas com a Instalação e
grupo elétrlco Caterplllar .Diesel, ad· realização da ReUnião Regional de Na·
quirido pelo Govêrno do Estado do vegação Aéreá .do_ Atlântico Sul. (Com·
Maranhão. (Com pax:eceres ns. 664 e. pareceres· fa.yorávels ns. 707, 708 e
665, das Comissões de- ·eonstituição e 709, das CoDiissões de Constituição e
Justiça. e. de Finanças, favoráveis à Justiça., de Viação e Obras Públlca.s e
aprovação do. projeto com a emenda de Finanças) . .
·
.
oferecida. pela. primeira.· das referidas
· Discussão 11n!ca_do Projeto ·de Lei
Comlssões) •
da. Câmara n.0 . 149, de 1948, . que con·
· Discilssão única do Projeto de Lei cede Isenção de direitos· de Importa- .
· dO: Câmara. n.• 218, de 1948, que auto- · çãci e dema.ls taxas Siduane!l-as lnclu·
· rlza. a. abertura, ·pelo Ministério da sive a. de presidência. -social e iiJlpôsto ·
Educação e Saúde,;. do créclito especial de consumo, a. materiais 'Importados
de Cr$. 2.374;20, para atender a. paga• · pela.. dcmpa.nhla Nacional de- Navemente de gratificação de magistério · gação Costeira-Organização · Henrique
a Luiz Nogueira de Paula.. (Com ,pare- . Lage-Parlmônio Nacional. (Com pa·
ceres favoráveis, ns ..666 e 667; das receres favoráveis ns · 691, 692 e 693,
Comlssões de Constituição e Justiça das Comissões de cónsituição e Justiça, de Viação e Obras Públlcas e de
e .de Finanças) .
· Discussão única do Projeto de Lei
Finanças) .
'
da Câmara n.• 219, de 1948, que aUito' Discusão única. do Projeto de Lei
ll'lza a doação ao Munlclpio de TUpan- da Câmara n.• 161, de 1948,· que auto·
cireta, no Estado do Rio Grande do riza ·o Podex Exeóutivo a abrir . pelo
Sul, de duas faixas de terrenos de M!n:lst;ério da Aeronáutica, o ~to
propriedade da Viação Férrea do Rio _especial de Cr$ 6.000.000,00, para atender a despesas de pessoal, em 1947.
Grande do ·Sul. (Com pareceres favorávels, ns. 668 e 669, das Comissões de
(Com pareceres favoráveis ns. 705 e-

/
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bunal de Contas ·e registrar o contra·
to celebrado entre o lV!Inlstérlo da Aeronáutica e o Senhor Silvio de Sá
Luzes;
_
.
·
Projeto de Lei da Câmara n.0 369,
de 1948, que _concede Isenção de direitos, para material importado pela ~
Pnfeltura de Niteról, ,por Intermédio
da firma "Comércio e Indústria Induco S.A.";
Projeto de Lei da. Câmara n.o 301,
<!e 1948, que çoncede Isenção de .direi·
tos e taxas aduaneiras para seis Ima-gens. de pedra e três vitrais, destina·
dos à Igreja da Santlsslma Trindade;
Projeto de ·Lei da Câmara n.0 302,
· de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Guerra, do crédito especial de CX$ .1.189.000,00, para as .·des'·
pesas com a bon.fecção de medalhas;
Projeto de .Lei da Câmara n.o 303,
de
1948, que abre, ao Poder Judiciário.
ças).
.
especial de Cr$ 78100,00,
o
.crédito
Discussão única do. P.rojeto de Lei
para
pagamento·
de • gratificação aos
0
da Câmara. n. 19á9, de 1948, que auto- · membros do Tribunal
'Regional . Eleiriza a abertura. pelo Ministério da
toral
do_
Rio
Grande
do
Norte;
Viação e Obras Públicas, de crédito
Projeto de Lei da Câmara n,0 304,
especial destinado a. pagamento de
de
1948, que abre, ipelo Mlnistério da.
gratflflca.ção e Leonardo Normaindo,
Viação,
o crédito especial de Cr$ ..
Mestre, referência. XIV da Rêde de
20.000.000,00
destinado à aq-uisição
Viação Cearense, (Com pareceres fade
trilhos
para
a Viação Férrea Fe- · ·
voráveis ns. 696 e 697, das Càm!ssóes
de Constituição e. Justiça e ele Flnan-" · dera!. Leste Brasileiro e Rêde Viação
Paraná-Santa Catarina;
ças)·.
Projeto .de Lei da Câmara n.0 305, .
Discussão única., do Projeto de Lei
de 1948, .. gue autoriza ,o Poder Exe_ da Câmatf!; n,o 212, de 1948, que concutivo a doar à Universidade de. São
cede isençao de direitos de Importa.
· ção e demais taxas aduaneiras, lnclu- · Paulc1- a biblioteca do Sr. Silvio Porslve lmpôsto <!e consunio, para 300 lan· "tugal;
ça-chamas encomendados pela SecreProjeto de Lei da Câmara ·n.0 306,.
de 1948, que autoriza o · Poder · Exetaria de Agricultura, do ::Estado do Rio
Grande do Sul. (Com pareceres favo·
cutivo a permutar terreno com as Faráveis ns. 703. e -704, das Comissões· de
culdades Católicas;
Constituição e Justiça_ e de Finanças) .
Projeto de Lei -da Câmara n.0 307, ·
de 1948, que autoriza a abertura, pelo
. Levanta-se á sessão as 18 horas
~nlstérlo da Educação e Saúde, do
e 30 minutos. .
crédito especial de Cr$ '66.000,00, para .
aJtender a pagamento ·de gra;tlt!Caçáo
RECEBEM EMENDAS PERANTE
de. magistério ao professor Adelino. da
,.
A .MESA
Silva Pinto.
·· ·
,_.
Projeto cie Lei da Climar~ n.o 308,
Na sesão de hoje:
de 1948, que mMlda computllr, por
Projeto . de DeCreto Legislativo nú·i-nteiro,
para efeito de -aposen1lador!!a,
mero 25, de 1948, que aprova os reem fa'Vor do Agl)nte Fiscal do Impôsgistros sob reserva., feitos pelo Trlbu"
na! de Contas nas sessões de 30-12·47 to de Consumo, Alfredo· Gaudênclo ·de
Queiroz, o tempo decorrido de 12 de
e de 13 e 15-1·48, à conta da Verba
agOsto
de J.931, a 31 de dezembro de •
3 - Serviços ·e Encargos, consigna1934;
'
ção ·I, Subconslgnação 16·19·04-b Exposição Regionais, do Ministério da ·
Projeto de Lei da Climara n. o 309,
Agrcultura, na Importância de Cr$ ..
de 1948, que autoriza o Poder Exe. 180.000,00;
..
cutivo a conceder ruposentadoria, com
Projeto de Decretai Legls!alvo nú· vencimentos Integrais, ao guarda:clvil
mero 26, de 1948, que autoriza 0 Tri- Avelino Gonçalves de Magalhães;'
706, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças) . ·
Discussão única <lo Projeto de Lei
da Câm.ara n. 0 185, de 1948, que concede isenção de- direitos de Importação e demais taxas aduaneiras para
uma Imagem destinada ao Ginásio da
Imaculada conceição, .em Natal. (Com
pareceres favcxáveis ns. 698 e 699, elas
Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças) .
' Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.0 197, de 1948, que-extingue as funções gratificadas <!e blblio. tecárlo e de ajudante de. blblioteeário,
referidas no artigo 8:0 do Decreto-lei
n.0 8.904, de .1946, que reorganizou o
Departamento Nacional de· Portos,
Rios e Canais. (Com parecers favo.rávels ns. 694 e 695, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finan-

..
'

....

-631. Projeto1 de Lei da Câmara n.• 310,'
de 1948, que abre ao Ministério da
Agricultura ~ · crédito especial de Cr$
200.000,00 para ocorrer às despesas
com a realização de uma Conferência ·
Nacional de Febre Aftosa;
- Projeto de Lei da Câmara n.• 31l,
de 1948, que autoriza o Pcder Exe·
cwtf.rvo a ·!llbrir; no corrente exercl~io,
pelo Ministério da Educação, o crédito
especial . de ·Cr$ 100.000,00 como sub• ·
venção ao Hospital Beneficente São
Francisco de Assis, de Itu:verava, no
Estado de São Paulo;
Projeto de Lei da. Câmara n.•_ 312,
de 1948, que autoriza a abertura, -ao ·
Congresso Nacional, do crédito espe·
ctal de_ Cr$ 3.325,00, para ocorrer ao
pagamento de diferença de vencimen·
tos a um Diretor de Serviço da secretaria da . Câmara dos Deputados.
TRECHO DA ATA DA 106.0 SESSAO,
EM · 23-8·48,. QUE SE . REPRODU~
POR TER SAl:DO PUBLICADO
COM INCORREÇOES
.
São sem debate aprovadas, -em dis~
cussão única, os ~egulntes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMA~.\

N.O 199, de 1948

o Congresso. Nar:tcnál decreta:
Art.' 1. ll: o .Poder Executivo auto·
rlzaido a abrir, pelo Poder Judlci6r!o,
'o crédito especial de Cr$ 139.300,00
0,

•.cento e trinta e nôve mil e trezent.os cruzeiros) .pa-ra ocorrer ao pagamento : de gratificações de represen·
tação devidas aos membros do Tribunal ~glonal Eleitoral do Rio Oran!le do Norte e do aluguel do prédio
onde funciona aquêle. órgão, despesas
essas que deixaram de ser feitas no
· t:X(.rdclo de 1947, po= falta de recur~os orçament6rios.
Art. 2.0 Esta lei entrará. em· vigor
lllolli data de sua publicação.
. .
.\rt. 3.0 Revor,am -~e as dlspl'siçõer.
e:n contrário;· . .·
PROJETO . DE LEI DA CÃMARo\

. N.O 203, C!' 1948

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 1!: extinta a Agência da
(Japitanla dos Portos do Distrito. Fe·
dera! e Estado üo Rio de J anelro; em
Maramba.la, cri!Ilda pelo Decreto nú•
mero 20.163, de· 7 de dezembro de
1945.

.

Art, 2.0 Revogam-se as disposições
em contrllrlQ.

PROJETO DE LEI DA CÂMAM

N.O 225, de 1948

•

o' Congresso Nacional decreta:
Artigo único·. ll: revogado, a par.
tlr de 1. de janeiro de 1948, o Decreto-lei n.0 9.176, de 15 de abril de
1946.
PROJETO DE LEI DA r.ÂMARA

N.O 247, de 19448

o Congresso Nacional decreta: ·
Art. 1.0 -ll: aberto ào Poder JÚdlciá.rio o ·crédito de Cr$ 52.800,00 (cin·
.qüenta e dois mil e oitocentos cruzei•
ros) - para ocorrer ao• pagamento de'
vencimentos do Tribunal Regional
Eleitoral' do Estado do Ceará, no pe;
riodo de' ' setembro · a dezembro de
'1947.
:, 'I
. Art. 2.0 A presente lei entrará em .
vigor na data de sua .publicação. •
Art. 3.0 Revogam-se as dlsposiçoes
em contr6rio.
·
O SR. PRESIDENTE ..:.. O Pro·.
jeto de Lei da 'Câmara. n.O 199 dêste
-ano, vai à ·comissão de· Redação de
Leis. Os demais que acabam· de ~er
votados, sob . ns. 203, 255 e 247, so·
bem à sanção. CONGRESSO NACIONAL
· o Congresso Nacional decreta, nos·
têrmos do art. 66, item I, da constituição Federal, e eu, Nereu Ramos,
PrP.sidente do senado. Federal, promulgo o seguinte
·
.. DECRETO LEGISLATIVO
N.O 20, de 1948 .
., _
Art. 1.0 ll: apiÕvlido o Acõrdo sõ-

bre Transportes Aéreos entre o Brasl!
e a Dinamarca, firmado . no Rio de
Janeiro, -em 14 de novembro de 1947.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contr6rio. .
·
Senado F€deral, em 24 de agõsto
de 1948. - Nereu Ramos.

ACORDO SOBRE TRANSPORTES
.All:REOS ENTRE O OOVltRNO DOS
ESTADOS umDOS DO BRASIL iE
O OOW.RNO DA DINAMARCA
O Oovêrno dos· Estados Unidos do
Brasll ·e o Oovêrno da Dinamarca,
considerando:
- que as possibllldades sempre
crescente.~ da aviação comercial são
de Importância cada vez mais ·rele·
vante;

-

.
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- que êsse melo de transporte, pe- parte 'contratante que concede os di- ··
las suas caractérlstlcas essenciais, reitos, que se encontram em condições
de satisfazer· os requisitos prescritos
permitindo ligações rápidas, proporpelas leis e. regúlamentos, normalmen. clona melhor aproximação · entre as
te aplicados por essas autoridades' ao
· .
nações;
· - que é conveniente orgalilzar, por funcionamento de empresas aé1·eas
comerciais .
'
forma segura e ordenada, os serviços
'
·aéreos Internacionais regulares, sem
Artigo III
prejulzo dos interesses nacionais 'e reglom.is tendo em vista o desenwlvl·
Co~ o fim de evitar .práticas discrimente 'da cooperação Internacional no· minatórias e· de respeitar o principio
.
de Igualdade de tratamento:
campo dos .transportes aéreos; ·
- que é sua. aspiração chegar a um
1. As taxas que uma das partes
convênio geral multilateral que venha contratantes Imponha ou permita que
a reger tõdas as nações em matéria sejam impostas à emprêsa ou empre·
d!e transporte aéreo . Internacional;
sas aéreas, designadas pela outra !par- que, enqu8111to . não fõr celebraldo te contratante para o -uso qe aerpêsse convênio geral multilateral, de portos e outras facilidades, nao serao
· · que ambos sejam partes, toma-se ne- superiores . às pagas pelo . uso de tais
cessária a conclusão de .um Acôrdo aeroportos e facilidades por aeronaves
destinado · a . assegurar comunicações · de sua bandeira, e~pregadas em ser~ ·
aéreas regulares· entre . os dois palses, viços Internacionais.
nos termos da Convenção sôbre Avia·
collllb,ustivels, óleos lubrlfican·
ção . Civil Internacional, conclulda em tes2. eOssobre8sBilentes,
illitroduzldas no
Chicago, aos 7 dias de dezembro de
de
.
uma
parte
.contratante
território
1944;
ou postos a bordo de aeronaves da oudesignaram, para êsse ·etfeKo, .Plelil· tra parto! contratante nêsse território,
potenclá.rlos; os quais depois de havequer diretamente por uma · emprêsa
rem trocado seus Plenos Poderes
aérea por esta . designada, quer por
·achados em boa e devida forma, acorconta de · tal. emprêsa e destinados
daram nas disposições seguintes:
urucamente ao liso de suas aeronaves,
gozarão do tratamento. dado às em·
Artigo I .
I
presas nacionais ou às empri!Sas da
. . .As partes contratantes concedemnação mais favorecida, no que respel·.
-se reciprocamente os direitos espp.clfl·
ta · a. direitos aduaneiros, taxas de
cados no presente Acôrdo e seu Ane- inspeção ou outros direitos e encargos ·
xo, a fim de que se estabeleçam os nacionais .. .
.
·.
·
serviços aéreos Internacionais . nêles
3. As aeronaves de :uma parte condescritos, doravante referidos como
tratante
utilizada na exploração dos
"serviços convencionados".
serviços convencionados e os combus·tfvels, óleos lubrificantes e· sobress!l· ·
Artigo II ·
lentes, ·equipamento nomial e provi' ·
1 ...., ·Qualquer dOs serviços convensiSes de bordo, enquanto em tais -aero·
cionados poderá ser . Iniciado !media· naves, gozarão no território da outra .
. tamente ou em data posterior, a t•ri·
parte contratante de Isenção de dl·
térlo da. parte contratante ·ià qual os reitos aduaneiros, taxas de lnspeçlio .!!
direitos são concedidos, mas não andireitos ou taxas semelhantes no ter- '
tes que:
·
. ritório da outra parte contratante,
a) A parte contratante à qual os
mesmo que venham a ser utilizados
mesmos tenham sido concedidos haja
pelas aeronave:s em vOo naquêle terrt-.
designado uma emprêsa ou empresas tório. '.
,. :r.r I
aéreas de sua nacionalidade para a, .
Artigo IV.
rota ou ·rotas especificadas;
b) A parte contratante que conce" As partes contratantes il'eserVBIJ1•Se
de os· direitos tenha dado a necessá•
a facttldade de negar :uma licença de
ria licença de· funcionamento à em· · funcionamento a uma emprêsa aérea
prêsa ou emprêsas aéreas em questão,
designada. pela. <lUtra parte contrao que fará sem demora, observadas as t8111te ou· de revogar tal licença, QU8111·
.disposições do parágrafo n.• 2 dêste do não jttlgarem suficientemente ca·
. artigo e as cto artigo IV.
racterlzado que uma parte substancial da propriedade e. o contrOle efe·
2 - .As empresas aéreas designadas
poderão ser chamadas a provar, pe· tlvo da referida emprêsa estejam em.
rante as autoridades aeronáuticas da
mãos nacionais da outra parte con• .

c, .. :·.
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tratante ou em caso e inobservâtlcia,
por essa 'emprêsa aérea, das leis e regulamentos referidos no artigo 14 da.
citada Convenção. sõbre Aviação Civil·
Internacional, ou das condições sob as
quais os direitos foram concedidos em
conformidade. com êste Acõrdo' e seu
Anexo, ou ainda quando as aeronaves
postas em tráfego não estejam trlpu.la.das por naturais da outra .p!Wte
contratante, excetuados os .casos de
adestramento de pessoal Iíavegante .

Artigo VIII
Ao entrar em vigor uma convenção
multilateral que tiver sido ratificada
pelas duas ·· partes contratantes, o
presente AMrdo e seu Anexo ficarão .
sujeitos às modificações decorrentes
dessa convenção mul.tllateral.
Artigo IX
o presente Acõrdo substitui quais·
quer licenças, privilégios ou concessões porventura existentes ao tempo
da sua aslnatur.a, outorgados a qual·
quer título, . por uma das partes con"
tratantes em favor de emprêsas aéreas .
da outra parte contratante.

Artigo V
Caso qualquer das partes co·ntra-·
tantes desej.e modificar os termos do
Anexo ao presente Acõrdo ou usar da
~tigo X
faculdade prevista no artigo IV supr11. ·
. O presente Acõrdo e todos os conpoderd. promover con.Sulta ·entre as
autoridades aeronáuticas das duas tratos relativos ao .mesmo, serão repartes contratantes, devendo tal con- gistrados na organizaÇão de Aviação
sulta ser iniciada ,dentro:do prazo de Civil rnternacional,
sessenta. (60) dias, a ·contalr da data
Artigo, XI
da .notificação respectiva.
Quando as referidas autoridades
Para o fim de IIIPllcação do pre8en- ·
concordarem em modificar o Anexe., te Acõrdo e seu Anexo:
. ·
tais· modificações entrarão em vigor
Anexo:
depois de confirmadas por troca de
notas por .via diplomática.
a> - A expressão· "autoridades
aeronáuticas" significará, no caso
Artigo VI
dos Estados Unidos do Brasil, o
Ministro · da Aeronáutica, e, no
As divergências entre ·as partes con·
caso
da Dinamarca,· o Ministro de
tratantes, rela.tlvas fi. Interpretação ou
Obras
Públicas; ou em ambos os
aplicação .do presente Acõrdo . ou de
casos,
qualquer
. pessoa ou órgão
·seu Anexo, qUe não estiverem sujeique
esteja
autorizado
a exercer
tas às normas prescritas no capitulo
as
funções
pelos
·
mesmos
exerci- - .
· XVIII da citada Convenção sõbr&
das;
Aviação Civil Intenaclonal, e não pub) - a expressão "emprêsa
derem ser resolvidas per ·meio de con.; ·
aérea
designada" significara. qualSUilta.. direta, deverão ser submetidos
quer
emprêsa
que uma das .par. a· um Juizo. Arbitral, órgão ou entes
contratantes
tiver escolhido·
. tidade, fi. escolha das· mesmas partes
para
explorar
os
serviços
conveil.~
contra~antes. ·
clonados e · a cUjo respeito tiver
sido feita. uma comunicação por
Artigo VII
. eserito, às autoridades aeronáuti. Qualquer d1111 partes contratantes , .
cas com~tentes da outra parte
contratante, segundo o disposto
!l)Ode, a todo ~po. notificar a outra
no artigo II do presente Acõrdo;
de seu desejo de rescindir êste Acõr· c) a. expressão "serviço! aéreo
do.. A notlflcaçAo será. simultâneo:Internacional regular significarA
mente comunicada fi. Organização de
serviço Internacional · executado
Aviação Civil Internacional. Feita a
com freqUência uniforme, }lOr emnotificação, êste Acõrdo deixará de
presas aéreas designadas, segundo
vigorar seis (6) meses depois da data
horários e rotl].s pré-estabelecidos
de seu recebimento pela outra parte
e aprovados pelos Govêrnos Intecontratante, salvo se fõr retirada por .
acõrdo antes de expirar aquêle prazo.
ressados. ,(
Se não fõr acusado o recebimento da
Artigo XII
notificação pela parte co·ntratante a
quem foi dirigida, entender·se-á re·
O presente Acõrdo serâ ratificado
ceblda quatorze (14} . dias depois de em conformidade com, as disposições
o ter sido pela Organização de Avia- constitucionais de cada parte conção Civil Internacional.
·
vigor
tratante,. e entrará em
;
. a partir
o

o

''•
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do dia das ra:&!ficações, o que deverá ter uma estreita relação com a p_rocura do tt:áfico,
ter lugar o mais brelófl possível.
b) - Um tratamento justo e equiAmbas as partes contratantes pro·
tativo
deverá ser assegur.ado às em·
curarão tornar efetivas as disposições
prêsas
aéreas. deil!gnadas das duas
do presente Acôrdo, no limite de suas partes contratantes
para que possam
atribuições administrativas, · trinta
gomr
de
Igual
oportunidade
nn: ex·
(30) dias após à. data de sua assinaploração
dos
serviços
convencionados.
'tura.
c) - As emprêsas aéreas designaEni testemunho do que os Plenipo- das ;pelas partes contratantes ,deve·
tenciários abaixo assinados concluí- rão tomar em consideração, quando
ram o presente Acôrdo. e nêle afixa- explorarem r.otas ou seções comuns
ram os 11espectivos selos. . ·
duma rota, os setis lnterêsses mútuos,
Feito no Rio de Janeiro, no dia 14 a fim de não afetarem indevidamente
de novembro de 1947, em dois P.Xem· os. respectivos -serviços.
piares, em llnguas portuguêsa, dina• · d) - Os serviços convenc!onljdOS
marquesa e francesa, fazendo fé, em · tarão por objeto .principal oferecer
caso. de dúvida, o texto_ francês, sôbre uma capacidade adequada à. procura
a interpretação . dos textos português de tráfico entre o pais· a que pertene dinamarquês. · - Raul Fernandes.
ce a emprêsa e o pais a que se dest.i:.... Armando Trompoweky. - Otto
na o tráflca.
Wadsteã: ·
e) - o direito de uma empl1êsa aé·
rea designada de embarcar e desem·
ANEXO
barcar no território da outra parte
contratante nos pontos e ~otas ·espeI
cificados, tráfico internacional com
Ó Govêmo dos Estados Unidos .tto destino a ou proveniente de tercei·
Brasil concede ao Govêrno da Dina- ros países será exercido em conformimarea o direito de eXlplorar, por in- dade c= os prmclpios gerais de determédio de uma ou mais .•emprêsas senvolvimento ordenado do transppr·
aéreas por êste designadas, serviços ~e ruérec, ruce~tos ·pelas P.arte.s Contraaér.eos nas rotas especificadas no tames, de modo que a capacidlllde se·
. Quadro I anexo.
ja adaptada.:
·
1 - à procura de tráfico entre
II
o
pais .de arigem .e os pafses de
O aovêrno da Dinamarca concede
destino; _
ao Govêrno dos Estados· Unidos do
· 2 -'às éxigênclas de uma ex·
Bràsil o direito de eXlplorar, por Inploração económica. dos serviços
termédio. de uma ou mais emprêsas
considera_lios; e
aéreas por .êste designadas,_ setviços
3 - à procura de tráfico exis·
aéreos nas rotas especificadas no Qua·
tente
nas regiões atravessadas,
.dro II anexo.
respeitados os interesses dos serviços locais e regionais.
III
A. emprêsa ou empresas · de .trans·
portes aé11eos designadas pelas par.·
tes contratantes nos, termos do 'Acôrdo e do presente ·Anexo, gozarão•, no
território da outra parte contratan·- ·
te, em cada uma das rotas descritas
nos Quadros anexos, do d!rP.ito de
trânsito e de pousar para fins 31ão
comerciais nos aeroportos abertos ao
.tráfego Internacional bem como do di"
·reito de embarcar e desembarcar trá·
fego internacional de passageiros, car·
ga e malas postais nos pontos enume~
rados nos referidos Quadres, obcd·ecldas as disposições da Seç~o IV.
IV
a) - A capacidade de transporte
oferecida pelas emprêsas aéreas das
duas partes contratantes deverá man·

v
As autoridades aeronáuticas das
partes contratantes consultar·se·!io a
pedido de uma delas a fim de verificar se os princípios enunciados na
Seção IV supra, estão sendo obser·
rvados pelas emprêsoas' aéreas designadas pelas partes oontll"at,runtes e, em .
!particular, parBJ evitar que o tráfego
seja desvlaido · em proporção injusta
de ,qualquer das ' emprêsas designadas.
VI
a) - As ta:rifas .fixar:se-ão a níveis
razoáveis, tomadcs em consideraçllo
todos os fatores relevantes , e, · em
· particular; o custo de exploração, lu·
cros razoáveis, tarifas cobradas JX)las
outras emprêsas e as características

de cada serviço, tais como velocidade a alterar as caracteristlcas de .ex·
e confOrto.
.ploração dos serviços C()nslderados;
bl - AI> tarifas a co-brar pelas em- ou caso sej:; !ncompatfivel com os
presas aé11eas designadas de cada uma princípios enunciados no presente
das partes contratantes, entre pontos '.Acórdo e seu Anexo e, especialmente,
no território brasileiro e pontos no com a seção IV do mesmo Anexo.
território dinamarquês, mencionados
dl - Em. particular, . nos serviços
nos quadros anexos, deverão ser sub- provenientes do pais de matricula
metidas à apr_ovação prévia das auto· das aeronaves, a partida das aerO'o" ·
ridades aeronáuticas para. que entrem ruwes -Uiillizadas, após a mudança de
em ·vigor. A tarifa proposta .deverá. bitola . só deverá. realizar em anexo
ser apresentada trinta ·(30) dias, no · com a chegada das aeronaves utlliminimo, antes da data prevista para zadas até o ponto qe mudança; igual·
a sua vigência, podendo êsse perfodo · menlte, a capacidade da aeronave ut.lser reduzido, em casos especiais, se .lizada após a mudança de bitola será
assim fOr acordado pelas referidas au- determinada em função do trálfego
toridades aeroná.utlcas.
que chegar ao ponto de mudança com
c) "- As emprêsas das partes COIJ" destino além dêste.
6) Quando houver disponlbllitratantes entender-se-ão sObre as ta· ·
rlfas .para p~ageiros e carga a apl!·. dade de.. uma certa capacidade na
car nas seçoes comuns de suas 11• aeronave utilizada após uma mUdan·
nhas, com conhecimento das respectl· ça de bitola, efetuada de acOrdo .com
to id d
á. ti
'
as disposições da alfnea d supra,
. vas .au r a es. aeron :u cas, apos essa capacidade poderá.. ser atribui"
consulta, se fOr caso disso, · às emprê·
sas aéreas de terceiros paises que ex- da, em ambos os sentidos, no trá·
piorem os mesmos percursos, no todo · fico Internacional proveniente de
ou em parte.
ou destinado ao_ território no qual
se realizou a mUdança.
a) AI> recomendações da Asso·
ciação Internacional de Transportes
VIII
.Aérecs <I.A.T.A.), serão tomadas
Quaisquer modificações das rotas
em consideração para a fixação das . aéreas mencionadas nos quadros
tarifas·
anexos, executadas as que alterarem
6). - 'No caso de não poderem as
os pontos servidos no território da
emprêsas chegar a acOrdo sObre as outra parte contratante, nâo serão
· tarifas a fixar, as autoridades aero· considerados cllmo . alteração do.
náuticas competentes das duas .11ar- Anexo. · As autoridades aeronáuticas
tes contratantes esforçar-se-ão por de cada uma das partes contratantes
·
poderão, por conseguinte, p~oceder
chegar a solução satisfatória.
Em último caso, proceder-se·á em
unilateralmente a uma tal modifl·
conformidade com 0 disposto no ar· · cação, desde que, sejam disto· notifl·
tigo VI, do AcOrdo.
·
cadas, sem demora, as autoridades
aeronáuticas da outra parte contraVIl
tante.
·
.
Se estas últimas autoridades, con·
a) - Para os fins da presente
siderados os princlípios enunciados na
ção,- a expressão "mudança de bitola" secção IV do presente í\nexo, julga.
em uma escala determinada significa rem os Interesses de suas emprêsas
que, além dêlis~ ponto,, · o tráfego· é aéreas .nacionais, prejudicadas pelas
assegurado na ~ota considerada pela emprêsas da outra parte. contratante,
mesma emprêsa aérea. com uma aero- por já etar assegurado o tráfego en.
nave diferente da que fOra utilizada tre 0 seu· próprio território e a nova
na mesma rota antes da escala refe· escala em terceiro pais, as autorldadeíl
aeronáuticas de ambas as partes con·
:rida.
bl - A mudança de bitola que se tratantes consultar-se-ão a . fim de
justifique por motivos de economia de chegar a um acOrdo. satisfatório.
exploração será permitida em qual·
,
IX
quer ponto· do território das duas
partes contratantes mencionadas nos
Depois de entrar em vigor o pre·
quadros anexos.
sente AcOrdo, as autoridades aeroc) - A mudança de bitóla não náuticas das duas artes contratantes
será permitida, entretanto, no terrl- deverão comunicar uma à. outra, tão
tório de uma ou ·outra das. partes cedo quanto possível, as informações
contratantes .caso a mesma venha concernentes às autorizações dadas às
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e1n1pl'êsas a:éreas, desiglllll.·
das para ·explorar os serviços conven •
cionados ou parte dos referidos serc!ços. Essa troca .de informações ln·
ctu!rá, eSIJlecialmente, cópia das allltor!zações concedidas, acompanhadas de
eventuais · modificações, assim como ·
dos respectivos anexos.
, QUADRO I
. A - Rotas dinamarquesas com .destino ao território brasileiro:
Da Dinamarca, via pontos intermediários na Europa e· Africa para Natal
ou Recife, Rio de Janeiro, em ambos
os sentidos.
·.
· B -.Rotas dinamarquesas através
do território brasileiro:
·
Da Dinamarca, via pontos inter·
mediários na Europa e Africa. para
Natal ou Recife, Rio àe Janeiro, e
pontos além, ·via Porto Alegre, segundo rotas razoàvelmente d!retas em
·ambos os sentidos.
QUADRO II.
A - Rotas brasileiras com· destino
ao território dinamarquês:
·
Do Brasil, via pontos Intermediários
·.na Mrloa. e il!luropa;, pa:ra Copenhague,
em ambos os sentidos.
B - Rotas brasileiras através dO
território dinamarquês:
· Do Brasil, via pontos Intermediá.·
rios· na Africa e Europa., . para Co·
Penhague, e pontos além, segundo ra.
tas razoàvelmente d!retas, em ambos
os sentidos.
.

Norvége et de la suede, conclus à
Rio !!e Janeiro à la date de ce jour, .
les l'leprésentants des, Partles Contrac~ ·
tantes se sont· mis d'accord sur les
polnts suivants:
·
1 - Consldérant que les ~ervlces
des entreprlses de transport aérien
"Det Danske Luftfartselkab (D.D.L.)"
· "Det Norcke Luftfartselkab A. S. .
.(D. N. L.)" et "Svensk Interkont!nental Lufttraflk Aktlebolag rs. I.
L. A.)" sont a present conjolhtement
exploltées sous la. dénominatlon de
"Scandlnav!an . Alrlines System (S.
A. S.)", les autorités· aeronautlques
des Etats·Unis · du Brésn· asseptent
comme des équipo.ges natlona~, à
l'dfet de l'Artlcle IV des Accords,
pendant la durée d'une telle sltuation,
des équlpages · mlxtes dont les mem.bres possédent la. nil.tlonalité d'ori- ·
g!ne des trols pays, compte tenu des
dlsposltlons de la Conventlon sur ·1·
Avlatlon Clvlle Intemationale, conclue à Chicago de '7 décembre 1944.
2 - Les aéronefs · appartenant aux
trais entreprlses de transport aérlen
susmentlonées affectés aux . serv!ces
du "Scandinavian Airl!nes System
(S. A. S.)" pourront s'utlllser de .
n'importe quelle des routes lnd!quées . •
aux Tableux attachés -aux Annexes
des Aeoros slgn.és à la dwte de· ce
jour, pendailt la durée de la sltuatlon
prévue dans te paragraphe antérlem·.
3 - La responsablllté civile et les
obllgatlons établ!es par les Accords
susm.entlonnés son.t · à la chiii!'Ke de
léntreprlse de .transport aérien déslgPRO'l'OCOLE
née pour Je compte de laquelle est
..
Au cours des négotiations qui out ' exploité léaéronef 'lit!llsé.
Palt. à Rio de Janeiro, en quatre
abouti .à la slgnature des Accords de
transport · aérien entre le Gotiveme- exemplaires, le 14 novembre 1947. ment des Etats-Unis du Brésil et les .Raul Fernandes • . ....;.. . Armando Trom·
Gouvemements du Danemark, ·de la poujsku.

I

··:'

'

.

109.a Sessão, em 26 de Agôsto de 1948
PRESIOONCIA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDENTE,
"

.

As '· 14,30 horas comparecem os Se-

nhores senadores:

Alvaro Mala.
Waldemar Pedrosa.
Severlano Nun~.
Auguato Melra.
Evandro Vlanna.
Fernlll!ldes 'I1avora.
Georglno Avelino.
·Ferreira de SOuza.
Adalberto Ribeiro.
Vergnlaud Wanderley.
Etelvlno Llns.
Cícero de vasconcelos.
!Plnto Aleixo.
Attlllo Vlvacqua.
. Henrique de Novaes.
Santos Neves ..
Alfredo Neves.
Mello Vlanna.
Levlndo Coelho.
Bernardeá Filho.
Rodolpho Mjranda.
Euclydes VIeira.
·
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
Jolio ·Vl11asbôaa. '
Flllnto ·Müller.
Roberto Glasser.
Arthur Santos •.
Ivo .d'Aqulno.
Francisco Gallottl.
Luclo Corrêa.
Salgado Filho (32) •

o

.

'

SR. PRESIDENTE ~ Acham-se
·presentes 32 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão. Vai..,o;e proceder à leitura da
ata. '
·
·
O SR. 1.".. SUPLENTE (8CT111nào
de · 2.0 Secretário) procede à leitura
da a ta da sessão anterior, que, posta
em discussão, é,' sem debate, aprovada.
O SR. 2. 0 SUPLENTE (servindo
de· 1.0 SeC1'etário). lê .o seguinte

EXPEDIENTE
Telegramas:
- Do chefe da. delegação brasileira que concorreu às Ollmpiadas de
Londres, comunicando que essa representação nacional .soube honrar
a tradição da · Pátria, élêsse modo
correspondendo à ·. confiança e ao
irrestrtto apóiO: prestado . por . esta
Casa. - InteiradO'. ·
,
- Do Presidente da Câmara Municipal de Pitangueiras, São ·Paulo,
manifestando-se !:·contrárlo à inter·
venção federal naq'\lele Estado
Inteirado.
- Do Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, congratulandà·se com o Senado pela
escolha do Planalto · Central go!ano
para a localização da futura Capital
da Repúbllca. - Inteirado.
·
- - Do Presidente da Câmara Mu·
nlcipal de Rio Pardo, Estado do Rio
Grande do Sul, solicitando seja con"
cedida liberação dos bens pertencentes ·e;QS ex-súdltos do "Eixo".
Inteirado.
Oficias:
- · Do Sr. Ministro da Guerra,
agradecendo a comunlcaçlio de haver
sido enviado . à sanção o · decreto legislativo que organiza o Quadro da.
·Secretaria ·e Serviços Auxiliares do
superior Tribunal Mllitar. - Intel- ·
rado.
.
- Do Sr. Ministro da Agricultura,
agradecendo a· comunicação de haver
sido enviado à sanção o decreto Ie·
gislativo que aprova o protocolo para
a. disso'lução do · Instituto Internacional de· Agricultura de Roma. - Inteirado.
. Do Presidente da Assembléia ·
Legislativa do Estado do Rio Grande
do Sul, agradecendo as atenções
para com o .Deputado estadual Frnno
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slão da. sua recente visita no Se·
nado. - Inteirado.
Da Câmara dos Deputados:
Senl!or 1.0 Secretário:
Tenl!o a honra de encaminhar a
Vossa EKcelêncla, para os devidos
fins, o Incluso autógrafo do Projeto
de Lei n, 0 162-A, de 1948, que autoriza o Tribunal de Contas a registrar 0 contratO' · ceelbrado entre a
Diretoi·Ia R!eglonal dos Correios e
Telégrafos do Distrito Federal e
José AugtlBto de Oliveira, para o
arrendamento de lojas, nesta Oa. ]Jitnl.
.
.
.Aproveito o ensejo para !'eiterar
8 Vossa Excelência os protestos de
:minha distinta conaideraçlio.
Rio, em 24 ae agOsto de 1948. .Munhoz dct Rocha, 1.0 Secretário,

Senhor 1.0 Secretário:
Tenho a honra de encaminhar n ·
Vossa Excelência, para . os devidos
fins, Ci' incluso autógrafo do Proj~to
de Lei n.• 731·A, de 1948, que revoga
os Decretos-lei ns . 9. 523, de 26 de
julho e 9. 564, de 9 de agOsto, ambos
de 1946, que, respectivamente, regulam a llquidaç·ão do cft.mblo destinado ao pagamento de Importações·
e estabelece niU!ta para as liquidações tora de prazo.
Aproveito o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de minlta distinta conslderaçllo.
Rio, em 24 de agOsto de 1948. MunTwz da Rocha, 1.• Secretário .
PROJETO DE. LIÍ:I DA CÂM~R~

N.• 316, de 1948
Revoga

ó Congt'e.!So Nacional decreta:
.Art. 1.• ll: o Tl'lbunal de Contaá
autorizado a registrar o contrato ce·
lebrada n 16 de maio de 1947,. entre
a Diretoria Rleglcnal dos Correios e
Telégrafos do Distrito Federal e José
.Augusto de Oliveira, ·para o arrendarnetlto das lojas ns. 115, 117-A e
117-B, da rua Slquelra Campos, nesta
·capital, onde funciona n Agência
Pootal e Telegrl\flca de Copacnbana,
à l'az!l.o de Cr$ 78.000,00 (setenta e
oito mil cruz~lros) anuais,· e pelo
prazo de 4 (quatro) anos, a terml·
nar em 31 de dezembro de. 1950. /1
despesa correrá ,por conta da Verba
3 - serviços e Encargos - Conslg·
nação I - Diversos - Subeonslgnaç[o 38·30 - serviços Postais Telegráficoo - Departamento dos Cor·
reios e 'Delégrafos - Anexo· 22 :Miuistério da Viação e Obras Públl·
cas, do Ol'CII!nento geral da República., Lei t\,0 3, de 2 de dezembro
de 1946.
Al'!tlgo 2.0 Rervoga.m-se as dlspostções em contrário.
A imprimir:

Decretos-lei ns. . ...

respectivamente, regulam a lfqu!da.ção do cdmbfo de~tinado ao
pagamento de importações e estabelecent multa para as liquidações.
fora de prazo.

N.' 29, de 1948
Autoriza o Tribunal de Contas

registrar o contrato celebrado
entre a D!retorta Regional dos
Correios 11 Telé(JJ'ajos do Distrito
Federal e José Augusto de OU·
veira, para o arrendamento de
lotas, nesta Capital.

a

os

9.523, de 26 de tulha e 9.564, de
9 de agôsto, ambos de 1946, que,

. PROIÍl!:Td' DO DECRETO LEGISLATIVO

.o

congresso Nacional decreta~
Art . 1.o São. revogados os Decretos lei n.• 9.523, de 26 de julho de
1946, que regula a llql!ldaçlio de câmbio destinado ao pagamento da lmportaçlio, e o de n.• 9. 504, de ii de
agôsto de .1946, que estabelece multa
pnra as liquidações que excederem
aos prazos estipulados no Decreto-lei
n.• 11.523 .
Art. 2.0 Esta !e! entrará em vigor
na data de sua publlcaçlio.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições ·
em contrário.
A imprimir.

Senhor 1.• Secretário:
Tenho a houra de encaminhar a
Vo.!Sa Excelência, para os devidos
fins, o incluso . autógrafo do Projeto
de Lei n.• 369-A, de, 1948, que estabelece normas especiais para o concurso
de professOres catedráticos da FacUldade de Ciências Jurldicas- e Sociais,
de Manáus.
.
Aproveito
o ensejo para reiterar a
V'O.!Sa Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 24 de agOsto de 1948. ""'
Munhoz da. Rocha, 1.0 Secretário.
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PROJE'IO DE LEI DA CÂM.\IIA

N.• 317, de 1948
Estabelece
normas
espectais
para o concurso de projessõres
catedr(J.ticos da Faculdade de
Ctenc!C/.6 Juridlcas ,. .Sociais de
Manaus.
·

O Congresso :Naclonaf decreta:
A.Tt. 1.0 Acrescente-se ao art1110
0
1. do Decreto-lei n.• 2.779, de 12 de
novembro de 1940, o seguinte:
Parágrafo único. "Se a congregação de estabelecimento de ensino Isolado, não dispuser, pelo menos, do
têrço de professOres catedrátlccs efetlovos, crubel'á a esta e à res.pectlova.
dlreç!io não fazerem as sindicações
a que se ref•ere êste artigo";
A.Tt. 2.0 Esta lei entraré. em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dlsposlç6es em contré.rlo.
A imprimir.
Senhor 1.0 Secretário.
Tenho a honra de encaminhar !)a·
11.'11 os devidos fins, o Incluso nutó·
grafó do Projeto de Lei n.• 95-B, de
1948, qUe concede Isenção de direitos
alfandegários, durante 6 anos, à maqulnárla Importada . para a lavoura
e a Indústria moagelra do trigo no
Brasil.
·
Aproveito o ensêjo para reiterar a ·
Vossa Excelência os protestos de mi·
nl1a distinta conslderaçAo.
Rio, em ·24 de agOsto de 1948. Mun1t02. da .Rocha, 1.0 Secretário.
PROJETO DE LEI . DA 0~1\I:AP.A

· N.0 318, de 1948
CoMede lsenç/lo de direitos ai·
farnltgdrlos, durante 5 ano.l, à
maquinárla Importada para a la·voura e a indústria moagetra do

trigo no Brasil.

·

O Congresso Nàc\onal decreta:
Art. 1.0 ll: concedida Isenção de
direitos alfandegãrlos durante cinco
(5) anos, para a maqulnárla que fôr
Importada para a lavoura e a indústria moagelra do trigo no Brasil,
Art. 2.• A presente lei entrará cm
vigor. na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
·

A imprimir.

senhor 1.0 Secretd.rlo.
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência, para que se digne
de levar ao conhecimento do Senado

que a Câmara dos Depu.
tados, em sessão de 18 ·do corl'ente,
aprovou as emendas dessa Casa do
<Congresso Nodonal ao Projeto de Lei
. n.• 525-A, ·de 1948, que alteram ·os artigos 1.0 e 2.0 do Decreto-lei número
9. 763, de 6 de setembro de 1946.
2. A referida proposição foi, nesta
da'ta, de acôrdo com os ;preceitos
constitucionais, remetido à sanção.
Aproveito 'o ensejo para xelterar a
Vossa Excelência os protestos de ml- ·
nha dlstlnt~ consideração.
Rio, em 25 de agOsto de 1948. Munltoz da .Rocha, 1.0 Secretário.
VETO N.• 35, de 1948
Opósto pelo ·sr. Prefeito do
Distrito Federal ao Projeto número 111, da Câmara dos vereadores, que autoriza a reabertura
de prazo a que se retere o artígo
1.• da Lei n.• 4, de 10 de setem.bro de 1947.
·

Excelentlssimo Senhor Presidente:
Tenho a · honra de encaminhar a
Vossa Excelência, nos têrmos do § 3.0
e para os fins do § 4. o do artigo 14
da Lei Orgânica o autógrafo do projeto n.• 111 da Câmara dos Vereadores a. mim enviado em 16 do corrente e ao qual neguei. sanção, pelos
motivos que em seguida exponho.
2. A Lei n.• 4, de 10 de setembro
de 194'7, estabeleceu o favor da reintegração em beneficio dos funcioná. rios demitidos, a partir de 1934. por.
motivos polltlcos. Mas estabeleceu de
modo claro que êsse favor sbmente
seria dado aos que o requeressem
dentro do. prazo de· noventa dias a
partir da data de sua publ~cação:
3. Havendo, há mais de sete meses,
expirado o referido . prazo, pretende ·
reabri-lo o proJeto em aprêço, por
mais vinte. dias, a fim d.e que se
reproduzam os requerimentos formulados serlbdlcnmente ou se IIIPresen.~
tem novos pedidos à adminlstro.çã.o.
4. O projeto não está acompanha·
do de qualquer Justificativa e · na
verdade, falho. de qualquer razão de
lntcrêsse público. Tem em vista a.pc·
nas uma concessão de ordem pessoal,
que não deve prevalecer, em face dlll
situação da Prefeitura, cuja despesa
com o funcionalismo é sabldamente
~onslderável.
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5. Trata-se de uma lei (a Lei nú·
. mero 4 referida) extremamente onerosa. Enquanto os funcionários federais, em Iguais circunstâncias,
são apenas readmitidos no serviço,
sem nenhum direito a vencimentos
anteriores manda aquêle diploma
pagar o tempo passado, que se. conta,
· nos termos do art. 57 da. Lei Orgã.·
nica, a putir da Constituição de
1946. Sendo, portanto, uma lei de
. carálter exc.epcionwl, lio . se com. preende que se estendam os seus
efeitos aos funcionários que não tenham requerido dentro ·do , prazo de
noventa dias fixado no seu texlto.
6. Eis as razões que me levam a
discordar da · resolução votada pela
Câmara e que ora submeto ao exame do Egrégio Senado Federal.
Aproveito o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência as expressões do
meu alto wprêço. - Em 24 de agô&to
de 1948, - Angelo Mendes de Mora.i8,
Prefeito do Distrito Federa:!.
PROJErO VErADO

Artigo único - Fica reaberto por
vinte dias o prazo a que se refere o
art. 1.0 da Lei n.• 4, de 10 de setembro de 1947, a partir da vigência ·
desta Lei, que entr aem vigor na
data de · sua publlcaçAo, revogadas
as disposições em contrário,
A ComlssAo de ConstitUiçAo e
Justiça:
.
.
São lidos e aslna.dos os segUin·
tes pareceres:
PARECER

• N.• 751, de 1948

o

Da Comi8sito ele Finanças. sóbre
Projeto de Decreto Legislativo

n.•

6·48.
'
Relator: . Senador· Alvaro Adolpho.

~

vento da aposentadoria, em face do
no art. 156, letra g da Constituição de 1937.
O Ministro da. Fazenda com npôlo
em parecer do Procurador Geral da
República., entendendo que a:aposen·
ta.doria. daquêle funcionário se regia.
pelo Estatuto do Funcionalismo Público Civil da. União, Decreto-i~!. nú·
mero 1. 713, de 28 de outubro de 1939,
que teria. derrogado, nessa parte, o
citado Decreto-lei n.• 24, de 29 de no•
vembro de 1937, pediu ao Sr, Presl·
dente da República ordenasse a ães•
pesa. relativa à referida aposentadoria..
nos têrmos .do art. 40 do Decreto· .
lei n.• 426, de 12 de. maio de 1948, 11
tendo em vista a parte final do § 3.•
do art.· 77 da ConstltUIÇ(ão de 1946.
Por .êsse. dispositivo constitucional,
quando se der a recusa do registro pelo
Tribunal de Contas, por outro funua .•
menta que nAo seja o de falta de saldo
no crédito ou por iJilputação a crédito,
impróprio, a d~spesa poderá efetuar-se.
por ordem do Presidente· da· República, mediante registro sob re~erv~J.
daquêle órgAo de fiscallzaçAo flnan. cetra da União, ·que recorrerá e:r.-ot/i·
cio para o Congesso Nacional.
'
A douta ComlssAo d·e constituição
e Justiça do Senado emitiu parecer
favorável ao ato do Sr. Presidente da
República; aprovando ·o registro.
Nem de outro modo poderia ser,
uma vêz que o caso tinha de ser re·
guiado pelo Estatuto . do Funcionalismo Público, lei ·posterior à InvocadA.
pelo Tribunal de Conms para recu~ar ·
o registro. Ao tempo da aposenta!lo·
ria já nAo vigorava mais a restrlçAo do
Decreto-lei n.• 24, que limitava o mâ·
ximo dos proventos do funclonárJo .a
cinco mil cruzeiros. Dêsse modo a re·
gra. da ConstltuiçAo de 1937, .cntAo
em vigor, nAo podia p~ejudlcar o funcionário interessado, uma vez que os
seus proventos a essa época, Isto e,. a
partir de janeiro de 1946, já se ele·
vavam a Or$ 94.583,00, anuais, com &s. ·
vantagens adicionais a que tinha di.:
relto, como se vê do respectivo · pro·
cesso (fls. 26) .
somos, pois, de parecer que seja
aprovado o projeto da Câmara dos
Deputados. ·
Sala . da:s Comlss6es, em 20 de
~gOsto de 1948. lsmar de Góes,
Presidente em exerciclo. - Alvaro
Adolpho, Relator. - Andrade .Ra111os.
disposto

· O Tribunal de Contas recuso'u re·
glstro ao ato que concedeu aposentadoria ao cobrador da divida. ativa da
UnUi.o, Trajlllll.O .Alivlm Saldanha, a que
se refere o Decreto n.• 8, de ·feve!'el·
ro de 1945, com os proventos anuais· de
Cr$ 94.583,00, sob. o fundamento de.·.
que essa aposentadoria devia obedecer à restrlçAo estabelecida pelo De·
• creto-lel· n.• 24 de 29 de novembro de
1937, pela. qual nenhuma remuncmção
~ Salgado Filho. Santos Neves.
· mensal superior a Cr$ 5. 000,00 pode·
ria perceber o funcionário, bem como - Vespasiano Martins. - Joséé Ame·
de que maior, nAo poderia ser o pro- rtco. - Ferertra de Souza.

.'
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que o mesmo Estatuto :lá· ao Reitor
da Universidade a faculdade de "adN.o 752, de 1948
mitir, Uceonciar e dispensar o pessoal
Da Comissão de constltuiçio e . extraordinário da Universidade" o
que tudo de resto se explioa e justiJustiça, stlbre o Projeto de Defica, pela autonomia ll.dminlstrativa.
creto Legislativo n.0 17, :le 1948,
e financeira. de que goza a UniversiRelator; - Senador Aloyslo de C&r· dade do Brasil, autarquia que é.
rvalho. .
Pelo exposto, são plenamente de
O,Projeto de Lei n.0 665-1948, oriun· ru:eitar as razões do Tribunal de
do da Câmara .dos Deputados, man. Cqntas, quando lmpugaou o contrato,
tém a decisão do Tribunal de Con- merecendo. pois, apelamento a sua. detas, que recusou registro ao contra•. cisão, nos têrmos em que o faz o proto celebrado entre o Govêmo da Re- jeto, por cuja aprovBi;ão portanto,
. pública e o. professor Amilcar Carva.· opinamos .
Sala das Comissões, em 13 de
lho da Silva, atendendo a que o rcs·
pectivo têrmo foi lavrado· perante au· agOsto de 1948 . .....: Waldemar. Peãrosa,
Presidente em exercício. - Aloysto
toridade incompetente.
Pelo contrato em aprêço, o profes- de Carvalho, Relator. - Lucto. Corsor AmHcar Carvalho da. Silva, foi r~a. - Etelvino Lins. - Olavo Oliautorizaido a desempenhar, na ·Fwcul· veira. - Vergniaud Wanderley.
Filinto Milller. - .Arthur Santos.
da.de Nacional de Medicina. da Uni· Augusto
Melra.
JVersidade do. Brasil, a. função de téc·
nico especializado em protozoologia e
PARECER
ma.Jariologla., junto à t:adeiriL de. Pa.·
N. o 753, ·de 1948
l'asitologla. O respectlivo têrm.o .foi la·
:vrado, em dezesseis de _agOsto de 1946,
Da Comissão de Finanças sõbre
1per111111te a. DVlsiio do Pessowl do De·
o Projeto de Decreto Legislativo
n.0 17.48.
partumento de Administração do MI·
nistério da. Educação e Saúde, assl·
Relator:: Senllldor Alvaro Adolpho. .
nando-o o dlretor da mesma Divisão
e .o interessado. O ::r'rlbunal de Con·
1. O Tribunal de Contas dlí1glu.:se
tas, conhecendo do· contrato, na. forma à Câmara dos Deputados, enca.mi~
do paragrafo 1.0 ·do artl 77 da Cons· Ilhando ao Congresso Nacional, nos
titulção Federal, negou-lhe, cntretan. têrmos do art. 77, § 1.0 da Constituito. registro, pelo fundamento de ha- . ção, a decisão que tomou de negar rever sido lavrado perante :J.Utorldade gistro ao contrato celebrado pela DIIncompetente, tendo dessa. decisão re- visão do Pessoal do Ministério da Educorrido para. o Congresso Nacional, na cação e Sa'Úde com o Dr. Amilca.r
forma do parll.grafo 3.0, ln tln.~ do ar· Carvalho da Silva, para desempenhar
tlgo 77 da m~ma Constituição. ·
a função de técnico especializado em
· Ao Ministério da. Educa.çtw aflgu· protozoologla e ma.lariolog!a da Farou-se o assunto regulador.. ainda, pelo culdade Nacional de Medicina da
·Decreto-lei n.o 5.175, de ., de janeiro Universidade do Brasil sob o funde 1943 que atribula ao referido Dlre- damento de Incompetência .. daquêlli
tor do Pessowl a cOJlllpetêncla para a órgão do mesmo Ministério du. Eduassinatura de contratos de tal natu• cação e Sa'Úde para contratar professOres, em. face do · Decreto-lei n.0
tureza; mas ao Tribunal de Contas pa·
receu. firmado em jurldica promo-· 8.393 de- 17 de dezembro de 1945 e
ção do repres~ntante · do Ministério estatuto daquela Universidade, balxa.Público, com assento ali, que a auto- . do com o Decreto -n.0 21. 321 d'e 18 de ,
.rida.de competente para a assinatura junho de 1946. O contrato, ·cujo rede tais contratos seria jll. agora, o gistro foi recusado é de 16. de agOsto
· Reitor da. Universidade do Brasll, de 1946 e se encontra por cópia junto
ao processo.
e:r-vi do estatuto da mesma Unlversi·
A douta Comissão de Constituição
dade, baJxaido ~pelo Decreto n.0 21.3211,
de 18 de junho de 1946, o que dll. ao e Justiça do Senado opinou pela aproReitor atribuição expressa p11ra "con· vação do ato do Tribunal de Contas
tratar professOres, de BCOrdo com a e do projeto da Cêmara.
Os dispositivos legais vigentes
autorização do Conselho de t'lurado.
res, e por propàsta do Conselho Uni- mostram que a competência exclusl·
versitário", Acresce, como acentua o va do Reitor da Universidade do
Parecer da Comissão· de Constitulç!i.O Brasil para admitir professOres cori.e Ju~tlça da Câmara dos Deputados, trat!Ldos, de acOrdo com o Conselho
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de Curadores e por proposta do Conselho Universitário, exclui a que o
Diretor do Pessoal daquêle Ministério
tinha em virtude do Decreto-lei m'J.
mero 5.175, de 7 de janeiro de 1943,.
pelo qual foi lavrado o contrato.
N!io pode re&tar dilvida sObre a
procedência do ato do Tribunal de
Contas que deve ser mantido.
2. somos, pois, de parecer que o
projeto da Câmara dos Deputados
deve ser, aprovado pelo Sena.do. ·
. Sala das Comissões, em 20 de
. agôsto de 1948. - Ismar de Góes,
Presidente em exercício. - Alvaro
Adolplw, Relator. Fereira de
Souza. - Santos· Neves .. - Vespasiano Martins. - Durval Cruz. JOSé Americo. - Salgado Filho.
PARECEU
N.• 754, rle 1948

Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto . de Lei
da Cdmara n. n 249, de 1948.

rlnha um engano na parte referente
aos cargos ,!solados, de provimento
efetlvo, onde figura um cargo de
oficial de Justiça como permanente,
quando deveria ser excedente.
Daí a mensagem presidencial enviada ao Congresso Nacional propondo
a retificação mediante projeto de lei
que, na Câmara dos Deputados, tomou o n.q 495-A, de 1048 e é objeto
da presente proposição.
Tratando-se de simples correção
ndmlnlstratlva da qual nenhum aumento 'de · despesa decorrerá, nada
temos a opor, .opinando, assim, pela.
aprovação do projeto·.
·
Sala das Comissões, em 20
de
-agôsto ·de 1948. Ismar .de Góes,
'Presidente. ·- Santos Neves, Relator. - José Americo. - Vespaslano
Martins. - Saluadq Filho. - Alvaro
Adolpho - Durval Cruz. - Ferreira
de Souza.

•
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Relator: senador Fillnto MUller.
N.• 756, d·e 1048
Pelo Decreto-lei n.• 9. 548, de 5 de
ag&to de 1946, .foram a~temdos •os
Da Comissão de Conswu.içl!.o
Quadros Permanente e Suplementar
e ,Justiça, sôbre o Projeto de Lei
do Ministério da Marinha. Na tabela
da Câmara n.• 231, d:e .1948.
que acompanhou aquêle Decreto-lei
foi, rpor equwoco, lncluldo como perRelator: Sr. Waldemàr Pedr<~sa '.
manente um cargo lsolãdo de proviPelo Projeto de Lei n.• 485-A, de
mento efetlvo de oficial de Justiça de
2. 0 entrllncia (J. M.), padrão E,
1948, fica . o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Edu·
quando, de fato, deveria ser consignado como excedente.
cação ·e Saúde, o crédito especial de
Em face da Mensagem do Se- crs 600.000.0()(),00•, rpara a aqulslçAo do
nhor Presidente da República núprédio · slto à rua Conde . de Boa
mero 706; de 31 de dezembro de 1947
Vista, n.• 1. 570, em Recife, Estado
e a fim de retlflcar a aludida tabe- ·de Pernambuco, a fim de no mesm<l
la, votou Bl Cilmara dos DepU·tados o poder continuar Instalada. a DeleProjeto de Lei n.• 249 de 1948.
gacia Federal de Sallde da 6.• Regllto,
Opinamos, pela sua. aprovaçAo.
do Departamento. Nacional de Saúde.
Sala das Comissões, em 17 de agôs"
A proposlçAo leglslàtlva originouto de 1948. Waldemar Pedrosa,
se de Mensagem, n.• •167, de 12 de
Presidente em · exerc!clo. - Filinto , abrü do corrente ano, do Sr. · Presl·
Milller, Relator. - Arthur Santos. dente da República; acompanna(!a de
Etelvina Llns.. - Olavo Oliveira. Exposição d·e Motivos do Sr. Ministro
Luclo Correa. Vergniaud Wanda EducaçAo e Saúde, justificando a.
derley.
· compra do prédio que fel avaliado
PARECER
. em Cr$ 735.110,80.
N .• 755, de 1948
Nada se deparando contra a constitucionalidade
.do projeto, somos pPla.
Da Comissão dé Finanças, sObre
sua
aprovação.
·
o Projeto de Lei da Cdmara . número 249 - 48.
Sala das Comissões, em 10 :!e ngôsto
.
de
1948. - Waldemar Pedrosa, PreRelllltor: Senador Sa:llltos Neves. sidenre,
em exere!clo e ·"Relator.
Na Tabela que acompanhou o DeFilinto Müller. - Arthur Santos.
creto-lei n.• 9.548, de 5 de agOsto de
Etelvtno Lins. · - Lucia Corrêa . . 1946, verificou o Ministério da MaFerrc~ra: de Souza.

.
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N.• 757, de 1948

N.• 758, de 1948

Da Comisswa de·· Finanças, sôbre o Projeto de Lei n.• 231, de

1948.
Relator - Sr. Vespaslano Martins

Da Comissão de Constituição · e
Justiça, s6bre o Pm1eto de Lei da
Climara n.O 150, de 1948 ..

Relator: Senador Etelvina Lins
o projeto n.O 150, de 1948, da Câmara dos Deptuados · e resultante de
Mensagem do Sr. Presidente da República,. autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 3.622.144,50,
para atender ao pagamento de dividas rclaclonadás,. conforme proces. so fichado no Tesouro. Nacional sob
o n.O 281.971-47.
Verlflca~se, pelos documentos que
acompanham a Mensagem, terem sido
satisfeitas tõdas as formalidades de
processamento exigidas pelo Cód.lgo
de Contabilidade. da União no seu
artigo 78.
·
_
Pela aprovação do projeto.
Sala das ·comissões,. em 19 de
julho de 1948. - Waldemar Pedrosa,
Presidente em exercício . - Etelvina
Llns, Relator. - Augusto Melra. -

Sol!clta o Sr. Presidente da Rl1públ!ca à Câmara dos Deputados, em
MelllSagem 167, acompanhada. da Exposição . de Motivos do · Sr. .Ministro
da Educação e Saúde, a abert;ura de
um crédito especial de Cr$ 600.000,00
<imiscentos mil cruzeiros) , para a
aquisição de um prédio, sito à rua Boa.·
VIsta, n.• 1. 570, Recife, . Pernambuco,
·a fim de que no mesmo co1litiruue sediada. a. Delegacia de. Saúde da. 5.6
Região, do Departamento Nacional de
Saúde.
·
·
Encarece o .Sr. Ministro a llccessldade em se adquirir aquêle · próprio,
!lOis que ali está sediada a. repartição
sob jurisdição· do seu Ministério, e não
é :posswel en.oontrar ollltro melhor
situado, sendo que a avaliação .ludl- Olavo Oliveira.·- Lucio Corrêa. clal de Cr$ 636. 755,00, do mesmo é Alvaro AdolphO. - Alfredo Nasscr.
superior à pedida. pelo seu atual pro- - ilrthur Santos. ;_ ÂlOVBio de Car·
prietário, a firma Cerâmica Monte valho.
Alegre Ltda. Acresce que 11 refel'lda
firma. acossada por credores. dcsejr.
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alienar a sua propriedade, e Nlc•mN.O 759, de 1948
trando dificuldade nessa realização,
pois que os . pretendentes a querem
Da Comissã-o de Finanças, s6bre
l!vre e desembaraçada, propôs uma
o Projeto de Lei da C/imara 11ú..:
ação de despêjo' contra 11 DelegRcJa de ·
mero 150-48.
·
Saúde nela ·sediada. ·
Relator: Senador Duryal Cruz.
A Exposição de motivos do Sr. MIA proposição da Câmara dos Depunistro de Educação e Saúde · é longa.
tados,
n.O 150, de 1948, autoriza a
e convincente'. sObre a aquisição daquê· abertura;
Ministério da Fazenda,
le próprio, seja pela necessidade da do crédito pelo
especial de Cr$ 3.622.414,50,
5.• Região de Saúde ali se c.:>nserv:tr . para pagamento de dividas 'relaciosediada ou pela vantagem do preço nadas.
· ..
pelo qual é oferecido outra sede onde
o projeto em foco orlglnoLl-se de
uma Mensagem do Sr. Presidente da
passa 'funcionar aquela repartição feRepública,
solicitando a ·abertura do
deral. · ·
crédito necessário ao pagamento de
Ante o expos~o. somos pela «prova- compromissos assumidos sem· crédito
ção da abertura do crédito solicitado.
ou além do crédito e devidamente re.
!acionados
face do que determina
Sala das, Comissões, em 20 de o art. 78 doemCódigo
de Contabilidade .
ag&to de 1948·. - Ismar de Góes, da União.
·
Presidente em exercício. - VespaTrata-se, pois, de um crédito solicisiano· Martins, Relator. - Ferreira
tado pelo Poder 'Executivo, acomp~t
de Souza. Andrade .Ramos.
nhado dos documentos comp!·obatóSalgado Filho. ...,... Durval Cruz.
rios e que percorreu os trâmites reSantos· Neves. - José ilmerico.
gulares.

.

-BüA Comissão de Justiça pronmciouse contra · a Iniciativa. Os argumentos expedidos ' pelo Ilustre relator são
para levar à conclusão do que fica
tora da. ·alçq,da . do Congresso am•
pilar a mensagem presidencial nos
moldes do substitutivo.
Não me convenceram entretanto os
Ferreira ae Souza. Vespasiano
argumentos
no tocante ao me ter. eu
·Martins. - Santos Neves. - .rosé
afastado
do
. assunto do projeto IniAmér!CQ, . - Alvaro Arlillpho.
cial, . depassando a conceituação de
"emenda".
.
·
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Parece-me
que
é
multo
diminuta
·a.
N.0 760 - 1948
· diferença admitida pelo ilustre relaDa Comissão de Finanças sôbre tor quanto à emenda da Câmara· dos
Senhores Deputados em comparação
a Proposição n.0 259 - 4e ;1.947.
com a. do Senado, · ·
Relator: Sr.. :1\polonio Sll>les.
se ·se reconhece como referente à
mesma
matéria.> a criação ·de funRelato :pela. segunda. :vez. a Proposição n,0 . 259, de 1947. Refere-se à · ções gratificadas para Inspetorias
criação de duas novas Inspetorlas · de Regionais de Fomento da Produção '
Fomento à Produção Animal nos Es- · Animal, .quando se trata de um projeto de lei .que cria duas Inspetorlas
tados de Mato Grosso e Goiás.
a
mais, com as respectivas gratifiNa primeira :ve21 me :pronunciei favoràvelmente à criação destas lnspe- cações, .não ·atino como julgar-se com
torlas, colli tanto ma.lor entusiasmo menos benevolência estender-se êste
· quanto se referia a execuçAo de um mesmo regime de gratificação quando
:plano já certa vez, hã anos passados, se tem em mente o ]:lróprlo Departa:POr mim defendido. iEstes dois gran- mento Nacional de Produção Animal,
des Estados pecuarlstas bem merecem de que o Fomento ã Produção Animal
que se lhes atendam as necessidades é apenas uma Divisão.
Se, no segundo caso se tratà. de um
!Prementes de assistência. técnica no
procedimento
.Inconstitucional . porque
domínio da criação de boVInos.
"emendar é ·corrigir, é melhorar, é reAcontece entl:etanto que, tendo em formar, é modificar'.' na linguagem do
'VIsta o fato que a Câmara dos Se- , próprio ·douto relator, e o meu substinhores Deputados apresentara. ao pro- tutivo .fê21 mais do ·que Isso, no , caso
~eto Inicial <Mensa.gem do Sr. Preda emenda da Câmara não sei como
sidente da Repúbllca) unia emenda encontrar que ,tenha ela feito. inenos
;pela qua.l eram criadas as funções do que isto.
gratificadas . ;para os lnspetores das·
A modificação da .câmara terá sido
demais Inspetorlas Regionais existen- menos profunda, · atingindo somente
tes, logrando aprovação do plenário, uma Divisl\o do: D.N.P.A. e a do
.qulguel do meu dever reparar a. lnjus- meu·· substitutivo . foi mais profunda .
tlca. que assim se processll.va para indo até ao próprio Departamento.·
com as demais repartições do mesmo
Concluo, portanto, que sob êste · asDepartamento Nacional de Produção pecto a. emenda da Câmara. deveria'
Animal.
'
. .
.
ser rejeitada. ou aceitas ambas. ·· Se
Neste sentido aprese:illtel num subs- a emenda que apresento foge ao as- ·
titutlvo que colocava 0 DNPM em pé • sunto, a da Câmara também o faz. A
de Igualdade com o DNPV, manten- iia Câmara refere-se a uma parte de
do a ldentldaiie das gratificações na . um _todo - (O Departamento de Pro. sistemática. do Ministério da Agrlcul- . duçao Animal) e a que apres~to re. tura.
.
fere-se a este todo.
.
A .segunda r1121ão ·da inconstitucioOcorreu-me entretanto dúvidas sO- nalidade do substitutivo aduzlda .pelo
bre a llceidade · ao Senado de tomar nobre· senador FerrelrJL •de sou21a se
esta Iniciativa, uma vez qU!l a men- encontra no caso especial de se trasagem inicial fOra da Presidência da tar de ampliação de vencimentos, emRepública. Sollcitei por Isso o.. prévia íbora sob forma de gratificações.
audiência do. Comissão de Justiça, a
O art. 67 no seu paráigrafo 1,0 refim de que só depois disto, se pronun- serva. a · Iniciativa ao Presidente da ,
ciasse a de Finanças.
República, Conformo-me com o paportanto, a Comissão de Finanças, favorável à aprovação ·da proposição a.clma referida.
Sala das Comissões, em 20 de
agOsto de 1948. - rsmar de Góes,
Presidente em exercício. - Durval
· Cruz, Relator. - Salgado Filho. É,
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· recer do· nobre Senador nesta face de
A emenda da Câmara visaria resua- argumentação e, por isto retiro Ci parar essa injustiça, traindo entremeu substitutivo na esperança de que tanto a desigualdade de tratamento
o titular da pasta da Agricultura, · dentro do próprio Departamento de
despertado o assunto nesta elucida- Produção ·Animal. Não mq,tivo, potiva controvérsia, tome a iniciativa rém, nêste argumento à emenda que
de levar a apreciação do Chefe do .apresento. :ll:le me levaria a proceder
Govêmo a diferença de tratamento à reparação· constante de meu substi·
ora reinante no Quadro do funciona- tutivo. FUndamento nos argumentos
lismo do ..Ministério da Agricultura, da· segunda parte do parecer brllhanprovocando, se bem achar convenien- te do nobre senador Ferreira de ·Sou- ·
te, um projeto em separado para não za quanto ao respeito ao ·art. 67, § 1.0
diZer injustiça.
da Constituição. .Argumentos que me ·
· Em face do exposto, e tendo em vislevaram a retirar o substitutivo;
ta que fica retirado · o substitutivo
Ao Projeto 111.o 259, de 1947.
apresento as seguintes emendas a
que o Senador Alfredo Neves acresEMENDA N,0 3
centa uma terceira. Sôbre esta opiSuprima-se o art. 2.0 •
no desfavoràvelmente em face dos argumentos já expendldo:i em relação
do substitutivo por mim apresentado.
. PARECER .
Sala das Comissões, em' 13 de agôs. N.0 761, de 1D48
to de 1948. - Ismar àe Góes, PresiDa Comissão àe Constituição .e
dente. - ApoUlnio Sales, Relator.
Justiça, sóbre o Projeto de Lei
- Salgado Filho. - Andraàe Ramos.
- Mathtas Olymp{o. -· Vespastano
Martins. - José A1nérico. - DUrval
Cruz. - Alvaro Ado!pho,

da C4mara n.• 222, àe 1948 •.

Relator: Sr.· Waldemar Pedrosa.
Pelo Projeto" de Lei n.• 183, de !948,
da
Câmara dos Deputados, é aberto
0
l!lMENDA . N. 1
ao Congresso Nacional - Câmara
dos Deputados - o crédito especial
Ao art. 4.0 :
de
Cr$ 1.947 .895,10, para ocorrer ao
Onde se lê:
pagamento de despesas com reforma
"esta lei entra em vigor em ·1 de ~ e ampliações do Pa!ll.cio Tfradentes.
janeiro de 1948".
Nada há a argüir contra a constiEscreva-se:
tucionalidade do Projeto, pelo que
opinamos pela ·sua aprovação, ouvida
"janeiro de 1949".
a Comissão de Finanças.
Justificativa
Sala das Comissl!es, 5 de agôsto
A aprovação do projeto· não . admi- · de 1948. - Walàemar Peàrosa, Prete outra data para sua entrada em sidente e Relator. - Filinto Milller.
vigor, não se. cogitando de dar-lhe - Arthur Santos. - Ete!vino Lins.
- Vergniau4 Wander!eg.
Luclo
efeito reortatlvo. ·
corréa.

EMENDA N,0

2

Ao art. 2.•:
.Suprima·sll e substitua-se pelo original da Mensagem do Sr. Presidente da República.
Justificativa
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N.• 762, de 1948
Da Comissão àe Finanças, só•
bre . o Projeto àe Let da. Câmara
n.O 222·48.
Relator: Sr: Andrade Ramos.
o Projeto n.0 183-B, de 1948, abre

Não me canso de repetir que há ·
uma profunda injustiça nos Quadros
·do D.N.P.A. quanto a gratificações ao congresso Nacional - Câmara. dos
de funções. !tste Departamentõ, que Deputados - o crédito especial de.
1.947.895,10 para ocorrer ao paé dos mais Importantes do Ministé- Cr$
gamento
das despesas com reformas
rio da Agricultura ,acha-se em con- e amp!lações
do Palll.clo Tlradentes.
dições · Inexplicáveis de inferioridade
a necessidade de abrir
Lastimamos
quanto aos seus servidores em fun·
mais
um
crédito
espectar: mas o llus .. ·
ção de direção, em referência aos demais Departamentos do mesmo MI· tre Deputado Sr. Munhoz da Rocha,
1.0 Secretário da Câmara, diz nas suas
nistérlo. A reparação se Impõe .

-646i-Illformações que as obras em a.prêço

o projeto em aprllço originou-se de
mensagem do Sr. Presidente da Re·
cessidllde, especla.lmente !III da. btbllo- ptíblica, em' face do exposição de mo ..
:l:a.lta.· se está ressentindo a OA,rilarn.
ti vos do Sr.
Ministro da !l"azonda,
comprovando
a
necessidade
da llibertuSomos, pois, de parecer que a ComlssAo de Finanças do Sena.do se ma- ra do referido crédito, para fazer
face, nos exerclclos de 1947 e 1948, ao
nifeste 1a.vorável no projeto.
Sala. das Oomlsslíes, em 20 de pagamento dos juros das apóllces emiagOsto de 1948. - Jsmar de G6es, tidas nOil têrmos do Decreto-lei ntímePresidente em exerofclo. - Anllrade ro 9. 870, de 14 de se&embro de 1946.
O crédito solldtado, como se vê do.s
Ramo~ Rela.tor. - Ferreira lle Souza.
termos da mensagem, é Indispensável
- Satgarlo Filho. - Santos Neves.
-- vespaslano Martins; - José Ame- ·ao pagamento de juros de tftulos emi·
tidos em virtude de um11 d!sposlçfío
rico. - Alvaro Adolpho,.
legaL
·
PAII!lCER
Nfío há, pois, como negar
or6dlto
pedido.
N.• 763, de 1948
Assim sendo, a Comissão de F'inanDa Comissao de Constituição e ças aconselha a. llJPrDfl'açlio da Propo·
Justiça, sôbre o Projeto de Lei dct siçlio n. 0 77, de 1948,
Citmara
77, de 1948.
Sala das Oomlssóes, em . . . de
agOsto de 1948. - Jsmar de Góes,
Relator: ~ Sr. Augus&o Melra.
).;'residente. ... DUNJa! Cru111, Relator.
o Projeto de Lei da Câmara dos - Salgado Fillto, - Ferreira de
Sauza. -. Véspasinno Martins.
Deputados ri.• 77, de 1948, t~m por fim
R·brlr pelo Ministério da Fazenda um· Santos Ne1Jes • ....:. José Amerloo.
411Jaro Adolpho • .
crédito especial para. satisfazer ao pagamento de juros de a.póllces federais,
PARECER
sendo o dito crédito no va.lor de ....
Or$ 4. 902. 762,40.
,N. 0 765, de 1948
O Projeto em questão foi solicitado
Da Comissão de Finanqas, sópelo Presidente da R-epública atendenbre o Projeta de Lei da Câmara
do à exposição do :Ministério da P'a125-48.
zenda. Sendo o dever da NaçAo satls·
fazer aos juros vencidos das apólices
Relator: Sr. Mathla~ Qlymplo.
emltldllB por fOrça do Deoreto-lei nú·
E' submetido à cons!deraQAo dD ·Semero 9. 870, de 14 de setembro de 1946, nado
Federal prDjeto de lei detotom!nada há a Impugnar Ji\ na substl\n•
nando
sejam publicados.
cm Ji\ na natureza cons.tltucional do
dito projeto. D~ve por Isso ser apro". ; .nas seções 1respectivas ao Diávado pelo/aenado;
rio da Ju1tlça, os Ao6rd4os, ••ntençar e llecisiJet, do Suprsmo TriSala das Gomisõea, em 17 de junho
bunal Federal, Tribunal .Federar
de 1948...... llttilfo Vfvacaue&, Preaiden·cte
Recursos, Superior Tribunal,
te. ~ Augusto Meira, Rela.tor, - FI·
Militar, Tribu11al Superior Eleitolfnto MUller; - Luclo Corrl!a . .... Olavo
ral, Tribunal lfe Juatlça e Jufaes
Oliveira; ..... Eteltlfno Lfns. - FetTeira
do Distrito Feaeral, Tribunal surle Souza . .... Vergniatut Wanderley. perior do Traballto, Tribunal ~e
Arthur santos. - Walde1nar Pedrosa.
glonal e Junta de' OonollfaQ4o do
Dlrtrlto "Federal, Tribunal Mtrrftfp
PARECER
mo, Tribunal de Ccmtcu e Con.
N.• 764, de 1948
sel11os de Contribuintes" <at·tlgo
1.").
- Da com18silo ele Ftnanças slltlre
o Profeta rle Let da camam núNa Comissllo de Constltulçllo e Jus·
mero 77, rle_ 1948.1
tlça o nobre relllltor examinou ·vArlos
aspectos do proJeto, apresentando.o
Relllltor: Sr. DUl"VIIl Oruz.
como lnjustam~nte particularista e coPela Câmara dos Deputadoo, foi remo encarso exeepelonalmente P-eeado
metida ·ao Senado a ProposlçAo n11·
aos corres pdbllco3, uu•ndo a finalimero 77, de 1948, que autoriza a aberdade visada vem sendo atendida pelas
revistas espoolalil!adas.
ttira pelo Ministério da . Fazenda, do
No fundo, nada teriamos a objetar
crédito especial de . Ort 4. 90~. 782,40,
para pagamento de juros de apóUceg
1 brilhante argumentll9Ao do parecer
subscrito pelo Instituto dos Advoga.
da Divida Ptlbllca.
slo tôdi!S de absoluta. utllidade e ne-

o

n.•

n.•
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dos Brasileiros e que se encontro. cm
a penso. Entretanto, não me sinto
habilitado a apoiar a proposição que
. vem ~sobrecarr~gar a Imprensa Naclonai e onerar o seu orçamento em ·
quantum que não se procurou fixar
nem foi estudada a. sua capacld~':!P.
técnica de dar cumprimento aos encargos cometidos pelo projeto em discussão.
Assim sendo, data vénia, opino pe·
la sua não aprovação,
Sala das Comissões, em 20 de
agôsto de 1948. - lll1114r de Góee,
Presidente. - Mathtas Olympto, Re·
lator. - Vespastano Martins. - Jos~
Amerloo. - Durval Cruz. Actolplto,. - Salgado FilhO.
drade Ramos.

Alvaro
An-

PARECEU

N. 0 706, de 1948
Da Comtssllo de Constitulçllo e
Justiça, sôbre as emendas a/L'Til·
ctdas à Proposição n.0 28, de 1948.
Relator: - Senador Etelvina Llns
Examinando as quatro emenda&
a.presentadas em plenário à Pr0}l061·
çllo n.0 28, assim se· pronunch a Comlssllo de Constituição e Ju~tlça. ·
Emenda n.0 ·r- Manda substituir,
no art. 2.0 , as palavras, finais - "de
68 anos, afastadós, etc.," pelas se·
gulntes - "de 70 anos, afastados da
tunçAo ou cargo, com os vencimentos
Integrais dêste".
(
. Duas partes compõem a emenda.
a) a ciuestAo da Idade - 70 e não
· 68 anos;
bl o afastamento do militar com os
vencimentos Integrais do cargo ou função que estlven exercendo, no atlll{llr
a Idade limite. ·
A Idade para a aposentadoria com·
pulsórla dos funclonãrlos públicos é
realmente, de 70. anos, nos têrmos do
art. 191 da Constituição, como alega
o autor da emenda.
Atendendo, no entanto, à natureza
especial do se~vlço, poderá a lei re·
duzlr, tal limite (§ 4.0 do artigo Cl·
tado) . E a permanência de militares
no serviço atlvo, como sabemos, ·ol'le·
deee a normas especiais, variando de
conformidade com o pOsto, sendo certo que a transferência para a redervn
dos próprios generais, almirantes e
brigadeiros, ·se· dá antes da Idade 11·
xada no projeto - 68 anos.

SObre a conveniência da alteração
proposta, melhor talará, todavia, a
Comlssll.o de FOrças Armadas.
Quanto à seguncla Parte cja emenciA. .
nada a justifica.
As funções, nas FOrças Armadas. são
Inerentes ou privativas de postos ou
graduações, a ca,dn função correspon·
!lendo determlnacjo pOsto. HQ. V611CI~
mentes ele c11pltão, major, .coronel, gu.
neral, etc., e ni\.o venclll!entos dessa. _
ou daquela função.
Pela emenda, um m!lltar, ao atingir
a Idade limite, será 11fastado com· os
vencimentos Integrais da função que
estiver ocupando na época do afastamento. Quer dizer, um ·capitão, por
exemplo, no desempenhQ temporár!D
da função de major, terá, nos têrmos
da emendn, os vencimentos dêsse úl·
timo pOsto. Proibindo, como prolbem,
as disposições vigentes, a promoçAo
dos militare~ da reserva em tempo de
paz - na hipótese, uma verdadeira
anomalia perante a legislação militar ~ no pOsto 'de capitão e com vencimentos de m11Jor.
Manda a Emen.da n.• 2 que se sullll· ·,
tituam, no art. ,l.C, parte final, as pa·
lavras - "dos respectivos postos" ...
até o fim da frase, pelas seguintes "das respectivas funçlíes gue estive· ,
:rem exercendo". • ·
A Comissão rejeita a emenda pelos
motlvoo apresentados, Unha atrás, em
re14çAo i!. ·&lll\llldlli .parte da Emenda.
n. 0 1.
Emenda n.• 3 - Manda apllcllr as
clisposlçlíes da lei "aos civis aposentados que forem admltlilos no CI:Kerclcto
cre~lvo . de qualquer funçjl:o ou cargo
público'!,
·
A· emenda é dispen&j!.vel. um fun·
clonl!.rlo aposentadQ · si)lnente pqclerã
ser chamado ao exerclolo efetlvo de.
determinado cargo mediante reversQ.o
ao· servloo pllbllco; lato é, como o cancelamento de sua 'q,posentadorla. E, ..
nessa hipótese, quando novamente
aposentado, é obvio que o será com
os vencimentos do cargo que estiver
exercendo. Nilo hA no funcionalismo
civil aquilo qup ocorri! na vida militar,
Isto é, empora na reaerva, pode o ml.
lltar ser de~lgpaclo para funolíea da
atlvldade.
A Emenda n.0 4 manda estender aos
oficiais da reserva remunerada .qu re·
formados que llllrvem na Caixa de .
Construção de Casas do Ministério da
Ouerra, por. nomeação do Ministro, os
direitos e vantagens estabelecidos na
presente lei.

'
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Veja-se bem em que têrmos está
redigido o art. 1.0 da proposição:
"o exercício efetlvo de serviço pre'VIsto nas Organizações das FOrças Armadàs, prestado por militares' da reser·va remunerada ou reformados, da Aeronáutnca, do Exército ou da Marinha,
d'esignados para funções da atividade,
assegura-lhes dlrelito à ~rcepção de
vencimentos e vantagens dos respectivos postos e graduações", etc.
. Será a Caixa de· construção de Casas do Ministério .da Guerra um órgão
que se enquadra na expressã& - "Organizaçõ_es das Fôrças Armadas"?
. NãG, evidentemente nãõ. Nem na
Organização ·do Exército· (Decreto-lei
n.• 9. 099, de 27-3-46); nem na Organização do Ministério da Guerra ( Decteto~lei n.• 9.100; da mesma àata),
figura a mencionada Instituição.
· Não se enquadi'ando, assim, a caixa,
na organização do Exército, nadil. justifica. a aceitação da emenda.
· Sala das Comissões, · em 8 de julho
di! 1948. - Waldemar Ped.rosa, ·PresiQ.ente em exercício, - Etelvina Lins
Relator. - Arthur Santos. - AloysiÓ
tU Carvalho . ...:... Lúcio Correa. - Fer-

· reira de Souza.

PARECER

.N.• ,767,

de 1948

Da Comissão de Fôrças Arma-

das, sôbre as emendas oferecidas
·_à Proposição n.• 28, de 1948.
: . Rela'tor: Sr. Ernesto D(lmelles.

. A.' ProposiÇão n.o 28, de

1948; to-

·ram apresentadas em plenário. qua·

tro emendas.
· Contràriamente a. todas elas já se
manifestou a Comissão de Cotlstltul·
ção e Justiça que, ·com os argumentos usados para encará-las ~ob o pon·to de vista constitucional, abrangeu
.Igualmente o próprio' mérito de cada
uma, esclarecendo-as de modo cabal.
.···Num só ponto . a douta Comissão
não deu· a última palavra.· F'ol no que
se refere à .Emenda n.o 1, pela qual
se pretende equiparar a idade da reforma dos mUltares à da aposentado·
· :ria. dos funcionários civis.
·
· Afirma o nobre autor. da. emend>l,
ao justificá-la, que a Idade para. a
aposentadoria não é mais GB anos, e
sim 70, conforme prescreve· o art. 191
.da· Constituição Federal; Mas convém
ressaltar que, quMldo pretende. estender aos militares preceitos do ·Título
VIII (Dos Funcionários Civis) , a Cons-

tltulção o .faz formalmente, tal o caso
do art. 182, § 6. 0 (Título VII - Das
Fôrças Armadas), que diz:
"Aos m111tares se aplica o disposto
no · .art. 192 e 193 (Titulo . VIII dos
Funcionários Civis) ".
E assim não procedeu relativamente ao art. 191,• .parece claro não ser·
seu objetlvo aquêle agora visado pela
Emenda n.o 1.
·
Pela legislação em vigor, para cada
põsto da hierarquia. mUltar há. uma
Idade limite em que, ao llltlngi-la, e o
oflcla.l traJIISferldo ~ulsàrlantente
para a . reserva. Nessa situação de
oficial da reserva pode o. mUltar ser
convocado enquanto. não completar 68
anos. Quando Isso se der, se::!i êle reformado. Assim, todos aquêles que
na . situação de convocados ou no·
meados para funções da atl•;a, c?mpletaram a idade de 68 anos, foram ,
reformados e licenciados.
.
·
Nessas condições, se agora passarmos para 7(1 anos a Idade da reforma, a quem Irá beneficiar a lei, se
nenhum oflçial permaneceu.- ou · de·
veria ter permanecido, em serviço
atlvo depois de 68 anos? Mandar-lhes
contar o tiempo, depois da. data do
licenciamento, como se tivesse cont!·
nuado a servir até atingirem os 70
anos não nos parece razoável. ·
Não ve!Jlos, por conseguinte, motl·
vo para. modificar-se a leglsla.ção em
vigor, no que se refere à idade da reforma dos militares.
·
. Concluindo, estamos de acôrdo· com
as considerações .da Comissão de .Jus•
t!ça no referente às outras emendas
e somos, também. pela rejeição da de

n.•

1.

.

Sala das Comissões, em 16 de ag6s·
to de 1948. .:... Pinto Aleizo.- Presiden·
te. - Ernesto DorneUes, Relator. !rfaynard. Gomes. ~ Magalhães Barat_a. -

Salgado Filho.
PARECER

N.• 768,. de 1948 ·
Da 'Comissão de Fôrças Arma. das, sôbre as emendas oferecidas
à Proposição n.• 28, de 1948.

Relator: Sr. Salglado Filho.
, Retorna a proposição à Comissão
de Finanças para · que · esta se pro·
nuncle.· sôbre quatro emendas que lhe
foram oferecidas em ·plenário, de vez
que· já se pronunclara ela pela procedência do projeto apresentado à
Câmara dos Srs. Deputados.
!
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Quer a Comissão de Constituição e
Justiça, quer a de FOrças Armadas,
opinam contràrlamente às emendtts,
sendo que a primeira delxàra a segunda julgar da conveniência da primeWe. parte da Emenda n.0 1, que
manda considerar a.ldade de 70 anos
para a reforma dos mll!tares, quando
a proposição aceita a fixação em 68
anos da legislação em vigor.
A Comissão de Finanças dado o injustl.tlcado ·aumento de desp~sas qu~
as emendas acarretam, tam'bém, é de
parecer que as emendas devem ser
rejeitadas.
Sala das · Comissões, em· 17 de
agOsto de 1948. - Ismar ãe Góes,
Presidente. - Salgcuro Filho,' Relator. - Santos Neves. - VespaAndrade Ramos.
siano Marti118. José Amerlco. - Alfredo Neves.
Ferreira de Soum. Durval
Cru2.
PARECER

N. 0 769, de 1948
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sóbre o .Projeto de Iiei da
Cámara n. 0 224, de 1948. ·

Relator: Sr. Luc!o. COrrêa.

o· Proje!{) de Lei n. o 704, oriundo
da Càmara dos Deputados, 'concede
isenção de direitos de Importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive
ImpOsto de consumo, para duas caixas com o pêso legal de 106 quilos,
as quais contêm um conjunto de aparelhos físicos e acessórios, destinados ao Instituto de Pesquisas· Tecnológicas do Estado de Silo Paulo.
2. O projeto resultou de. mensa.gem do Sr. Pr.esldente da Repó.bUca
à Câ.mara dos . Deputados. ·
3. Pelo § 3. 0 do art. 13 do Decreto-lei n. 0 300, de. 24 de fevereiro
·de 1938, o material a que se refere
o projeto goza de redução de direitos de Importação e nllo . de Isenção
ampla. como a Interventorla do Estado· de São Paulo solicitou à Ins. petor!a da Alfândega de Santos, em
oficio n. o 7.194, de agOsto de· 1946.
Dai o Ministério da Fazenda ter exposto ao Sr. Presidente da República a necessidade do pronunciamento
do Congresso Nacional, eis que, a concessão dessa isenção de direitos é da
sua competência,
·
A Comissão de Constituição e Justiça, sob o aspecto const!tuc!o:ml ou

legal, nada opõe à 111provação do pro•
jeto.
·
Sala das Comissões, 5 de agOsto'
. de 1948. -· Waldemar Pedrosa, Pre. s!dente em exerc!c!o, - Lucia Corréa, Relator. - Vergniaud Wanderley, - Arthur Santos, sem embar·
go da desnec:essfdade do projeto em
face .de preceito constitucional. Filinto MUller. -

Etelvina· Lins.

PARECER

N. o 770, de 1948
Da Comissão de Finanças, sóbre o. Projeto de Lei da Cámara

· n. o 224-1948. ·
·

Relator - Sr; Andrade Ramos.
O Projeto de Lei n. 0 704, de 1948,
da Câ.mara dos Deputados, Proposição n. 0 224, dêste Senado· Federal
concede isenção de direitos· de !ln·
portação ,e-- demais taxas aduaneiras
Inclusive ImpOsto de. consumo para
duas caixas com o pêso legal de 106
quilos, .contendo um conjunto de apa·
relhos ffs!cos e acessórios, vindos dos
Estados Unidos da América e destinados ao Instituto de Pesquisas Tec·nológ!cas do. Estado de São ~'~Bulo •
.O projeto decorreu de uma mensa·
gem do Exmo. Sr;: Presidente da
República acompanha.da de ex!POfli·
çlío de motivos do Sr. Ministro da
Fazenda, just!fic!!<~do a_ necessidade
de· serem outorgados os favores da
isenção conforme havia pleiteado o
Govêrno do Estado. de São Paulo.
, · Somos, pois, de parecer que a Co·
m!ssAO .de Finanças se manifeste fa~
voràvelmente 1!10 projeto de !e! em
aprêço.
Sala das CoiD!ssões, ·em 24 de
agOsto de 1948. - Ivo ã' Aquino, Presidente. - Andrade Ramos, Rela~
ter. - Ismar de Góes. -.Santos

·

Neve1. - · Vespasiano Martins. José Americo. Mathias Olymplo.
- Durvar Cruz. - Victorino Freire.
- Alvaro Adolpho.
PARECER

N.0 771, de 1948
Da Comissão de constituição e .
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
·
Cámara n.0 211,. de 1948.

Re!!lltor: Sr.· 018/Vo Oliveira.
1 - Manifestada a praga dos gafanhotos, no Sul do ;pais, o Poder Executivo- saiu em socorro da nossa lavoura, abrindo um crédito· extraord!·
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que do mal' na sua presumida origem,
no Chll!lo Paragua.!o, nem procur111 sa·
tlsfazer os noasos compromissos lnter·
nacionais, resultantes. do convênio In·
ternaclonal do combate ao Oafanho·
to, que o Brasil assinou em Montevidéu em setembro de 1946. Colno. se
'Vê, nilo estudamos de novo o projeto
qUé estava sujeito ao nosso exame,
de origem governamental, que nos velo
·da Câmara dos Deputados, onde se
estabelecia· regras, num âmbito largo
Para procurar debelar o mal pela raiz,
e não com palllitl\los tendentes a eVI·
tar os efeitos sem aniquilar a callBa.
A Câmara doá Deputados ainda não
quis examinar as ellH!ndas do Se·
nado ao. seu projeto que regula o
combate definitivo aos aerldlos, dan·
.do cabal satlsfaçlio aos compromissos
que assumimos pelos nossos delegados,
fall!endo com que sua m!ssAo fosse ex·
. cluslvamente para obtenção dos pro•
ventos pessoais aos nossos representantes, mas sem efeitos práticos para
tornar benéfico o trabalho dêles. Paciência: dos males o menor. Que ao
menos· nos preparemos para enfrentar
as nuvens periódicas que Infestam o
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná,. pois, o rldlculo crédito sll·
mente aparelhará o Ministério da
Agricultura para atender às incursl5es
nessas zonas, abandonados os ·Estados de Mato-Grosso, Minas e São
Paulo. Em verdade, êstes Estados nlío
sAo. ~ · cOillltaalot.oot.mte visitados pelos .Inimigos que o Sr. Ministro da
Guerra da Argentina, quando assistia
ao embarque de grande contingente
Arthur .Santos. - Luclo Corr~a. do E.xérclto qUe la combater os ga.F.er~elra de Sour~~a. - Flltnto MUller.
fanhotos, disse ser tAo perigosos e tllo
pernlcloilos nos seus estragos quan-·
PARECER
to os homens nas lutas armadas .. Mas,
N,ó 772, de 1948
era preciso prever com antecedência
capaz de permitir o equipamento neDa comtaslfo de Finanças, sObre
o PI'Oieto de Lei da .CII.mara nú- · cessário para atacá-lo no ar, antes
da .desova, e'ltandio·se 011· terríveis
mero 211, de 19411.
·
saltOes, · cujos estragos, pela. sua vo·
Relatot•: sr. Salgado Filho:.
racldade, são 'tão maléficos quanto os
dos elementos adUltos. Enfim,· segui·
Trata-se simplesmente, da abertura
m'os velho hâblto de, por medida de
de um crédito especial .de .... , •••..
C1·$ 15.000. 000,00 (quinze milhões de economia, · não solucionar os problecruzeiros), para despesas com. o .lni· .mas, de maneira radical e definitiva,
elo do. combate à praga dos gafanhomas por partes, dando . uma despesa
tos, a que estão periOdicamente sujeiafinal multo maior, de resultados,
tos os agricultores dos Estados do Rio
pois, .antleconOmlcos.
Grande do Sul, Santa Catarina e Pa·
. Assim se quer, assim se faça.
raná. Foram· esquecidos para os reE' a Comissão de Finanças de pacursos os Estados de S. Paulo, MInas Gerais e Mato-Grosso, !gualmen- - recer que seja aprovado o crédito especial de quinze milhões de cruzeite assolados pelo mesmo mnl, nem
ros, sem prejulzo do que propôs para
ta!!!_bém as previsões n.lcnnçam o ata-

nârlo para êsse fim de Cr$ 5.295.000,00,
pelo Decreto n.• 23. 671, de 12 de de•
:&en\bro de 1947 e solicitando poste·
rlormente ao Congresso Nacional, com
a Mensagem n.• 615, d& 30 de novem·
bro de 1947 outro crédito de •.•...
·crt 8. 809.500,00, para a mesma apll•
caçlío.
'"· 2 - Ante a gravidade daquela ca•
lamidade, a bancada gállchâ, na OA·
mara dos Deputados apresentou ao
Congresso o projeto que tomou o nú·
mero 771, autorizando o Poder. Exe·
cutlvo "a abrir, pelo .· Ministério da
A!rrlcultura, o crédito especial de ..•.
or• 20. ooo. ooo,oo <vinte lnllh6ell de
cruzeiros) , para atender às despesas
com o combate ao gafanhoto no Sul
do-Pais.
·
Gesto Idêntico teve ·no Senado . o
ilustre Mlnllltro Blil8'ado Filho, elevan·
do o crédito para Or$ 60. ooo. ooo,oo
(cinqUenta milhões de cruzeiros) .
3 - O projeto da bancada gallcha
logrou aprovação na OAman dos
l:leputados, com a reduçllo do crédito
para Or$ 15.000.000,00 (quinze mi·
lhõcs de cruzeiros) e é agora sUbme·
tido l apreciação do Senado Federal.
4 A jurldlcldade da proposlçllo
não sofre dllvlda alguma. E lmpOe· ·
se li sua conveniência, qUe, entreta.n•
to, deve ser submetida à! OomlssOes
de 'AgricUltura e P'lnança.s., em vir·
tu de das nossas regras estatutârlas.
. Sala da oomlssllo de Cónstitulçllo ·e
Justiça do Senado Federal, em 10 de
agOsto de 1948. - Waldemar Pedrosa,
Presidente em exerclclo. - Olavo Oll·
vefra, Relator. - Etelvina Ltns. -

-661n regulamentação do combate lnte·
gral aos acrldlos.
Sala das comissão de Finanças, em
17 de agOsto de 1948, - rsmar de
GtltJs, Presidente. -' Salgado Fllh.O,
Relator. - Santos Neves. - Vespa.
alano Marti716. - Andrtlde Ramos.

· - José Americo, - Alfredo Neves. Fererira de Sourea. - Durval crure.
PARECEI!

N.0 .773 - 1948
Da Comlsaa0 de Constituiçao· e
Justiça, s6bre o Projeto de Lei da
C4mara n.• 200, de 1948.
Relator: - Sr. Vergnlaud Wa.nder·
iley.
O Presidente dn República pede autorização para nbrlr pelo Ministério da
Justiça· utn crédito especial de trinta
e sela mil e quinze cruzeiros (Cr$ ..•.
38.015,00) para pagamnnto de gratl·
flcaçáo a João Evangelista de Figueiredo Lima.
Trata-se de uma gratificação Incorporada por lei, ao vencimento d~ vãrios funclonârios; Já. foi aberta crédito para o pagamento de quase todos,
parecendo ser êste o dltlrn~ g l'oceber.
A OAmnra doa Deputados aprovou o
projeto visto · nada hJWer COI1JtM a
sua co!Üitltuclonalldade, somos pela sua
aprovaçlio.
·
Sal11 lias Comissões, em 17 de agOsto de 1948. · - Waldemar Pedrosa,
Presidente em exerclclo. - Vergniaud
Wanderley, Relator. - Olavo Oltvel·
ra. - Artl!ur Santos. -Etelvina Llns.
- Lucia Correa. - Filinto Maller.
PARECER

N.• 'l74 - 1948
Da Comissao de Finanças, s6·
bre o Projeto de Lei da C4mara
200, de 1948.

n.•

Evangellsta de Figueiredo Lima, don!L
Zllda Resende de Figueiredo Lima, e
referente ao pagamento da gratlflr.a·
ção de 30%, a que o de cu jus tem di·
relto a receber da União.
A respeito da pretensão da requerente foram ouvidos o Mlnlstérlo d~
Justiça e o DASP, reconhecendo Rnl·
boa o direito pleiteado.
·. ,
Com efeito, a Interessada fundamen·
ta seu direito nas Leis n.o 2. 544, de 4
de janeiro .de 1942, art. 94, Inciso V,
e n.• 2. 738, art. · 123, de 4 de Janeiro
de 1913, que assim .dlapllem:
"V - A conceder a08 continues,
correlatas, auxiliares e serventes do
iM1nlstérlo da Fazenda, compreen·
d!do o Tribunal de Collitas, gratl·
!lcaçlio de .30% sObre 06 · aa.lârloa
altuala, excetuados 06. contlnuos da
Recebedoria: do Distrito Federal,
aas llllfA.ndegas e .1!118 delegac!as
lflacals e os servidores das afl.cinas
da casa da Moeda e trabalhadores
da Alifân.deg:a".
"Art. 123 - Fica InCorporada ao

vencimento doa contlnuoa, correi&·
toa, aUXIliares e serventes do Ml11iB·
térlo da Fazenda, compreendidos os
do Trlbunàl de Contas, a gratlf!ca·
· çlio de 30% de que trata o Inciso V,
do art. 94, da Lei n.• 2.544, de 4 de·
janeiro de 1942".
Em cumprimento a êstes dlaposlti·
voa, vârloa créditos têm sido abertos
para pagamento doa mUitos Interessados, restando apenas · atender "o~.
herdeiros do Dr. João Evangellata, a
cuja pretensão nada é · pOSB!vel opõr.
desde que dos autos consta a ·lntern:p·
ç4o da prescrição, bem assim a qlla·
!ldade de aUXI!lar da Imprensa ao
tempo das leis cltadail.
E' .o meu parecer.
Sala dM Comissões, em 20 ·de
agllsto de 1948, - lsmar de Geles,
Presidente em exerckio. - Mathias.
Ol11mpto, Re!Mor•. Ferreira de

Relator: Sr. Mathlas Olymplo.
Souza. - Andrade Ra!IIOII; - Sal·
Em Mensagem de 3 de março do cor.gado
Filho. Santoa Neves. rente ano, o Exmo. Sr. Presidente da
Vespastano
Marttna.
- Alvaro AdolRepublica solicita do Congresso Na·
pho. - Durval crua,
clonai a abertura do crédito especial
de Or$ 38.015,00 (trinta. e sela mu e
PAIIECER
quhwe cruzeiros·,. destinado a ocorrer, .
0
N. 775 - 1948 . ·
no ,perfOdo de maio de 1913 a dezembro
de l!Ml, ao ·pagamento da. grastl.flcaçAo
Da .Comissflo de Constituição e
llllstltulda pelo art. 123, da Lei número
Justiça, sObre o Projeto de Lei da
2. 783, de 4 de j0111clro de 1919, e a que
C4mara n.o 178, de 1948.
tem direito o ex-auxiliar de reda.ção
Relator; - Sr. Filinto MUI·
do Diário 0/tcial, João EV'Oillgellsta de
ler.
Figueiredo Lima..
1. A Emprêsa de Vla9ão Aóren I~1o
A mensagem é provocada à vista de
Grandense, S. A. pediu ao Congres·
uma petição da. viúva do Dr. João

·.
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so Nacional Isenção de direito de Importação, taxas aduaneiras, quota de
previdência, impõsto de consumo, Inclusive Isenção de apresentação de
documentos para despacho alfand~
gárlo, para seis aviões, Inclusive motores, hélices, sobressalentes e ·Me;sórlos, ·material de rádio e ferramentas que acompanham os aviões de:~tl
nados ao serviço aéreo que explora.·
O projeto da Câmara dos· Deputados concede a Isenção .pedida, salvo
quanto à exlblçlío de documentos à
alfândega que processa o despacho .
A· requerente goza de Iguais favores
aduaneiros pelo Deereto-lel n.• 7 .691,
de 31 de maio de 1945. Como, porém,
êsse decreto-lei subordina o ffÔZo da
concessão a que êsses favores tenham
caráter geral e sejam extensivos os
demais. companhias que exploram os
transportes aéreos, precisa cada ·:nua .
·.especifico ser regulado por lei especial.
2. Somos pela aprovação do proJeto
da Câmara, ouvida a Comlsslío r1e
Finanças do Senadó.
Sala das Comissões, em 5 de ag~sto
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Prdlldente em exercfclo, - Filinto M1lller,
Relator. - Arthur Santos. - Etel-

com o que também concorda a Coml:.são de Finanças,
Sala das Comissões, em · 17 de
agõsto de 1948. - Ismar de G6es,
Presidente. - Salgado Filho, Rela·
tor. - Santos Neves. - Vespastana
Martins. - Andrade Ramos, - José
Américo. - Alfrerro Neves, - Ferreira de Sou2a. -. Durval Cruz.
PARECER

N.• 777, de 1948
Da Camiss/lo de ,constituiçtlo e
JUBtlça, s6bre L Projllto de Lei ·
da Climara n. 0 173, de 1948.

Relator: de Souza.

Senador Ferreira

A propo~ição concede à Campa,.
nhia Paulista de Estradas de Ferro
Isenção dos Impostos de lmportaçlio
e dos demais tributos. aduaneiros
para material destinado a cabines e
à Instalação -de . bloqueio automático.
E' evidente tra,tar-se de matéria, da.
competência do Poder Legislativo,
cabendo à mesma Câmara dos Deputados Iniciar a dlsr.ussão a respeito.
o projeto não apresenta qualquer
disposição merecedora de reparo sob
vina Lins.
Vergniaud Wanderley.
o aspecto jurídico devendo ficar ela•
:ro que ,do favor se eli:clul a .taxa .de
PARECD.
previdência,
Devidamente estudado
o respectivo mérito pela Oomlssio de
N,0 776 - 1948
Finanças, pode ser aprovado com. a
Da Comissão de Finanças sllbre
emenda junta.
o Projeta de· Lei n . • 178; de .1949.
Sala das Comissões, em 16 de ju·
Relator: ,.. Sr. &!gado· Filho. lho de 1948. - Walclemar Pedrosa,
' Viação Aérea .Ri?· . Presidente em exeTcfcio. - Ferreira
A Emprêsa de
grandense, "Varlg", sediada em Pllrto de Souza, Relator. - ·Augwto Me!Lucia Corra. - Etelvlno Lins. Alegre, pede "a Isenção completa :le
rea.
Vergniaud
Wanderlez,.
·
direitos, taxas .. aduaneiras, quota cJe ·
previdência social, ImpOsto. de consu·
I:MEIIDA
mo, Inclusive a Isenção de apresenta·
Da Oomlsslio de· Constltulçlio e
ção de documentos para o despacho alJustiça, ao Projeto de Lei da OAmlira
fandegário, para seis aviões, com mCJtores, hélices, sobressalentes e ace.ssón.• 173, de 1948.
rlos, material de rádio e ferramentas
Ao· art. 1.•:
que acompanharem os aviões, ou vieSubstitua·se o pontO por uma vir·
rem separadamente para perfeita magula
e acrescente-se: · "não se comnUJtenção e conservação dêsses aviões",
·preendendo
na isenção a taxa de
A Câmara dos Deputados concede!!.
previdência
social".
a Isenção de direitos e demais taY.a.~
aduaneiras e impOsto consumo parb n
Sala das . Comissões, em 15 de
material Importado, não Incluindo na
JUlho de 1948. - Ferreira de Souza,
isenção a taxa de previdência.
Relator, - Etelvina Lins. - AugUBto
Meira. - Vergniaucl Wanderley. Opinou favoràvelmente ào pedido o.
Walclemar Pedrosa, - Luc!o Correa.
Comissão de Constituição e Just!~n.
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N.0 778 dt 1948
Da Comlsstlo de Finanças, só·
bre o Projeto de Let da Cltmara,

n.•

173-1848.
Relator: Sr. Durval Cruz.
Pela Câmara dos DeputadosL foi
enviada ao Senado a Proposiçao nllmero 173, de 1948, que concede à.
Companhia Paulista dt Estradas de
F-erro isenção de direitos de importa·
ção e demais taxas aduaneiras para
material destinado à modernizaçl!.o
das cabines de Jundial a Campinas
4l lnstalaçlo do bloqueio automático,
Importado dos Estados Unidos por
aquela Emprêsa.
'
Submetida ·dita proposlçl!.o ao estudo da Comissão de Constituição e
JustiÇa, opinou esta pela constitucionalidade do projeto em aprêço, oferecendo, entretanto, uma emenda no
s-entido de não ser compreendida na
Isenção, a taxa d!' previdência so·
c! (I!.
A. Comissão · de Finanças, em SUil
última reunião, firmou o principio .
de que a concessliu de Isenção de
Impostos aduaneiros para a Importação de mercadorias não Importa na
Isenção do pagam~nto da taxa de
previdência social. que . será cobra®
peJa seção arrecadp.dora, por ocasião
do respectivo despacho alfandegário.
Dessa forma, não há mais razão de
ser adotada a emenda wpresentada.
Por êsse motivo, t a Comissão de
Finanças de parece! .que seja aprova·
da a R'opoalção da Câmara dOII
Deputados, n.• 173-48. nos têrmos em
que foi remetidá. por aquela Casa do
Congresso.
Sala das Oomills6es, em 24 de
agOsto de 1948. - Ivo IZ'Aqui110, Presidente: - Durval Cru2, Relator. José Americo, votei ..pela rejeição da
. proposição. - Victorino Freire, vencido. - Salgado Filho. - Vespastano Martins, vencido. - Alvaro Adolpho. -

Santos Neves.
PARECER

N.• 779, de 1948
Da Comissilo de Constituivilo e
Justiça, s6bre o Projeto de Lef
da Cltmara n.• 170, de 1948.

Relator: Senador Etelvina Llns
Pelo Projeto n.• 170, de 1948, da
Câmara dos ' Deputados e que resultou de mensagem do Sr. Presidente

da República, "é concedida, a partir
de 1 de janeiro de 1948, aos vete- ·
ranos da Revolução Acreana, uma.
pensão mensal na importância de
quatrocentos cruzeiros", como e~ta
bel~ce o art. 1.0 :
"A pensão será pessoal, lntramferível e somente pag:a ao beneficiário
enquanto vliver, renavada, no ato de
cada pagamento, a prova de identl·
dade e de existência do pensionista"
Cnrt. 2. 0 ) .
.
· Nada tem, a Com!Bsão de Congtl-·
tuição e Justiça, a argülr quanto ao
aspecto jurídico-constitucional do
· projeto.
Sala das Comlulíes, em 19 de
julho de 1948. - Waldemar Pedrosa,
Presidente em exercício. - Etelvina
Ll7ZB, Relator. _._ Arthur Santos. Alfredo Nasser. ' OlaVo Oliveira.
- Aloysio IZe Carvalho. - Alvaro
Adolpho. - Lucio Corr~a.
PARECER

N.• .780, de 1948
. Da Com!ssllo de Finanças s6bre o Projeto de Lei da Cltm.ara

n.•

170-1948.

Relator: Sr. Salgado Filho
· Pretende-se dar uma pensão aos
que tomaram parte nll Revolução
Acreana. Foi, na verdade um &to
expontâneo de patriotismo de abnegados brasileiros praticado há cêrca.
de melo século, que agora se pretende
recompensar pecunlà.rlamente. Entretanto, êsses gestos decorrentes com
o dever de defender a Pátria, não
se . recompensam com dinheiro, nem
por dinheiro agiram aquêles brasl·
lelros. Além diuo outros patrfc1os
nossos agiram com Igual valia em
outras campanhas e nl!.o seria equitativo que a alguns se beneficla.sde,
desprezados os outros .
Se fôssem os cofres públicos amparar a todos que prestaram serviços
à,, Pátria e se encontram em situação
flnancelrá. difícil, o Tesouro não poderia. arcar com os encargos. DemaiB, aquêles elementos· que se congregaram em tõrno · de Plácido de
Castro, o varão heróico da reslstênch
clvlca, seguiam seus chefes, sem uma
organização· perfeita que possa ser
hoje comprovada.
E' de parecer a Oomlsslí.o de Finanças que nlio se /ustlflca a medida
excepclonil.l ora pie teada, que a.orlrll.

kí;,(
IIII'·
·~·
. perigoso precedente contra os nossos
já esc!Uisos recursos financeiros. Não
· merece aprovação o projeto.
Bala d!UI comissões, em 17 de
agôsto de 1948. - lsmar de G6es,
Pr~sldente. Salgado Filho, Rela·
· tor; - santos Neves. - Vespanano
Martins. - Andrade Ramos. -José

PARECER

N.• 782, de 1948.
Da comissão de Finanças, sélbre o Projeto de Lei da C4!114ra ·
n.• 166, de 1948.

Relator: - Senador RodoLpho
Miranda.
·
.Amerlco. - Alfredo Neves. l'erretra de Souza .. - DuTIJal Cnt~.
C001stltul matéria da presente ProposlçAo n.• 166, o Projeto de Lei n.•
672, de 1948, da ·cAmara dos· Depu' PARECER
tados, oriunda da Mensagem
282, de
N.• 781, de 1948
20 de junho de 1947, do Exmo. senhor Presld·ente da Repú,bllca, a qual
Da Comissão de ConstitulçOo e
foi objeto de estudos realizados pelo
Justiça, s(Jbre o Projeto de Lel aa
Ministério . da Vlaçfio e Obras Pú"
Cllmara n.• 166, de 1948.
blicas e pelo Departamento AdminlstrSJtlvo do Serviço P!lbllco, relativa ao
Relator: - Senador Waldemar
custeio das · despe&as de fiscalização
Pedrosa.
das entidades autárquicas federais que
exploram serviços industriais. .
E' objeto da Proposlçfio 166, de '1948,
Dispõe o aludido projeto que as eno· Projeto de Lei da Câmara dos Detldades autArquicas 'federala deverAo
put11dos n.• 572, do mesmo lllllO, que custear as despesas de fiscallzaçAo que
determina que as entidades autárqulse fll!erem necessári-as ao integral
cas federais deverão custear as despefuncionamento das respectivas Delesas de fiscalização julgadas necesságações de ContrOle.
riM ao .perfeito funcionamento das .
Determina ainda o projeto a inclU·
respectivas Delegações d·e contrOle.
· sAo da gratificação mensal de Cr$ ..
1. 000,00, 11:88 despesas com · o pessoal
. Dispõe, ainda, o projeto ·que nas . da Delegação de contrOle, deStinada
despesas com o pessoal da Delegaçi'o · a cada um de seus . componentes e
de contrOle se incluirá a g!'atificaçli.o
bem assim a apreeentaçAo pela refe·
mmsal de. CT$ 1. 000,001 pa!l"a cada
rida Delegação, anualmente, e na
qual de eeua componentes e, outros•
.época própria, da previSAo de suas
sim, que a Delegaçlic de . contrOle . despesas para o exercício seguinte a
aprese:ntail"A mensalmente, na época
fim que seja inclufd·a na proposta orprópria_ ,. a preVisão_ de_ suas cjespesas
oamentAria da entidade autárquica.
sob sua fiscalização.
'
palia o .exer.cfclo seguinte, a ·fim de
A ~missli.o de Justiça do Senado,
ser lnc!UJ!da na proposta orçamentAria apreclancfo · o IISSunto, manlfestou-se
da 'entidade autárquica sob suo fls- favorAvelmente.
·
·
· calização. ·
A vista do expOsto, somos de pare-:
o projeto orlglna•se de mensagem cer que seja aprovado o Projeto de
do Ex:mo. sr. Presidente da Repd·bli·
Lei n.• 572, de 1948, .ressaltando que
a sua execuçAo não acarretará ~ua!sca, acompanhada de estudos feitos sôbre a matéria de seu conteddo pelo. quer Onus para ·o Tesouro Nac anal,
Ministério dli Viação e Obras· Pllbllestal}do de acOrdo em. que se faça
a seguinte
.
.
.
cas e pelo Departa-mento Administrativo do,. Serviço PIJbllco.
EMENDA DE I!EDAÇÃo
Nada infirmando a constltucionaAo ar·t . ·1..
•·
.lldade .ao projeto, somos pela ~U11
·
aprovação, ouvida a comio911ão de Pi•
Substitua-ee:
nançns.
''entidllldee autárquicas"
Sala das comissões, em 2 de agOsto
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Pre"Serviços. autOnomos da Ulllitío".
sidente · em exerclclo e Relator. - ·
Sala das -Comissões, em 17 de
Augusto Meira. - Etelvina Lins. agOsto de 1948. - lsmar de G6es,
Vergniaud Wanderley. -- Lucto CorPresidente em exerclclo. - Rodolpho
.réa. - Ferreira de S\)uza.
Miranda, Relator_. - Salgado Filho.
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-655-Andrade Ramos. - Matnlas Olym·
pto. - Vespastano Martins. - Josd
Amertco. - Durval Cruz. Alaro

· Adolpho...-

PARECER·

N.0 783, de 1948
.
Da. Coml8a4o de Constituição e

Ju~tiça,

sóbre a Propostçllo nú·

mero 213, .de 1947. ·
.
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
Por Iniciativa do deputado Café
:IT'llho, e após longas e brllhantes dls<lUssões d,'l! que participaram Mm
r,rnllde elevaçAo . os · deputados Adro.
!lido Mesq.ulta da Costa, hoje MinJs·
tro da Justiça, ·e Aurellano Leite,
votou a OAmara. dos Deputados a.
PróposlçAo qué aqui tomou o n.o Z13
de 1947, regulando a aqUislçAo, per.
da e reaqúlslçAo di! nacionalidade
brasileira, bem como a perda dos
direitos polftlcos. ·
De)lols de rélpetir as regras do artigo 129, da Constltulçlio (artigo 1.0 )
admite a opçAo de nacionalidade em
favor do nascido no Brasil, mas filho
de um estrwngelro a serviço de seu
pais, sendo brasileiro o outro genltor
<artigo 2.0 ) exige que a opçAo se faça
mediante· têrmo no Registro Olvll, ou
no c(7nsUIBido do domtclllo do optanJte
(artigo 3.0 ) regula o registro do me'.
nor, filho de brasileiro ou brasileira,
mas nascido no estrangeiro( artigo
4,0 ) define a qualidade de brasileiro
nato (artigo ·5.0 ) e dleclpllna os tltulos declaratórlos, atrlbUindo•-lhes a
expedlçAo ao Juiz de Direito, <artigo
6.0) • Passando a tratar da natural!.zaçAo defere-a, de acOrdo com a noss11
tradlçAo, · ao Presidente da Repllbllca,
como faculdade sua (a.ltlgo 7. 0 ), estatul·lihe ·as condições (a.Ttigo 8,0 ) , inclruslve t~ara os portugueses, de acOrdo
com o artigo 124, IV, da Constl tulçAo
(artigo 8.0 parágrafo 1.0), admitindo,
em certos casos, reduçlto do prazo de
residência de cinco BllOS, para, três,
doia e um BIDOS' (artigo 9.0), regula o
processo (artigo .10.0, 11 12, 13 e 14)
e a entrega do titulo <arts. 15 e 16l,
Tratando da ·perda da na'Cionalldade,
após repetir· a norma do artigo 131,
da ConsttuiçAo (·artigo 19) , a.tribui a
declaraçAo ao Presidente da. Repúblf·
ca.d, medlooe um processo que descreve (arts. 20) e lhe confere também
o poder .de declarar 11 perda. e a rea·
qulslqão dos direitos políticos (wtlgo 21) .
.
No tocante ao cancelamento da naturalização, defere-o ao Poder Judi-

clátio, (arts. 22-23). Quanto à rea- .
quislçlío da nacionalidade é assun.
to deixado ao Poder Executivo sob
COlldiçOes estipuladas Carta. 33 e 34) •
Entrando na matéria dos direitos políticos, define-os <art. 36), reporta-se,
no )lartioular das respectivas perda ou
suspensAo, aos arts. 138 parãgrafos
1.0 e 2.0, da ConstltUIQAo · (art. 36) e
t~revê as hipóteses em que os direitos
perdidos Sé readqUirem: QUBlldo a pessoa se declarar pronta para suportar
011 onus de que se havia llbertado ou
quando tiver renunciado A oondecoraçlio ou titulo nobllll!.rqu!Co de govêrno estrBJlgeirO (allt. 37) , OUtras
pro\'ldênclas prevê o projeto no toc!IIIlite ao e&pediente (arts. 38 e 40),
aos efeitos j:la naturallzàção (artigos
41 · e 42) e aos processos . em curso
<art. 43) • :
I
DA NACIONALmADE ORIGINÁRIA

Como ficou exposto, começa o pro•
jeto pelas regras dlsclpllnares da na•
cionalldade, repetindo ipm lltterts,
no artig0 1.0, o artigo 129 da constltulçAo.
·
· ·Não achou, porém, · a CAmara, na
sua alta sabedoria, de definir, para
êsse eefito, o que Sé deve entender
t~or território liraslleiro, · nem de ex.
plicar o alcance do Inciso I, última.
parte, no tocante ao filho de pais
estrangeiros a. serviço dó seu pafs.
No. entanto, nllo perece ser esta a
.
melhor orlentaçAo.
Uma lei reguladora da nacional!- .
dade deve completar, tanto quanto
p088lvel, o texto constitucional,· desenvolvendo·lhe o sentido, por . forma a afastar, as dllvldas previa!veis.
No tocante à primeira questllo,
isto é, à conceltuaçAo do território
'brasileiro, paTa Jtal efe!Jto, parece·
mesmo ser êste o llnJco lugar apropriado.
,
·
Nlio há. que deixar a matéria ao
mundo ainda Impreciso dos prlnclplcs de direito Internacional,· nAo sllmente pela sua variabllidade, como
sempre o conceito de nacionalidade
depende rigorosamente do direito ln· ·
terno.
·
Já a lei reguladora da . cidadania
.Italiana, de 1~12, tratava da matéria.
E se a. ela. não se referem os diplomns legislativos semelhantes aos dos
outros paises europeus, é por que a
Nr!'rn do ill8 sangu!n!s tudo resolve.
NAo importa o recuo jã manifesta·
do pelo nosso legislador no tocante·
ao direito criminal, pois aqui o proo-
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blema é diferente. A jurisdição cri·
minai sObre certos .territórios ou fieç6es de -territórios só é efetiva mediante ci reconhecimento da nação estrangeira Interessada. o mesmo se
dá. com a nacionalidade.
3. No que tange à primeira ques.
tão, há ainda que encarar especial·
mente a situação doR nascidos a
bordo dos navios e das aeronaves
mercantes brasileiras estas em vOo.
.o art. 1.~. da primitiva Introdu· ·
ção ao Código Civil, abrangi:~. no
conceito- de território brasileiro ou,
pelo menos, de zona de jurisdição
natural .das autoridades brasileiras
e de. vigência das suas ·Jels o terrl- .
tório propriamente dito e as águas
territoriais,
compreendendo-se no
primeiro o solo ocupado. pelo país, os
rios,· ·Jagos e mares Interiores. E os
comentadores, não divisando af qual·.
quer novidade, antes reportando-se
a regras já ·consl\gradas, embora não
definidas em leis, compreendiam na
primeira expressão, _além do solo
ocupado pelo· pais, os rios, lagos,
golfos, balas, portos, a parte atribuida ao Brasil nos rios, lagos e mares
contfguos e o espaço aéreo .·corres·
pendente ao -território até a altura
determlnada pelas necessidades da oolicia · e segurança pátrias· (João
Luis Alves -"Cód. Clv." Rlo-Brlguiet,
1918, pá.gs. · 1-2, Clóvis Bevilacoua,-· "Cód. Clv.", ed. de 1916, da Livra·
Tia Alves, vol. I; n.• 2, pág. 87),
bem como os navios e as- aeronaves
de guerra, os· navios ·mercantes em
alto mar ou as aeronaves sobrevoando
o mar livre, a qualquer altura ou -o
território ou águas territoriais estrange_lras, a. grande ·altura .CC!r .
Paulo de Lacerda· "Man. do Cód.
<liv." I,. Rio-Jacinto, 1918, ns. 83,
64 e 65, pá.gs. ns. 61·64).
Posteriormente, a Convençl!.o sObre
navegação aérea de· 13 de outubro de
1919, firmou o principio da' ple'nltude da soberania do pais subjacente
sôbre todo o espace aéreo, .o que t>stá
consal!l'ado ·no Cód. Bra. do Ar. Decreto-lei n.0 483, de 8 de· junho de
1938. - a.rt. 1.0 , como já o havia sido
nos arts. 1.0 dos Decretos ns. 16.983,
de 22 de julho de. 1925 e. 20.914, de
6 de janeiro de 1932.
Essa solução Importaria- em sus- tentar serem brasileiros os nascidos
a bordo· de navios mercantes bras!·
leiros ·em alto mar e dos estrangel- .
ros se em águas territoriais bras!·
!eiras ou de aeronaves também mercantes, em vOo no espaço aéreo cor·
respondente ao nosso território, ln-

cluslve águas territoriais. E estran•
geiros seriam os nascidos a bordo
de navios ou aeronaves mercantes
brasileiros singrando aquelas águas
territoriais esrangeiras ou sobrevoando · as últimas ,no espaço aéreo
001'1'8S1Pondiente a território ou às
águas territoriais.
4. Não seguiu essa trl~a o De·
creto-Iei n.• 389, de. 25 de abril de
1938. Admitiu êle como brasileiros·
natos os nascidos ·a bordo de af.'ro·
naves brasileiras em vOo, e de· navios
de guerra, ou mercanes brasileiros
em alto mar illl. de . passagem em
mar territorial estrangeiro (art .. 1.o
"C") . COnsagrou, destarte; a teorl'lt
d.a pasagem, limitando-a, porém,
quanto aos . aviões, ao sobrevOo de
matas territoriais, sem estendê-Ia à
passagem 'sObre o próprio território_
estrangeiro.
A rigor não há. a! criação e:c nthtto.
Quanto aos navios mercantes, a.. tese é sustentada_Jlor grande maioria di.'
Internacionalistas. Já. a sessão de Es·
tocolmo do Instituto de .Direito Inter:nacional adotou, em 1928, . tal critério, pelo qual a _simples presença transltórla do navio em águas territoriais
·estràngeJras não o ·coloca sob essa jurlsdlção, mas deixa Intacta a vlgên-·
cfá:· da lei dli bandeira (Cfr .. Rolanc!o
Quadrl "Le Navl Private nel Diritto
Internazlona1e", Milano. Gellffré, 1939,.
n.• 5,. pgs. 157·158 e nota 1, pg. 158,
citando Vattel, Niboyet e Fauclúlle) .
Com o devido respeito à opinião do
Dr. Pontes de Miranda, que entende
prematura essa doutrina no caso do
navio, nAo há negar preencher . ela
multas lácunas e resolver lnúmeroa
casos.- · A acldentalldade da presença
de um navio em mares estrangeiros,
por alguns dias· ou horas, sobretudo
se não demanda um pOrto do mesmo
pais, não deve deslocá-lo de .uma pa·
ra outra jurtsdlçio; nem modificar 'III •
situação das pessoas nêle embarcadas
Não tendo contactõ com a terra,
não entrando rigorosamente em relações com o pais estrangeiro; não se, .
enteln.dendo cDill as suas autoridades,
chega a ser artificial a súbita n'lu•
dança de jurlsdlç!io. Artificial por que
é fàcllmente, quando n!io llecessàrla~Mnte, burlável, sobretudo em maté·
ria de registro civil de nascimento,
pois o comandante nlio arribará ao
pOrto estrangeiro simplesmente paro.
rep:ularlzá·Io ou completá-lo.
.
5. Há mesmo algo de trad!clon11l
nessa doutrina que já constitui 1us
receptum entre nós, pelo menos no
que entende com a disciplina da bor-
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do, com as relações decorrentes ào sar em qualquer ponto do país sobre·
contrato de embarque e com a lnvestl· voado, não chegam a aeronave nem
tura e hierarquia do pessoal (Mário os fatos nela acontecidos a lntaressá.·
Glullano "La Navigazlone Arrea nel lo. · Continua ela a ser um pedaço do
Dlrltto Iriternazlonale Generale", MI- seu próprio país, como ·dP sobrevoasse
Iano, Geuffré, 1941, n.0 12, pgs, . 181 o oceano•.
e 190).
·
, A prevalecer a doutrina cõntrá.rla.,
. No campo do direito aeronáutico, seria de Indagar onde, ' como e de
já. o art. 46, do Decreto-lei número .acOrdo com que lei se faria o regls·
16.983, de 22 de dezembro de 1925 a tro do nascimento. Se êle pode sPr .
consagra para as relações entre pes·. feito .a bordo, funcionando o comansoas a bordo de aeronaves estrangel· dante do navio ou da aeronave coras em tráfego, bem como Pl!1'a a Plli- mo oficial do registro civil consoante
nlção dos crimes se ela não pousar se dispõe em todos os países (Ofr. Dec.
posteriormente em aeropOrto brasllel· n.0 4.857, de 9 de no-vembro de 1939.
ro, e o art. 8.0 , do c. do ·Ar, faz o art. 41; reg, àlpr. pelo Dec. n.0 • 5. 789,
mesmo ao determinar a ·.aplicação da de 11 de junho de 1940, art. 462, nú·
lei da bandeira quanto· aos direitos meros 19 e 28 "a"; C. ·do art. 156;
reais e ._privilégios de ordem privada.
Maurlce Le Goff- op.-élt. ns. 1.416,
Trata-se mesmo de uma tendência · pgs . 702·705 : e 1. 423, pg. 706·7 e Su•
consoante a conclusão de Mário Glu· plernent, 1939, pgs, 187; Fragal Ilano, citando autores e legislações co"Prlnclpll do Dkitto Aeronautlco",
.mo as dos Estados Unidos, Sulça, Ve- ood. - Padova, 1930, pág. 193·; Rlipert
nezuela, Grécia, França, Espanha, - "Drolt Marltlme" 3.• cd. I, Paris,
Bélgica, Iugoslávia e Itália.
Rousseau, 1929 n.0 528, pg. 598: Se·
:I!Jêsse mesmo terreno, · a subordi- mestres, "Drott Marltlme et Drolt
nação à nacionalidade do pavilhão do
Pluvial", I, Bruxelles, .1911, n.0 . 138,
lntans natus a bordo da aeronave em
pg. 184), êsse 'registro não é defini·
vOo já. · é plenamente admitida, na -tlvo, valendo som-ente enquantoi não
doutrina, consagrando-a expressamen- passivei a sua regularização no pais.
. te. o Decreto-lei chileno de 14 de ou- Entre nós, devem os comandantes
tubro de -1925, art. 48, 'às leis aero- · comunlcá.·Io oportunamente aos resltá.utlcas Italianas de 1923, art. 8 e pectivos Ministérios; a fim de que o
belga de 1937, art. 7, bem assim o (C.
Ministério da Justiça ordene ·o assen·
de Naveg. It. art. 835. "Cfr. Mau.:- · tamento nos livros da circunscrição
rtce Legoff "Drolt Aérlen", Parla a que pertencerem os Individues.
Dalloz, 1934, n.0 !. 619, pg. 795, Co- (Cfr. art. 41, do Decreto_ n.0 4.857,
sentlnl "Code Intematlonal de l'Avla· de 1939) . Aliás, no tocante ao regls·
tlon",, Paris; Dunod, 1939, 302, pga, · tro dev nascimento, não se sabe pre•
95-99. No Gullaino op. clt. pág&, 188 clsamente a que Indivíduos se· refere
e 189),
r. norma.
·
. No mesmo sentido, o Comité Inter. E Isso s~ compreende facilmente.
·A rapidez do veiculo aéreo que, 'l!m nacional Téchnlql_le d'ElCPor.ts Jurldl·
segundos, sobrevoa zonas sujeitas a que Aerlen (C. I. T. E:. J, A.l
propôs, em outubro de 1931, comunl·
jurisdições -diversas e (jUe já. pode
cassem
os comandantes o registro.
atravessar os mares territoriais .em
Se o navio· ou a aeronave deman· ..
. ·.:menos . um :mlnuto, n~ permite
precisão no verificar onde, efetlva· da. o país em cujas águas terrltori·
ais. ou em cuja atmosfera se deu o ·
:lliente, velo à luz o . novo homem.
nascimento,
_é posslvel esperar que êlt> .
Uma discordância de segundos - e o
próprio fato do nascimento nem sem· .tome contllito com a terra, onde ·se
· pre .é cronolllglcamente . f!Jcá.v~l -· !ará o registro, de acOrdo .com a lei
~ perante as autoridades locais. As
_orna Incerta a nacionalidade.
soluções
chilena, Italiana, ·belga e a
Se- assim é normalmente, multo
da
doutrina
não admitem seque~ Isso.
mais difícil será. a conclusão se. a
Nos démais casos, po=ém, é impos· aeronave -apenas atravessa o país
subjacente - mares terr.ltorlals ou sível.
território - sem se destinar .a qual-· · 'Pot' outro lado, se o navio ou a ae-quer pOrto seu.
ronasve a.penas passa. pelas águas
-A doutrina da passagem tem aqui
ou pela atmosfera. territoriais, como
··pleno cablm~nto; valendo a almas.
pode o comandante registrar o nasci.
:fet·a como valem as águas territoriais,
mento? Evidente o absurdo de lhe
· Atravessando-a, sem Intenção de pou- exigi-r o conhecimento e ·,J respeito das

-658-

diversas leis de registro cl vil e de
naclonnlldade dos pafses em cujob
mares ou em cuja atmosfera navegou
tranaltl>rlnmente o seu navio ou a
sua aeronave.
Essas considerações justificam a se'
gulnte
EMENDA N,o 1
Ao art. 1.•:
Acrescente-se:
Parágrafo - Para os efeitos do n.•
I, do art. 1.0 consideram-se tP.rrltóno
, no Brasil, além do território pl'bprla·
mente dito, mais os rios, lagos, mares
interiores, bafas, golfos, ilhas e mares
territoriais:
a) os navios e aeronaves de guerra
brasileiros onde quer que estejam:
b) os navios mercantes brasileiros
em alto mar ou de passagem nos mares territoriais de pais estrangeiro,
desde que nêste último caso, não se
dirija a pôrto do referido pafll:
o) As aeronaves mercantis brasilel·
ras em vOo sObre o alto mar ou de
passagem sObre águas territoriais ou
território estrangeiro desde que,· nêste
último caso, não venham o. pousar
em põrto do: respectfvo ·pala.
8. Vale ainda explicar bem o ai•
cance do Inciso I, última parte, do
mesmo art. 1.•, no tocante ao filho
de pais es"trangeiro a serviço do seu
·
pala.
A redação da norma constitucional
possibilita ·a conclusão de que essa
forma de respeito ao 1us sangulnlo ou
mesmo êsse caso singular de 1UR soll
só se completa quando ambos os progenitores perteneem ao mesmo pais
e estAo ao seu servioo.
,
Nêo é êsse, evidentemente, ll seu
· verdadeiro sentido. Prevê-se o.l o ~aso
de. estar um dos protenitores estran·
geiros a serviço do seu paUs. A nacio·
·nalldad.e dêsse genltor exerxe vis
attracttva sObre a do outro e sObre a
do lugar do nascimento, domlmm· .
·
do·se por .completo.
Se talou nos dois - desde que nAo
residam éstes a semlço do seu pais
- é que a Constituição só considerou na famllla legitima. o casamento, condição . dessa legitimidade solidarizando os conjugas, obrlga·os, na
linguagem do nosso Código Civil, art.
231, II, à vida em comum no doml·
olllo conjugal, por forma que onde
estiver um dêles por dever funcional,
duo fn aarne una, fazendo de um a
cabeça do outro. O laço que os amar·
ra, contundindo, como se expresso. o

Genesls, na . frase de São PaUlo, opera
êsse resultlldO: se um está em missão
da sua pátria, o outro a. ela adere. A
linguagem social consagra tal solução, ·chamando embaixatrizes as es.•
posas dos . embaixadores.
A norma constitucional reporta-sen.penas nos !Ilhas de uniões regUla·
res,. pois não é admissivel ao menos
·pensar venham para. cá delegados estrangeiros escandalizar a soei edade
com mencebias, enfrentanto as próprias leis de um pais, cuja Oonstltulção proclama a preemlnêncio. social
do. fnmllla com base no casamento
(art. 183).
Ademais, só no casamento é a fllia·
ção, em principio, Incontestável - .
pater est quem nupttae demonstrant

- Isso não se dá com a filiação lle·
gitima, dependente de reconheclmen·
to• voluntário ou forçado, passivei aln~
da, quando maior o filho, nêo se devendo esquecer os · reconhecimentos
póstumos.
·
E' evidente não dever a nacionalidade depender deilsas verificações, que
.poderiam transformar em estrangeiro
um cldadAo brasileiro em pleno exer·
ciclo dos seus dlreitcs po11tlcos. ·
7. Assim se entendia sob as Cartas
de 1824, art. 6.0 , I. 181}1, art: 69, 1.0 e
1934, art. 106, ''a", as· quais. como a ·
de 1937, ligavam . essa hipótese de
nacionalidade 1ure sangulnls, à do
pai em função da sua pátria CCfr.
Pontes de Miranda - "Coment. à
Constttulç/lo
Brasil", de 1934, JI,
.Edlt. Guanabara - Rio n.• 2, pá·
gina 33).
No tunda, as normas são Idênticas.
A diferençça de redaçAo entre o cl•
tado art. 129, I, da atua) Oonstltulc;llo
reterlru!o-se a ".pais" e "a resl(lêpcla
"dêstes", e as correspondentes da!
Oonstltuiçlles anteriores, nAo encontra·
d!IB 110 anteprojeto da 6.• subcomissllo da ComissAo Const.Huclonal,
a1em no projeto. desta - no revisto,
ou ern emenda. Cctr. Joséé Du/llte
- "A Const!ttJ.tçflo IJrasllelra dt! 1946".
2.• VQl. - Rio 1P47, pj\g~. 475, 483 .e484) , resultou de simples modifica·
ollo de rl!daollo na fase fll:l!l-1, COJll o
Intuito de Incluir os casos em que es.
t1'8111gelra, a s!M'!Viço do seu pais·, fOssea mAe. Esta soluçAo já era. a dotada
por Pontes de Miranda, so'b a· Lei
Magna de 1934 (loc. · cit.) E é mais
amplo que a- do. lei argentina de 1.•
de outubro de 1869, a qual só se refere
nos filhos dos ministros estrangeiros
e membros das legaçlles (Cfr. Oonza-

ao
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lez Calr:leron "Der, Constit. Argentino", n, 3.• ecl., LaJoane, B. Aires,
1931, n.O 104 pé.g, 270},
8. Por essas razões e visando a
afastar qualquer dúvida, propõe a
Comissão. a. seguinte:

a. tratado. internaclon~tis aprovados
por leis ordinárias ,
·
·
Entre nós, porém, está fora de discussão a natureza constitucional do· ·
Instituto. Desde a Con4tltuiçiio de
1824, art. 6.0 , passando pelas de 1891,
art. 69, de 1934, art. 106, de 1937,
' EliiENDA N, 0 2
art.
115, até a a:tual, art. l29, o di·
0
Ao art. 1.
;relto constitucional relvlndieou êsse
Acrescente "lla:
terreno. Se Pimenta Bueno negou
ao próprio direlt() públlco a tarefa
§ 2. 0 A nacionalldade estrangeira
do filho de pala residentes no Brasil de regulá·lo, a suál tese, lmedi~~ota e
a serviço do seu pais só atinge a. fi- seguramente combatida. por Teixeira
liação legitima.
· de Freitas, jamalas logrou aceitação
por parte do legislador ou da nossa
n
doutrma ·(Cfr. Pimenta; Bueno "Dir.
DA NACIONALIDADE POR OPÇÃO
· Pu~tco . Br." 1857, ns. 616-19, pgs.
447-liO apucl Carlos Mlndmlllano
9. No art. 2.0 , propões a Cft.mara; dos
"Com.
à canat. Br." Rio de Janeiro,
Deputados um caso novo de naciona·
1918,
n.•
pãg. 671-72 ;Telxelrli.
llda.de brasileira' por opção, em favor de Freitas, 420,
"Consolict.
das Leis Civis"
progenitores estrangeiro e serviço- do notas da 3.B ed., s,a ed.,
Rio, Jacinto
seu paIs, e o outro brasileiro. .
- 1915, rntrod nota. 226, pg. :XCII;
10. Parece menos acertada a. InoPontes de Miranda·- "Com. à Cons·
vação, dado escapar o assunto à altltuição de 1934, II, pg. 26; e "Nacto.
çada do leglsla<jor orcllné.rio,
. na!ldade drr ortoem e naturalização
no Direito Brasileiro", 1936, Coelho
A doutriná francesas., seguida em
Branco - Rio, ns. 2·5, pg. 19-21:
outros pa.lses, o situa no campo da leglslaçAo ordinária - direito !terna- João Barbalho Ccmst. Fed. Bras",
2,B ed. - Rio - Briguet- 1924, pá·
clona! privado, direito ci'V'il (Ofr. Surginas . 384-385: Carlos Maximiliano
v!lle et ArthUIJB "Cottr El. de Dr. rnt.
Prlvé", 3.• ed., Parla Rousseau, loc. clt.>
1900, R 5. pAga. 31-108; Sanchez de'
11. tendo-se qua·lquer · doe citados
Bustamante - "Der. Int. · Priva.",
artigos das :nossas Leis Magnas e re•
I, 3.• ed., 1943 - Cultural-Habana,
parando-lhes na. precfslio ao detern.o 46+, pág, 004: Balldry-Pourcade minar as fontes. da nacionalidade, v~
" Delle Persone", r, ln
Baudry. rlflca·se nAo haver nenhuma delas
delxad.o ao legislador ordinário mar"Tratt. Teorlco - Pratico dt Dfrttl.o
gem p11ra alargamentos · ou reduçõl!l!.
Ctvtle", I, 3.• ed., trad. lt., de Bon
Numa única hipótese reportaram-se 1!.
tante, Pacchtont e Sratta. ·et, VallardiJet ordinária, delegalndo-lhea, aea•a.rMila.no, ns. 317 e seg; O. Civil port.,
arts. 18 e ·seg,; c. Olvll de 1865, ·ar- · te um certo arbltrlo: fol no que tants. •!1-11; 8tolfi - Dlrttto Ctvlle", I, flé ' naturallzaçlio <art. 129, m> .
2.0 tomo - utet - .1931, ns. 49 e Tal lei, entretanto, nio perde a natu ·
reza conatltuollmal, embora, de seseg.: . Ohlronl e Abello - Trat. ·di
Dlr. Clv. It," ·I, 'l'Orlno Bocca gunda categoria, por ní'io se ·lmpôr ao
lgislador ordinãrlo. :e: uma Iel com•
1904, pgs. 191 e seg.: N. Covlello plementar.
.
"Mam. dt Dtr · Clv. lt" a.• ed. Soe.
Ed. Llbr. -'- Milano - 1924, U 48 e
. Em face disso,' nlio há· como admi·
seg.: Degnl ..:. "L e Persone Flsiche"
tlr o clt. a.rt. 2.0 , criador de um novo
caso de nacionalidade por opçlio ou
ln "Tratt di Dir. Ctv. de Vassalll,
II, t. 1.0 , 'l'Orin~ ..,... utet - 1939, :ns. 31. .reconhecedor de uma exeeçlio, qual•
e. sei!'.: Ferrara - "Tratt dt Dlr. quer dêles não previstos.
Pais de jus soll, ·só nas hipóteses
Ctv, lt" I, p, I. Athenseum - Roma
dos ns . I, parte final, e II. translga
- 1921, n.0 ,
112) .
Hé. também quem prefira encortA· o Brasil com o jus sangulnls.
Considerou o constituinte em que
lo no direito internacional público.
(Cfr. Sanchez de Bustamante, op,
fllhc de brasileiro nascido no es·
trangelro e que vier a residir no Braeit ., n.0 225. Cunha Goncalves, Trat.
sil é de c~rta forma, brasileiro.
de Dir... Clv. Port." I, Coimbra
A nacionalidade do progenitor braEditora - 1929, n.o 82, pé.g. 509: Esplnola - Esplnola Filho .'' Trat. de
sileiro e o fato de se estabelecer êle
na terra ·brasileira revelam a. transi-.
Dlr. 'Civ. Br." V - Freitas Bastos Rio -.: 1940, n.O 24}, o que o sujeitaria · toriedade da _presença. do primeiro

/

-

66il-

no solo estranho e a simples aclden- l!tlca, dep_!lndem de outro govêruo. Há .
talidade ·do nascimento . Há, des· uma. espécie de ficção de extraterritarte, uma nacionalidade brasileira torlalldade em favor do emissário do
seu pais.
·
·
- provisória enquanto menor.
expressão
"pais"
do clt, art.
Se
a
A dlsposl9ão constitucional corres·
129,
I,
não
exige
se
trate
dos
mas
ponde à.s dos arts. 6, § 2.• da cons- se reporta a .um ou a outro, édois,
evldentituição de 1824, e 60, 2.• da de 1891,
com a só diferença de, como a do ar- . te não ser braSileiro o filho legitimo
pai ou mãe estra.ngeiros·, aqui resitigo_ 106, . "b", da de 1934, exigir a de
dente
a se!"VIço de seu govêrno. Logo,
opçao quando o interessado atingir .à
tem
êle,
necessàrlamente, a nacionalimaioridade. Enquanto as primeiras o.
consideravam inapelàvelmente bras!... dade do Pai ou da mãe dlploma,ta,, cõn~
leiro, a regra atual só admite ~~~ &UI ou emissário de qualquer natureza.
conclusão durante. a menoridade, de- Não Interessa sa-ber se um dêles é bra·
correndo a nacionalidade do ;us san· sllelro . A nacionalidade e a função
guinis, eob a conãicio ;urts da residên- representativa do outro gozam, como
se viu, de singUlar vis atracttva, do·
cia no Brasil e, até certo ponto
da vontade do país. A opção visa á minando o laço entre o filho e o Es·
·· •
,conservação. E só se conserva o que .tado. ·
Assim ao estrangeiro nenhuma opção
já existe.
·
lhe é possível, quer porque não há, em
Quatro anos após a maioridade, • face
. da nossa lei, sombra de dupla
porém, a nacionalidade exige outra naclon!Widooe,
quer porque o que se
. ,condtcio iurls: a opção, ·quer dizer !pretende é adquirir,
e não conser~
a vontade do Individuo.
'
var a nacionalida-de.. ·
· 12. A opção pressup6e; destàrte
li: · possível censurar a dureza da
norma constitucional. Mas é o que
-um caso de dupla naclonalldade pos:
slvel, pois o. optante, não tendo nasestá escrito .
cido no Brasil e nlio sendo filho de
14. Se tal individuo quer a-dotar a
pai ou mãe ·brasileiras . a serviço ·do · naclonalldooe do progenitor bl'asileiro,
Brasil, seria, em principio, estransó lhe resta o camlnho da naturalizageiro. E só se concebe com o fito de ção,. a qual . pode ser facilitada em
conservar a nacionalidade provisória
razão dêsse fato e do lugar do nasci. jure sangulnis durante a menoridade mento .. AI!~. a hipótese se enquadra
·e nos quatro anos seguintes. ·.
no art. 9.0 n é pa-rágrafo único, do
próprio projeto, os quais Incluem o
Optar quer dizer esc.olher, preferir.
fato de ser brasileiro o pai ou a ·mãe
E só se escolhe ou se prefere quando
entre
os que fazem batxa.r de cincà
há mais de um objeto (Cfr. Pontes
de Miranda) - "Com. a Constit.", ..·para um ano o prazo de residência
para tal fim.
I, pág. 31).
·.
Aconselhável seria criar um caso de
Para que, portanto, seja· possível a naturalização.
· ·
alguém optar pela nacionalidade bra•.
15.
Impõe-se,
a supressão
.sileira, é preciso que a Consttluição do referido art. destarte,
0 , para o que a Co2.
admita a possibllldade da · outra na· missão formUla a seguinte emenda:
clonalldade · concorrente com a nossa.
'
13. · Não se Insere em tal· grupo a
EMENIIA :N.0 3
hipótese, evidentemente nova do ar· ·
·Suprlma11e 0 art. 2.0
tlgo 2.0, da proposição.
Ao art. 3.0 - Diga-se:
O caso aqui é de uma nacionalidade·
"A opção a que se refere o art. 1,
única em face da própria Constitui·
n constará de têrmo", suprimida
asção. ·
· .
0
sim,
a
expressão
"e
o
e,rt.
2.
".
Com efeito.
.16. A reg.ra Impugnada levou o
Firmando o principio ·do ;us sol!, de~
0
clarou o ·clt. art. 129, I, serem bl'a• projeto a, no art. 3. , estipUlar como
sllelros todos os nascidos no Bl'asll, condição da opção a sua redução a
ainda que de pais estrangeiros, a me. têrm 0 "no Registro Civil de .nasci··
nos que êstes aqui :residam a serviço mento-, ou no consulado do Brasil
do seu pais. Consagrou, deste,rte, uma d.o domlcfilo do optante". ·
exceção expressa em favor dos filhos · A segunda parte discorda do nos•
de estrangeiros em missão da sua pá· ./ ~~e;f~;ema legislativo e é inconvc•
tria, nos quais o lugar do nascimento
Com ef·elto.
.
não comunica a nac!onal!dnde. Em·
o Instituto da opção de nacional!·
· bora aqui nascidos, são de outras ter·
ras, pertencem a outra sociedade po· dade criou-o a Constltuiçi'io· . no re-
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ferido art. 129, II, em favor dos fi.
lhos de paioS "que vieram ;residir no
Brasil". 1!: esta, assim, uma. condi·
ção elementar. Não é passivei admitir ·
prefira ser brasileiro quem aqui não
reside, aqui não vive, não se liga aos
destinos da. nossa terra. Só essa re·
sldêncla . ou êsse domicfllo possibl·
lltam a opção.
Semelhante concessão ao jus sanqutnts, num povo necessária. e geopolltlcamente apegado ao principio do
jus soli, só é compreensível em razão
do estabelecimento do beneficiado ao
Brasil. ll'.sse fato como que anula. o
espaço 'de tempo em que o progenitor brasileiro esteve fora da sua pá-·
.trla, sollda.rfza. 0 homem com a ter·
. ra, vale pela confissão de que o nas·
cimento em condições· outras foi um
simples acidente que não chegou a.
quebrar os laços profundos do. lndivf·
duo cem o. torrão, onde nasceu, pelo
menos, um dos seus pais. Tanto que
o optante é brasileiro nato, na. forma do art. 5.0 , do projeto ..
17, Conquanto se admJta funcionem os cônsules como oficiais do registro civil de nascimento, o ·que não
condiz bem com o jus soli, esta. ex·
ceção, .no dtrelto brasileiro ntual, se
estipula para casos especiais, como
os dc·S nascimentos a bordo de navios
·estrangeiros <Decreto-lei n.• 4.857, .de
9 de novembro de 1939, art. 79, pa·
rá.grafo único) , va1endo para. os nascidos no- estrangeiro o .registro no
. pafs do nascimento (art. 42) • ·
se assim é no tocante aos nascimentos, -muito maior a razão para dê·
les se afastBil' a. função de registrar
opç!ies · de nacionalidade. •·
Não é amistoso admitir sejam os
consulados pentQs em· que nacionais
do pafs; onde· se sediam, manifestem
a IVOI!ltade lle abandoná-lo, de trocar
de ,pátria. . ,
18. Daf a. ·.
DIEMIA N,0 .4
"Buprlma.·se, no · a.rt. 3.0 , a. parte
final "ou no Consulado do Brasll do
domlcfi!o .do· optante" .

m
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J'O'S SOLI

19. O art. 4.0 , de ·substA.ncla Inata·
cável, pois, .Justificando os argumen•
tos anteriores, prevê a transcrição,
no .Registro Civil de Nascimentos, do
filho de brasllelro ou de brasllelra
nascida na estrangeiro, não estando
qualquer dos pais a. serviço do Brasil,.

-requer uina modificação de· forma,
por torná.·la. mais cla.ra.
Como está escrito ,parece tratar-se
sempre de iniciativa ou ·de um ata de
vontade do menor.
Em bom dll'elto, nunca se diz po.
der ·o menor absolutamente Incapaz
fazer isto ou aqullo, ainda pelo seu
representante legal. :l!:.ste age no pró·
prio nome, .por de!lberação sua, e.m
razão dos· seus . deveres, embora o
faça. pelo .seu r-epresentado, respon·
'sabll!zanda·o. A fórma' do art. 4.0,
·do projeto é mais usada qulindo há
· mandato, Essa alteração força a
substituição de alguns possessivos
que se prendem ao menor como re·
querente, como o de sua chegada. ao
~~.

.

.

. .

1!: preciso prever também a
caso em que o meno1', já. relativa·
mente lnca!Ja.z, pode praticar o ato,
assistido pelo representante legal.
21. Ademais, exigindo o despacho
do juiz de Direita, o projeto pôs de
lado as peculia.rldades das lels locais
de organização· judiciária, a. maioria
com municípios que não são sedes de,
comarcas, ·alguns a. grande distA.ncia,
e outros com juizes privativos da Re·
g!stro Civil, .ma.s não pertencentes à
categoria. das juizes de Direito.
É preferlvel. atribuir-se a despacho
ao juiz competente; na. forma. da. le·
g!.slaçio local.
22, Além disso, há. Ollitra improprie·
dade que corrigir. ·
·
Reterlndo·se ao :registro ·tniclal do
naselmenta nó i!l!trangelro, fala o ar·
tlgo em transcrição "do têrmo de
nascimento".
··
.
:1!: preferivel usar a. expressão gene•
rica ·"assento de nàscimento", pais,
sendo o ato válido de acllrdo com a
Iel do .lugar onde se concluiu (lei ~e
1ntrod. ao C ... Civil, Decreto-lei numero 4. 657, d.e 4 de setem'Dro de 1942,
arts. 9.0 e 13 e Decreto·let.n.• 4.857,
de 9 de novembro de ~942, 8.l't. 39),
não lhe podemos impor a. formal!·
dade de um ·têrmo.·
·
_.
A transcrição, slm, determinada ·
pela lei em projeto, é ·que deve' cons·
tar de um têrmo ,escrevendo-se nêstes as exigências finais'. Isso, aliás,
seria absurdo· no própria têrmo de .
nascimento, come· quer o a.rtlgo, pois,
lavrado êle por funcionário ou autoridade de outro pa~. não seria possf·
vel
transcrevê-lo,
adlclonanda·lhe
qualquer palavra. Seria. Isso ma!.s
que uma transcrição.
23. Determinando, nessas exlgên·
cia.s flnals, dever constar doo referi·
do .têrmo de transcrição e das res20.
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pectlvas certidões a menção de só
valerem como prova de naclonallda ·
de até quatro anos após a malori·
dade, andou muito bem o projet;o.
Frisa tal exigência com o carater
transitório da naclonallda.de e com
a. necessidade de cv.ttar engano de
quem quer que seja. Por forma que,
após aquêle tempo mais que longo
de espera, o têrmo ou a sua certi·
dão provarão o nascimento, a Idade,
a filiação, o nome, mas não a qualldadu de brasileiro. Esta exigirá. a
cpçlio a que se refere o art. 3.•, do
projeto. ·, ·
Nlio haveria mal em acrescentar à
expressão "certidões" a cláusula expllcatlva, "ainda em relatório". Ser.
ve ela para esclarecer a Idéia do pro·
jeto. Pois, se se· tratar de certidões
verbo ad verbum, basta constar a
cláusula do têrmo transcrito.
24. Alnil:a nessa parte final, a pa:
lavra "maioridade" tem sentido dú·
, blo. Convém qualificá-la.
A legislaçlio brasUelra, Em que pese
a oposição divergente do grande e
saudoso CI!Ms' Berllaoqua sob o regime da Constituição de 1934, conheço
hoje duas espécies de maioridade: a
politica, atingida aos dezoito anos de
idade (Constlt. art. 131), e a civU
que só se atinge aos. vinte e um ou
em virtJide de fatos emancipadores,
tudo na forma. do C. Civil, art. 9. 0
e parágrat o único.
E possível sustentar que o artigo
129, II da Constituição, repetido no
art. 1.0 , II, do projeto, se refere à
maioridade politica, · Isto é, à Idade
em que para o cidadão começa ·a
obrigação e o direito de exercer a
cidadania. Desde êsse momento, obl'l·
gado a allstar·se e a votar, e:t·VI do
art. 133, da Consfltlulção, ser·lhe-la
pOSBfvel escollwr entre as duas pá.·
trios: a •brasileira, que os seus pais
ou um dêles lhe atrlbulram provlsàrlamente 1ure· sanguinls .. ou a do
lugar dD seu nascimento ou a que
lhe couber também 1ure sangulnls,
de acOrdo com 'Iii legliJiaç!io dos pai·
ses Interessados. Embora sem capa·
cidade civil, ·mantido o seu patrlmO·
nlo sob a admlnlstraç!io paterna ou
do tutor, privados de validade os atos
no mundo dos negócios, se se lhe il'e·
conhecem direitos polltlcos .se é adml·
tido a votar, se se lhe confere capa·
cidade de escolha para a composl·
çl\o dos órgl\os de govêrno, há de se
lhe proclamar a posse de racloclnlo
para optar . entre pátrias. Essn lnter·
pretaç!io vem sendo sustentada com
segurançn por Pontes de Miranda

tanto no comentar a Constituição de
1934, come a atual (Cf.r. Da Nacto"
naztdaãe cfe Origem, n.• 10, páginas
.
J •1
99·100).
Nada, porém, repele a Idéia da
nacionalidade cl vil, até agora fixada
nos quinze anos. Foi nela que pensou o constituinte. E ela é que deve
ser consagrada nêsse assunto, que
pressupõe racloclnlo perfeito e segura
manifestação de vontade.
A duplicidade . de sentidos aconselha uma declaração explicita na lei.
É essa, aliás, uma das filnções das
leis complementares, não porque se
lhes atribua o .poder Interpretar au·
tentlcnmente a norma constitucional,
senão porque, nenhuma ·dúvida des·
pertnndo a sua validade, contribui
paTa lhe fll«l!r o alcance renJ. E' por
essa ·razão que, em vez de "maioridade", seria mais claro dizer "maio•
rldade civil".
25. Essas modificações .aco·n~;elham
•ainda uma ou trilo de pura redação.
Por evitar um al'tlgo mUlto extenso,
cheio de ex:pressões ou de orações
Incidentes, a parte final deveria passar a constituir um parágrafo.
· 26. Destarte o art. 4.• deve sofrer
ns seguintes emendas:
EMENDA N.0 5

Ao ·art. 4. 0 :
A

Em vez de "o menor, filho de brasileiro ou brasileira .... ", dlga'se:
"0 representante legal do menor
rubsolutamente incapaz (C. Civil, ar·
tlgo 5.0 ), filho de brasileiro ·ou bra•
slleira, nascido no estrangeiro e
cujos pais ali nlio estejam a serviço
do Brasil, ou do próprio menor, se
relativamente Incapaz (C. Olvll, ar·
tlgo 6. 0 ,· I), assistido de ser represen.
tnnte .legal)". ·
B
Ao ·revez de "de sua chegada ao
cá is, para nêle residir ... ", ~ melhor:
"da chegada do .mesmo menor ao
pnf.s, para nêle residir ... ".

c
Suprimam-se as pa;lavras: "por .seu
representante legal''.
·D
"Em lugàr . de " . . . juiz de Direito
do seu domicilio se transcreva no Re·
glstro Olvll ... ", dlga·se:
" . . . jUiz do seu domlcfllo competente para Registro Clv11, nêle · se
trnnscreva ... ".
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Substitua-se a expressão "têrmc· de
nascimento" por "assento de nascimento feito no estrangeiro".
Ao envez de "fazendo-se constar
"fazendo-se
dêste ... ", escreva-se:
constar do têrmo de transcrição ... "
G

Acrescente-se, depois de "respecti·
vas certidões" uma virgula e mais
"ainda em relatório ... "
H

Onde se 'lê "maioridade", leia-se:
"maicridade civil" (C. Civil, artigo 9.0).
I

Em conscc;Uência, prepõe-se .a seguinte
EMENDA N.0

6

Ao art. 4.
Acrescente-se: ·
~ . 2.0 O disposto nêste artigo e no
§ 1. 0 se aplica" aos filhos de pai ou
mãe •brasileira, ·nascidos no ~trangei-·
ro depois d.e 16 de julho de 1934, não
estando qualquer daquêles a serviço
do Brasil, desde que a transcrição
seja requ<lrida em 180 dias da vi·
gência desta lei. ·
29. li: pcssível aqui da•· idêntica
pos!sbilldade aos filhos de· brasileiro
ou brasileira nascidos no estrangeiro
antes de 16 de julh_o de 1934, sem que
quaisquer dos seus pais estivesse a
serviço do Brasil, bem como aquêles
cujos genitores estiverem no estrangeiro a ·serviço do· :Brasil.
Pela Constituição de · 1891, então
vigente, artigo 69, eram os primeir!ll
brasileiros, independente de opção,
desde que os seus pais pretendessem
voltar ao país.
Mas nenhuma lei lhes ·facilitou o
registro no :Brasil.
Embora .não se trate propriamente
de assunto de nacionalidade, cabe
per!~ i tamen te a
0

Converta-se a parte final a começar de "fazendq constar dêste ..... "
num parágrafo com a seguinte reda·
ção:
"A transcrição se fará por têrmo,
devendo constar d.êle e das respectivas certidões, ainda em relatório, só
valerem como prova de nacionalidade· brasileira. até quatro anos após
atingida a maioridade civil".
27. Se aceitas essas emendas, o
artigo 4.0 passará a ter a seguinte
redaçlío:
·
.
EMENDA N.0 7
"9 representante legal do menor
Acrescente-se depois do artigo 4.0 :
absolutamente Inca.paz (C, Civil, arOs ·filhos de brasileiro ou brasileira
tigo 5.0 ), filho de brasileiro ou de nascidos
no estrangeiro, estando os
brasnetra, nascido no estrangeiro, e pais a serviço
do :Brasil, bem como
cujos pais alf não estejam a serviço·· os que se dcmlciliaram
no :Brasil até
do Brasil, ou o próprio· menot• relati· 16 de 'julho de 1934, poderão
requerer
vamente Incapaz, mas por êle !IBBis·
ao
juiz
de
seu
domicülo
se
trans·
tido ')lOderá nos cento e vinte dias creva no Registro Civil o assento
do
ap6s a chegada do mesmo ao país seu nasclment o, provadas as condipara nêle residir, requerer ao juiz do ções anteriores estabelecidas na Cons, ·.
seu domicülo competente . para o
de 1891, artigo· 69, 2.0 e 3.0 ,
Registro Civil nêle se transcreva o tituição
na
de
1934,
106, b, pr., na Carassento do seu· nascimento feito no ta de 1937, artigo
artigo
116, b, pr. e na
estrangeiro. ·
Constituição de 1946, artigo 129, D,
pr. servindo o referido têrmo ou as
§ 1.0 A transcrição se fará em têr·
mo, devendo constar dêste e das res- respectivas certidões de documento
pectivas certidões, ainda em ·relatório, comprobatório de aquisição ,de nRclo·
que o mesmo só valerá. como prova de nalidade brasileira.
nacionalidade brasileira até quatro
IV
. anos, após atingida a maioridade ci·
DA NATURALIZ~ÇÍÍO TÁCITIL
vil".
30. Entre as Inovações em boa hora
28. li: justo ainda se permita' a
mesma .transcrição com o prazo de adotadas pelo projeto, está a do arcento e oitenta dias a cont.ar da nova . tigo 6.0, que confere ao Judiciário a
lei, aos filhos de pai ou mãe brasi- função de expedir titulas declarató·
leiros, nas mesmas condições, nasci· rios de nacionalidade, nos casos do
dos no estrangeiro, depois de 16 de artigo 129, m.
Em se tratando de um direito, dejulho de 1934, mas que aqui já resl·
,diram.
corrente que era, tal naturalização,
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do simples Implemento das condições
32. Em conseqüência oferece a Coobjetlvas definidas no artigo 69, IV missão a
e V, da Constituição de 1891, -operanEMENDA N.0 8
do a naturalização também ex tunc,
justifica-se a concessão do titulo por
Ao art. 6*
ato judicial.
Suprima-se o § 2.0 , passando o § 1.•
31. Merece reparos, entretanto o a ser parágrafo único.
.
§ 2.0 , para o qual só o "'edldo de
33. Determinando a competência do
titulo declaratório vale como mani · Poder Judiciário para expedir o titulo .
!estação expressa da inLenção de declaratório, não estabelece o· pt•ojeto
adquirir a nacionalidade br~llelra.
as regras processuais, inclusive no
0
0
tocante
aos recursos. E Isso é esseno exame do .artigo 69,-4. e 6. da cial, tanto
por ·asseg;urar a Unidade
Constituição de 1891, Impõe solução
diversa. Trata-se da naturalização do processo, como por · evitar o ar.
au(omátlca, de certa maneira, de na- bítrio.
Vale,
porém,
fazê-lo,
por
forma a
turalização ope legls, de um favor da
lei, por forma alguma sujeita a qual- assegurar a maior simplicidade forquei' modalidade de manifestação· po- mal, sem prejulzo da segura apura.
sitiva de vontade do beneficiário, éx- ção da .verdade.
11:
o
que
propõe
a
Comlssli'l
com a
pressa ou tácita, clara ou Implícita,
escrita ou verbal. Decorre dos fatos. seguinte
Ellll!lNPA N. 0 9
E só é Impedida pela manifestação
negativa contemporânea da )ntenção .
Acrescente-se depois. do· art.. 6.0:
de não mudar de nacionalidade, quer
Art. O processo de concessão do
dizer, de não aceitar o favor constititulo
declaratório será · Iniciado por
tucional. A jurisprudência sempre
assim decidiu chegando mesmo a!· petlçlio do próprio· P.unho do natura·
guns arestas a afirmar não valer co- ll~ado ou de procurador seu com
mo vontade contrária o declarar-se poderes. especiais, declarando nome,
o beneficiário estrangeiro numa escri- nacionalidade, proflsslio, domlcf!lo,
tura, sob a razão de se tratar de sim- nomes do cônjuge e dos filhos braples referência ao lugar de nascimen- sileiros e a Indicação precisa do !mó·
to, inas não à nacionalidade nà sen- · vel ou dos imóveis da sua proprle·
dade, .
tido politico .
Art. Recebendo a petição devidaSe, pois, não l1á .mislier da von· . mente instruld~~o e acompan!lada ite
.. tade positiva, por que estipular uma documentos probatórios dos requisitoo
· forma única para ela?
·
constantes do art. 69, 4.0 e 11.0 , da
Constltuiçlio
de 1891, determinará. o
Multo melhor regra estabeleceram
juiz
a
publlc11çlio
de editais para clên •
as .leis números 904, de 1902, art. 12, .
ela·
pública,
podendo
qualquer cldadlo
0
2. e 1806, de 12 de dezembro de, 1907,
art. 5.0 e o Decreto n.• 6.948, de 14 lmpgnar o pedido no prazo de dez
de mala de 1908, art. 11, como o dias, com ou setn o oferectmento de
documentos.
·
admitir divel'SO!I meloo . de pro!V'& .. ·
Art. Com-ou sem !mpugnaçãp, será
No fundo, o parágrafo t>m causf\ aberta vista dos. autos, por outros dez
traz no seu· bOjo, ou possib!Utn ee dias, ao representante dó Ministério
considere ·por êle sustentada, a res- Público, podendo êste impugnar a. na•
sw·relção da exigência do titulo de- . turalizaçAo, oferecendo documentos,
clara tório, como condição de· aquisl· o:u !Imitar-se a opinar em face da
çlio da nacionalidade ,ou ' sua prova prova oferecida.
única, o que vem dar no mesmo, tudo
Art. Em seguida ,serão os ~>utos
como no art. 12, da clt. Lei n.• 9M, conclusos ao Juiz. que os despachará
de 1902, repetido pelas clt. Lei nú· no prazo de ·trinta dias, cabendo do
mero 1. 805, de 1907; art. 4. 0 e pelo seu despacho agravo de petição para
Decreto, n.• 6.948, de 1908, art. 15 o -Tribunal de Justiça do Estado, ln·
condenado pelo Supremo Tribunal terposto dentro em cinco dias e na
Fe<Jellal • pelos mestres (Dj!oreto forma do C. do Processo Civil.
'
Art . As partes ·poderão funcionar
de 3'1, V. 1. 908,. apud9 Pontes de MI·
randa. Da "Nac!onalldade de Ori· pessoalmente ou por Intermédio de
gem", n.• 9, págs. 129) e mais t.arde advogado, e só se _admite a prova, doinconf\ll;ttuclonalmente repetida pelo cumental e se aplicarão subsldlàrlaart. 25, § 2.0 , do Decreto-lei n.0 389, mente as regras do c. do processo
Civil.
de 2~ de abril de 1938.
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34. A questão que mais agitou a·
Câmara dos Deputados e em tôrno da
qual prellaram com grande elevação
os eminentes Deputados Aurellano
Leite e Adroaldo Costa,. ambos fortes
conhecedores do assunto, foi a de sa·
ber a quem deve ser atribuldo o po·
der de naturaUzação; se ao Judiciá.
rio, se ao Executivo, vale dizer se a
naturalização voluntária devé ser
considerada um direito dependente
de simples reconhecimento, ou se .um
ato politico de graça ao Chefe de
&tado, contido êste em quadros
legais.
Decidiu pela última corrente aque·
Ia egrégia Casa do Parlamento. Pelo
art. 7.•, do projeto a naturalização
tem fundo politico e não constitUi
direiw. · Donde deixá-la à· discrição
do Presidente da República, em de·
creto referendado pelo Mlnlstro da
Justiça.
35. :€ incensurável tal orientação.
Atribuir o encargo ao Poder judi.
ciário seria, realmente, converter num
direito a pretensão do naturallzando
em favor de quem mllltassem os re·
quisitos legais. Trata-se de um po·
der até ceifo ponto insensivel às considerações politicas, ·acostumado a
julgar · em face da lei, quase sempre
incapaz de considerar na convenlên·
ela ou inconveniência da sua decisão.
Para êle, o fato politico pode Influir
na interpretação da regra legal por·
que a informa, mas assentado o res·
pectlvo. sentido, passa a ser despicien·
do. Destarte, estatllidas as condições,
lmpossivel seria à autoridade qualquer . posslbllldade de considerar nos
reflexos sociais, polltlcos e morais do
seu ato. E o nosso status clvitatls
resultaria.. deu m simples ajuste de
provas, de um maior ou menor exame· de elementos' oojetlvos, prêso o
Julgador nos llmltes também objetivos da lei. Antes de ser brasllelr~
antes de' se integrar legalmente na
comunidade pátria, já 0 . seria o natu·
realizando, pois o títUlo de natwaJização, qUe muitos passariam a con· .
celtuar · como simples titUlo declaratório e não atdbutwo, con'esponden·
ria a um direito anterior e seria
apenas o coroamento de uma situação de fato. · ~
Evidentemente, não é êste o. lne·
lhor caminho, nem mesmo o aconse·
lhável,

A nacionalidade brasileira, direito
a.bsoluto de quem adqUiriu pelo nas·
c!mento jure soli, nos têrmos do ar·
t1go 12~. da Constituição, ou 1ure
sangu!nzs. ou mesmo por uma ficção •
do 1us soli segundo o inciso II, não ·
pode constliulr faculdade ou direito
do alienígena. Não é passivei subor.
diná·Ia exclusivamente a requisitos
legais. ~tes. não esvaziam o conteú•.
do da soberania, essencial ao ato da
naturalização. A lei é fria e lmpes·
soa!. E tal ato nunca se desprende
de considerações pessoais, ou refe-.
rentes à própria origem de riaturall·
zando. Nao é licito. ainda afastar a
influência de fatores Ideológicos ·ou
puramente Intelectuais. A defesa do
pais exige mais que . uma disciplina
minuciosa do processo. Quer um exame u!ll tanto discricionário de · cada
caso, uma verificação Integral · de
cada pretengão. ·
_- ·
_No instante aitual, essa preocwpaçao deve ser redobrada. Em-bora o
mundo seja !': cada vez menor, ·e .os
povos estejam agora multo mais pró·
ximos uns dos outros, e os proble·
mas outrora nacionais se internaclo·
na!lzam, e as ideologias destruam barreiras geopolltlcas, nem os &tado.S
nem os grupos nacionais estão definitivamente ellmlnados. As. pátrias·
resistem, as sociedades particulares
continuam ciosas da sua Independência, das suas conveniências e das
suas 'tradlçõe.s. Há entre os povos
. traços dlferenchils não apagados. As
próprias divergências ideológicas que
pretendem de.strulr as plfirias têm
uma base /POlitica, asentam sObre ·
a diversidade de concepções religio·
sas ·e sociais, calcam·se em costu. mes antagônicos, l!gando-se mesmo
a determinantes de natureza. gecgrá·
fica ou antropogeográfica. Donde
estabeleceram-se entre povos e não
somente entre individues.·
.
Foi sempre assim, e assim será ,..
sempre. Há povos de indole demo·
crátlca, para quem a liberdade é
_ uma condição elementar de vida, ou·
tros endeusam a disclpllna, e outros
não chegam sequer a ·compreender
ou a conceber a Uberdade.
:€ justo que cada. um procure, sem
lsolar·se e guardado 0 respeito aos
direitos . dos outros, defender-se, vale
dizer, defender a sua civillza:;ão, o
seu medo de viver, as suas crenças,
os seus Ideais. a sua concepção de
felicidade e de progresso. E uma
das form!.IS de defesa está na noção
de nacionalidade e nas condições es·
tatuldas para a SJla concessão· prln-
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cipalmente aos de fora, possibllitan· · seus grandes juristas, que frisam nãc
do à autoridade que a confere uma ser a naturalização um favor da lei,
certa mobilidltae, por forma a pro-· senão uma graça, embora contida em
teger o 13afs contra as facilidades que Jlmfltes legais· (Surville et Arthuys, op
clt., n.• 50 pg, 18 e 51, pg. 79; Baudry
a própria lei não pode evitar.
- Forcaios· op. cit. ns. o433 e 434,·. pg.
35. Não há negar que essa aolução
'492;
Cunha Gonçalves ._ op. . cit.
possibilita injustiças, abre ensanches
a ... um certo arbítrio • por parte do n.• ln! pg. 527; Welss - "Pr. de Dr.
Presidente da República. Mas as ra· · Int. Prlvé", n.• 99, pg. 211; Nlboyet
ras Injustiças Individuais são plena- "Pr. de Dr. lnt. Privé", 19S8, I pág.
mente· cobertas pelas suas vantagens.
269, os dois últimos citados. em discurso
na··cãmara dos Deputados pelo DepuE quem pode assegurar a absoluta
Insuspeição do próprio Poder Judl· tadc· Adroaldo Costa.
. .
.
Entt·e nós procl111mam essa orientaetário? Não pratica· ele injustiças, não
prolata decisões · erradas? · Não são ção o pro!~ Haroldo Valadão "Estudos
do Dir; Int. Prlv.", pg.
; Oscar
homens os seus membros?
Esta é a · tradição do. direito bra- Tenório "Dir. · Int. Priv." .1942, n.•
sileiro, contra . a qual não, parece 176, pág. 120.
tenha havido qualquer manifestação
:ll'.sse direito de graça tem sido exerde c-pinlão mais ·ou menos generali· cido pelo rei e pelo Executivo ou pelo
zada, quer ellltre os juristas, · quer Legislativo (Cfr. Baudry Tourcards
entre os. ;políticos .
·n.• 434, pg, 492; Cunha Gonçalves
E ' Isso é de boa técnica j urldico- in. ib.; Surville et Arthuys, op. cit.
n.• 51· pág. 79) . ·
constltuclonal.
. A Constituição de 1946, como a. de
Alguns países já experimentaram
'1934, dividiu. a declaração de direitos . transformá-lo em beneficio da lei,
-em dois capítulos. ·No primeiro tratou . mas recuaram (Cfr. SurviJle ·et Ar~
da naturalização e · da cidadania,
thuys, ld. lbl .
vale dizer, "dos direitos _po!ftlcos",
. Certo, os Estados Unidos e a Ar·
rúbrica. preferida . pela de 1934, tlt.
gentina admitem · a competência juII, cap. I dos direitos do homem em . dicial. E o Canadá consagra um sls·
face do ,Estado · como organização tema misto com uma fase judicial
}lC·lftlca, como membro da coletivl·
eliminatória, dependente porém do
dade .politica e .-como parte do corpo Executivo a concessão final.
de cidadãos, que, . no Estado demoo 'exemplo 'nol'lte~americano não po·
crático. constitui o seu órgão supre·
de
ser · Invocado entre nós. Divergem
mo .. Não pressupôs, nem podia, antes
.
fundamentalmente
os dados do ;proafastou qualquer direito do estranblema.
·
geiro não naturallzádo, prevendo o
Coineça
.
~;~ela
posição
especial
· da
instituto da naturalização, mas re· ·
União em face dos Estados; :tsses,
gu lado .em lei ordinária.
Sendo, como é, .a nacionalidade um ciosos da· sua· grande autonomia · e
com direito substantivo próprio, dei·
pritts e a naturalização um ·ato atribuitivo, proclamou, assim ·a Lei Mag· xam o menos possível àquela.
;na não constituir ela um direito, seDepois, vale reparar na função ponão pr.essupo!to de direitos.
litica . da sua judicatura. O magia·
Tanto que, expressamente, só es· trado estadounidense, como o a;nglotendeu as suas garantias ao estran- . saxão. em geral, age, a certos respei,.,. gdro, · e assim mesmo. se residente tos sobretudo no campo ·politico, com
no país, em se tratando de direitcs uma largueza estranha à magistratura
dos chamados pa.fses do direito roma,..
individuais (art. · 141).
36. Decidir diferentemente é dei· no, como o nosso. O juiz ali constrói
xa:.- ao estrangeiro em condições ju- a. norma, cria precedentes obrigatórfdicas de naturalização uma opção . rios, exa.mlna conwniênclas e. def!.ntIncompreensível · entre _continuar es· ções leading cases. No examinar os ·
trangeiro ou adquirir a nacionalida- casos de naturallzacão, a sua· nção tl'm
a. anlil>lltude da do Executivo. E o
de brasileira, de acOrdo com os seus
interesses, com as· suas conveniências InQUérito dirigido pelo Procurador Ge- ·
.ocasicnals, sem que o Brasil sequer ral seria aqui lnconcebivel.
possa manifestar .uma vontade con·
Acresce -a demora do processo; que
trária, recusando um cidadão incon- começa por uma declaração do seu
veniente e sem· slpcerldade.
Intuito de naturalização feita pelo
37 .·. ll: essa, com poucas exceções,
estrangeiro um ano depois de sua
a orientação dos povos da nossa ci·
chegada. Instaura-se, então, um ln·
vJllzai;ão, defendida e explicada pelos quérito ·cuja duração. não pode ser

-

667 ...:.

menor de dois anos nem maior de
sete anos.
.
Se êsse _sistema tem dado .bom resultado, nao é porque lá se conceitue
a natw:allzação como um direito, nem
porq1:1e tudo se atribua à sua intervençao. Além de se tratar de . uin
. p~ls poderoso. e rico, que atrai maior
numero de Interessados na suá cida·
dania, _não se deve esquecer que a
leglslaçao dos Estados nem sempre possibilita aos estrangeiros o gôzo
de todos os direitos, inclusive do ·de
. propriedade. Isso força o imigránte
a. querer ser cidadão da nova páitrla
pois ubi bene lbi patrla. A própria
Constituição :F'ederal anuncia cuidar
dos Interesses do. seu ·povo, fugindo
ao sentimentalismo das nossas Leis
Magnas, cujos · mantos cobrem tam- .
bém os estrangeiros assegurando-lhes ·
todos os direitos individuais funda-·
.
.
mentais.·
A Argentina, que, como nós, nenhuma distinção faz entre estrangeiros e nacionais para efeito dos direitos individuais, e qUe como os Es·
<ta;dos Unidos confere à Justiça o
poder de naturalizar, se queixa tam- ·
bém da escassez das naturalizações,
Invocando Gonzales Calderon os
mesmos motivos acima expostos. ·
(op. cit. pg,).

zer. presumir a sua sinceridade li.o
manifestar de ser braslleiro.
· Com a. lei anterior, êsse requisito
é, no proJ!lto, passwel das exceções
do art.- 9.01 que o reduz para um
ano (filho de braslleiro ou brasileira), dois anos (ter filhos ou cônjuge·· brasileiro e ser ou ter sido empregado em legação oli consulado do
Brasil e contar vinte anos de bons
serviços) e três anos (especial capa·
cidade profissional, clentfflca ou ar·
t!stica, ,. agricultor ou traba.lhadór especiallzado em qualquer setor Industrial, haver prestado ou poder prestar
serviços · relevantes ao Brasll, propriedade de bens imóveis no valor
mlnimp <ie Cr$ 100.000,00 ou possuir
co.ta lntegralizada de sociedade com
estabelecimento Industria.! ou agr!·
cola) •
41. Inovação· de · aplaudir é a do
inciso m, pela qual deve· o naturallzando ler e escrever. o idioma português, segu,ndo a sua condição. Já
não se trata do equivoco "conheci·
mento da lingua portuguêsa 11 , do
Decreto-lei n.• 389 art. 10, n.• m.
·Não nos interessam novos bras!·
leiros analfabetos. Bastam-nos os já
existentes e os naturalizados existen·
tes e os natur~tlizadcs de origem
portuguêsa,
os quais são melo-brasiVI
leiros de nascimento.
DOS REQUISil'OS PARA A NAml!AtiZAÇÃO
A rigor a · nacionalidade só Interessa
'aOs alfabetizados, pois .o prin38. Os requisitos para a · riaturallcipal
direito·
decorrente da naturall0
.zação são definidos no art. 8. , com
·as modificações do art. 9, somente zação é o de participar da vida polf·
· no. tocante ao prazo de residência tica. As atlvidades económicas estão.
quase tôdas abertas aos estrangeiros
do naturalizado no Brasil.
em geral. Nenhuma lei lhes restrinÉ de destacar a orlentaçlio do proge
·o direito de propriedade, nem os
jeto reduzindo as exigências da le- sujeita
a . regimes especiais, como se .
gislação anterior, 'ou seja do Decretodá
em
muitos Estados da União
lei n.• 389, de 25 de abril de 1938.
Norte-Amerlcaná,
.
E' evidente a conveniência de, sem
42. ll:, entretJmto, · de suprimir a
preJuízo das cautelas natur!Ws, fac!-.
lltar as na'turaliiações dos bo·ns ele~ parte final, dadas a sua ·nenhuma
mentos estrangeiros que aqui resi~ significação prática e a imposslblli- ·
dade de prova, como, aliás, .sustento.u
aem.
.
com grande segurança o Deputado
. 39. O mciso I, de acôrdo 'con1 a
Adroaldo
Costa.
·
·
lei . anterior, exige capacidade civil
Com efeito. Como pode o naturali·
do naturalizado, pela lei braslleira.
zado provar "interêsse e afeição ·peQuer nos orientemos pelb principio
da lei domlclliar, vigente desde o las coisas e tradições do• Brasil11 ?
Decreto-lei n.• 4~657, de 1942, (Lei ·
Não se trata de atitudes puramente subjetivas, de sinlples fatos psi,de Introt. ao Código Civil art. 7.0 )
quer se trate de uma antecipação da quicos às vezes sem exteriorização?
qualldade de ·braslleiro, a regra só E o pedir a natural!zaçã.o não será
merece louvores.
a melhor forma de ·demonstrá-lo?
Qual o meio de prova, qual o cri40. O n. 0 II requer do naturalizado
cinco anos de residência continua. no
tério de apreciação?
território pátrio. ll: um prazo· mais
o conhecimento das tradições pii.·
que suficiente para a necessária
trias .pressupõe situação Intelectual
adaptação do imigrante e para faacima da do imigrante comum. E
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não se ama, nem se tem interêsse
ou afeição pelo que não se conhece.
Não. haverá exagêro no exigir do
naturalizando já as conheça, para
poder ter por elas afeição e lnterêsse?
O que é preciso é a sua Integra·
çãc. atual no pais, o seu interesse pela nova, pátria, a, sua solidariedade
com o ~tado adotivo. E isso se de·
monstra, sobretudo e em tegra, pelo
próprio requerimento de natu!allzação. Se o Presidente da República
chegar a uma conclusão contrária,
negá-la-á. Dai a
EMENDA N.0

10

Ao. art. 8.0, III:
Suprima-se a expressão final: "e
interêsse e .afeição tJelas ·coisas e tradições do Brasil'!.
43. Os Incisos IV, V e VI são lnatacávels, valendo destacar que o último restaurou a orientação tradlclo.na! do nosso direito, de só admitir
como impeditivos da naturalização os
crimes punidos com pena superior a
um ano de prisão. O Decreto-lei n.0
889, no art. 10, VI, preferira descriminar delitos. Incluiu aguns de pena menor e excluiu outros mais· graves.
44. Mal nenhum haverá, porém, .em
acrescentar no n.0 IV à palavra "profls!lto" o qualificativo "licita" · que
lhe dará sentido. mais perfeito. NU·
ma terra em que o jllgo, apezar de
proibido· chega a· ser concedido mediante cd!Tespect.tvos em dinheiro por
governos estaduais, . enquanto ollitros
o toleram, comtltulndo . fwma. de
atlvldade altamente. lucrativa, e em
que o contrabandista consegue formar circules QUe lhe admiram o hel'olsmo ou estrahgelros exploradores
do lenooínio, nunca é demais acellltuar.
. que quando se exige a prova de uma
. proflsslto, trata-se de uma proflssAc
licita, de proflssAo que nAo contraria
à lei ou a moral.
.Donde a
EMENDA N.0 1-1
Ao art. 9.0 , IV:
Diga-se "proflssAo licita".
45'. Nilo parece entretanto, feliz o
projeto no. !l"equislto novo: o da sanidade flslca, constante do Inciso
VIII.

Quando o estrangeiro requer a naturalização, já reside no Brn.~ll por
tempo superior a. cinco anos e, em
casos especiais, n três, dois, ou um.

Se considerarmos em QUe a regra é
demorar multo mais tal manifestação
de vontad.e, chegaremos a decênios.
Assim !l"esidente em caráter permanente, deve êle ter sido objeto de
indagações fiscalizadoras no momento da. sua. chegada como Imigrante,
entre as quais as referentes à sua
rigidez, à sua saúde, à .sua Integridade flslca. As leis de Imigração são
excessivamente rigorosas nêste particular. Chegam a ser lnhumanas,
ilógicas e a.té . Inconvenientes. Por
elas não é passivei entrar no Brasil
e . aqui permanecer como imigrante
quem não oferecer seguras condiçães
de sanidade física compreendidos
entre os lnsanos, os aleijados, ou
mutilados, au Inválidos, os cegos, os
surdos-mudos, os atacados de afecção
nervosa, Os · alcoollstas, os toxicomanos, .os ponadores· de lesões orgâ·
'nicas· com Insuficiência funcional e ·
até os maiores de 60 anos, nos termos
do disposto no art. 1.0 , do Decreto-lei ·
n,0 ,406, de 4 de .maio de 1938..
·
Destarte, a Insanidade por ventura
existente ao tempo do pedido de naturalização terá sido. conseqüência de
acidentes ou de moléstias· adquiridas
no Brasil, seja no exerclclo da atlvlda:de profissional, seja por outras razões não se podendo excluir I1S decorl'entes das nossas próprias condições sanitárias e das endemlas que,
Infelizmente, ainda nos atribulam. E
nAo porece justo. êsse trat11mento e
estrangeiros que amarrados a nossa
terra até pela .precariedade · da suas
condições flslcas, aqui chegados na
plenitude das fllrças produtoraR, possivelmente casados entre nós e com
descendência brlll!llelra ,que~\llll Integrar-se cada vez mais na nossa pátria; à qual terAo dado muitos :frutos
e prestado serviços lnestlmáve1S.
Por que lmpOe a lei de imigração
tais Ilmit"açOes? Por. evitar o afluxo
do slnúteis dos que, Incapazes de
produzir, vem apenas aumentar o· número dos pánsltas, engrossar o volume dos consumidores, sem de qual·
quer- forma, contribuir para o · enriquecimento e o bem estar coletlvos.
certo, : há exageros na ca.taloga,ção,
mas não· é êste o momento .de discutir a matéria.
Tal ·finalidade é porém, estranha
à naturalização, pois o natul'allzando
jâ reside aqui, já será um dos nossos
lnVll.!ldos, um consumidor sem ·contraprestação. O conceder-lhe a pos·
sibllldade da cidadania. o admiti-lo
como compatrióta, se êle o quer e
satisfaz as condições de segurança
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estatuídas no projeto, não influi de
A segunda P!U'te está subordinada
. quer sol;te na constituição da socie- à. ·primeira, -que pretende modificar.
dade brasileira, nem no nosso mun- Por esta é a lei ordinária que dlscl·
do económico.
plina · a naturalização, quer fixandOo
E não será até uma ingratidão fe- lhe os requisitos, ·quer estatuindo-lhe
charmos a porta da nacionalidade ao o processo. Já assim era sob as Cons·
doente que adquiriu . o seu mal tra· t!tuições de 1824, art. 6.o n.0 5.0, úl·
balhando conosco, sacrificando·se tm tima parte, . de 1891, art. 69, .6.0 de
obras de ssslstência, em . pesquisas 1934, art. 106, "d" e de .1937, artigo
científicas ou no próprio trabalho 115, "d".
Se a atual deixou de lado a forma
profisisonal?
das
três últimas:
Por outro lado a cidadania não
"Os
estrangeiros por outro modo
pressupõe nem hablllta o indivíduo
para qualquer ativldade que exija naturalizados" prefel'indo, a redação:
"os naturalizados pela forma que
ábsoluta e . integral perfeição física.
a
lei estabelecer" o sentido é o mesDepois, não·há muitas formas de lm·
perfeição física que não impedem o mo: é ao legislador ordinário c,ue.
cumpre declarar os pressupostos da
exercício da ativldade a que se dedica· naturalização.
o indMduo? E não há muitos gêEm conseqüência, a referida: seneros de trabalho magnificamente
desempenhados por cegos, aleijados gunda .parte não estatui requisitos,
não fixa CCJldlções, antes pressupõe
e surdos-mudos?
os .que a. lei determinar, . com a re. 46. Ademais a expressão "sanidade
salva de que, em se -tratando de porfísica" pode prestar-se a Interpreta· tugueses, '· a mesma lei não .poderá ·
ções diversas.
ir além dos três expressamente defiNão é por o.utra razão QUe o refe· nidos. Pod.e, porém exigir mais dos
rido Decreto-lei n.• 406, de 1938, pre- outros e pode estipular menos em re·
fere espectflcar as doenças ou imper- Jação a todos, ou ainda em benefí·
feiçõés que obstam entrada do lmi- elo dos portugueses. Não está im,turalização dos portadores de datas- pedidlil de estabelecer para todos os
estrangeiros as mesmas condições que
47. Com Isso não se permite a napara
os portugueses, contanto que não
turalização dos portadores de diáteultrapasse
os limites previstos.
·
ses mentais, ncrn dos .toxicoma.nos,
o
que
da
nonna
se
·deduz,
pois,
é
pois êstes nAo satisfazem a primeira que, longe de fincar marcos definiticondição,, que é capacidade· ex-vi do
se a lei exigir para a naturalio. Civ. art. 5.• e .6.0 Decreto-ler nú- . vos
zação
um determinado prazo de remeio 891, de 25-11-1938, arts. 30-32. sidência,
idoneidade moral e sanidade
Também nenhuma facilidade se física e outros mais, os portugueses
oferece aos alcoollstas barrado~ pela só precisarão de residência por um ·
exigência do bom procedimento.
.ano, da· Idoneidade moral e ·da sanl·
48. A ablação do inciso em aprêço
dade física. se, porém, o leglsladc;r
em nada: contraria a Constituição, resolver dispensar qualquer dêles, na·
quando esta, no art . .129. n.•. IV, esti·
da lhe invalida a residência.
.
pula estarem os naturalizados portu·
Sàniente um dos requisitos tem cagueses sujeitos apenas aos requisitos . ráter constitucional e é lndlspensáda residência por uma Ininterrupção IV'el: o da residência no Brasil, conda Idoneidade mora} e sanidade flsica.
dição · expressa no n.O II, aJté para o
Nlío pretendeu ai o constituinte re- exercício da opçCo pelos filhos de bra •
gular as condlçl5es para a naturaliza-· sileiros jure sanguinls, e ncs casos
çl!o, senllo, e apenas isentar os por· relatados pelo n.O m, beni como para
tugueses de outras que nlio as ali que o estrángeiro possa ter aqui qual·
citadas.
·
quer direito, na forma do _dispOsto no
artigo 141.
.
O texto está assim concebido.:
O prazo é que fica: ao arbítrio de
nosso Jegislado;r.
"São brasileiros:
A dispensa em causa atingiu tam· bém aos portugueses. O próprio proIV os naturalizados , pela .1eto aceita ,essa tese, quando, no artigo 9.0 e diminui o referido prazo
forma que a lei estabelecer, ex!·
de cinco para trés, dois e um ano,
gtdas aos portugueses apenas re·
auan,do no § 2.0, de. mesmo art.. 8.0
sldentes no país, por um nno
Ininterrupto, idoneidade moral e dispensa. a preza de sanidade física
aos naturalizados de qualquer origem,
sanidade física".
• ,·o • • • • o • • • • • • o • • o • • ' • • • • o • o • o • • • • • • • •
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se se tra,tar de naturalização com um
ano de residência, exceção que não
se justifica com o desa.parecilnento da.
condição.
49. Coino fecho dessas coosiderações, propõe-se:
EMENDA N.o 12

Ao .art. 8.
Suprima-se.
0,

1.• parte
n.0 VTI:

. 2.• parte
Ao art. a.o, § 2.•
supriln~se.

palses de imigração, como nos de emigr.ação. Inúmeros brasileiros,. descendenteS de alemães e japoneses não
falam o português. Um português
imigrado na infância para os Es·
tados Unidos, por exemplo, não chega
a aprender o seu belo Idioma, ou· esq\!_ece-o após certo tempo1 mas continua português, a menos que Se na'tut\allze. O eminente Deputado
Adroaldo Costa, discutindo o assunto
na Câmara. dos Deputados, citou
caso positivo. .
Com issà n!l.o, se Infringe a. citada.
regra constitucional. Antes consagra··
se um pressuposto seu. Evidentemente, a. Constituição não concebe o
português Incapaz de se expressar na
· bela linguagem da. sua. pátrio;.
· Cer.to, a. prova dêsse uso adequado
não .pode ser feita dlretamente.
ResUltará de presunção, mas é. possfvel a verificação do contra!.rlo · por
ocasião da entrega do 'titulo de naturalização.
·

50. Nu tocante ao § 1.0 , hã. também obsel'Vações .que fazer. Referindo-se aos portugueses e dispensando, de acOrdo com o art. 129, IV,
última. parte da Constltulçlio, os re•
quisitos dos Incisos m e IV (provas
· se alfabetização e exerclc!o de profissão ou posse de bens sUficientes
à sua manutenção e à da própria
EMENDA N.0 14
fam1IIal Incluiu na dispensa o do
Ao art. 8.0 §1.0
n.O VI ausência. de pronúncia ou condenação no. Brasil ou no estrangeh:o,
Diga-se depois de IV:
por crime, cuja. pena. seja superior a
"bastando o uso adequado da Ilnum .ano de prisão.
gua
portuguesa, - e a residência de
lll possfvel tenha. havido aqui um
engano, O art. 129,. IV, tB j!ne, da um ano, ilúnterl'1.11Pfu, .. "
62. l!: êste o luga.r para resolvet•
. Constituição, visando a facllita.r a.
· naturalização do português, sujeita-a. a questão lev.antada no art. 2.0 do
como se viu, apenas às cond!çlles de projeto. Imposs[vel a opç!l.o de na·
residência no pais por um ano, inin- cionalldade pelo nascido no Brasil,
terrupto, Idoneidade moral e sani- filho de pai ou · mãe estrangeiros
a serviço do seu govêrno, sendo bradade flsica. .
Ora, ev!del).temente quem ja!. esfá sileiro o outro cônjuge, não é justo,
pronunciado ou condenado em pro- · porém, se lhe dificulte a. aquisição
cesso criminal não é moralmente idô- da nacionalidade brasileira, que a
neo, come. não o é . o homem sem · metade . do sangue· e a terra. de seu
profissão honesta, o vagabundo, o nascimento bem justificam, Não fll•
ra a barerira · constitucional, e a. próprox!neta, o jogador, 0 caftem.
pria. opção seria de acolher. Nestas
. Em conseqüência, deve ser supri- condições,. a naturalização deve .demida a referência ao n.O VI, como pender de um mínimo de requisitos,
se lembra na
como seja o da residência. por mais
de um ano e de uma maior sim. EMENDA N.0 13
plificação
formal admitindo-se mesAo art. a.o, § 1.0
mo durante a menoridade; desde que
"Suprima-se a referência· ao lnci; requerida pelo ou com a asslstêncla
do representante legal, ressalvando a
se. "VI".
51 . · Por outró lado, nenhuma re- opção de continuar braSileiro ao atinferência se lê no referido § 1.0 ao gir a maioridade ..
Isso jus.Ufi~a a
liSo adequado da Jlngua portuguesa,
de que não deve ser dispensado o
EMENDA N.0 15 (V, 39-A)
lusitano. Independe êle do requisito
Ao' art. 8:
da. alfabetização, e não dêsse outra.
Parece demais a sugestão. Mas niío
Acrescente-se:
são incomuns os casos de nacionais
de um país serem incapazeR de falar
§ Aos nascidos no Brasil, de pai
o Idioma da sua p~trla. Tanto r.os ou mãe estrangeiros aqui residentes
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a serviço do seu pais se uin dos pais
fôr brasileiro, exlglr·se-á apenas o
requisito da capacldaile civil da resl-.
dêncla, na fcnna. do. art. 9.o, I, po·
qendo, entretanto, naturalizar-se o
menor .a requerimento ou com a as·
slstêncla do progenitor que tiver o
pátrio poder.
.
53. Andou bem o projeto no artigo 9.0 , n.0 VII, presumindo illO es-.
tramgeiro já proprietário de imóvel,
do valor mlnlmo de Cr$ 100.000,00, ou
comprometido no mesmo llmlte em
emprêsa Industrial ou agrícola, uma
ligação mais sólida com a terra e uma ·
maior identificação com a sociedade ·
politica para ·nduzlr o prazo de residência. E não. teria agido mal se
mc11rlssem em ta.! grupo também os
comerciantes.
Não deve,- porém, o favor atingir
sõmente os sócios, deixando de lado
os que, proprietários do estabeleci··
menta, explorarem qualquer daquelas .attvldades sob a sua responsabi·
lidade pessoal. Se o fazer parte de
uma sociedade justifica a presunção
de maior lnterêsse pelo Brasil, deve
também justificá-lo o exerclclo lndl·
vidual de tais empresas.
54. Do ponto de vista técnico, não
é louvável a expressão "cota lntegrallzada' em estabelecimento indus·
trlal ou agrícola". Evidentemente, o
incise.. quer referir-se à posse do es·
ta·do de sócio em qualquer sociedade
por cotas ·(em nome do coletivo, em
comandlta simples, . de ·capital e ln·
dústria ou por cotas, de responsabilidade limitada), mesmo' nas sociedades civis atípicas, pois numas e
noutras. o sócio partlclipa do capital
por melo de cotas, enquanto nas por
ações (anOnimas ou em comandlta
por ações), essa. participação se tra·
duz na posse de ações. Ninguém,
porém, tem cotas ·no estabelecimento ..
l.ste Iiáo se divide em cotas; cons·
tltui um bem do Individuo ou da
sociedade. O estrangeiro ai previsto
é sócio, quer dizer, tem cota numa
· sociedade que explora um · estabele. cimento Industrial ou agrícola.
No terreno da terminologia, seria
preferível não dizer "estabeleclmen·
til" com o qualificativo "agrícola" por ·
estar um tanto fora da técnica consal!!rada ..
Por tanto usada no direito comercial àquela (palavra. é aí tida por si·
:nõnimo de ":fundo" "Fundo de comércio" ou · "fund~ de lndú~trla"
lembram a ·idéia de um local onde se
reunem os dlverscs elementos com

· os quais o comerciante ou o Industrial exercem as suas atlvldades.
E quanto à organlxf!Çii.o, no seu sentido geral; se batiza com o nome de
•:emprêsa"; . "estabelecimento" ·a
sede da emprêsa, quer dizer, o lugar
onde ela se exerce. E até agora estranha a emprêsa agrária. Certo, já
· se fala em "fundo, agrícola", como
o. faz o Estatuto da Lavoura Canavieira mas ninguém diz "estabeleci·
menta agrícola". A palavra "fundo"
é multo mais ampla, apanha maior
número de elementos. ·
.
O melhor, porém, · é afastar qual·
quer delas e reportar-se à posse de ·
cota em sociedades comerciais ou
simplesmente civis que exercerem,
principal e permanentemente atlvi·
da.de· Industrial ou agrícola. Principal e .permanentemente, sim, por livrar-se dos truques de sociedades
com outros fins, fingindo agriculto·
res ou industriais. ·
.Ao- relator não repugnaria, em
principio, desprezar · es.Sa precaução,
pois não vê por me excluir a ativl. dade me.rcantll. Mas, compreendo a
finalidade do. favor e sabendo ser a
restrição filha de uma espécie de preconceito contra o comerclário, sobretudo o estrangeiro, não se abalança
a prôpõr"'qualquer emenda.
.
Desta. sorte, o Inciso deve ser redigido de acõrdo com a seguinte
EMENDA N.0

15

Ao art. 10, VII:
1.• parte:
Acrescente-se depois .de "Cr$
100. 000,00" uma vírgula e· mais
agricultor ou Industrial dono de
do .de Indústria ou · agrícola no
nimo do mesmo valor ... "
2.• !parte:

...
"ser
fun·
mí-

.

Redija-se a parte final
"ou possuir cota lntegrallzada no
mínimo de montante Idêntico em sociedade comercial ou civil destinada,
principal e permanentemente, ao
exercício da indústria ou da agricultura".

VII
DO PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO

55. Regula .o art. ·10, a forma, o
conteúdo e os elementos acessórios
do · requerimento de naturalização.
Pressupõe êle a exigência de alfa·
betlzação do naturalizando, na for·
ma do art. 8.0 , m. Mas não reparou
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em que aos IJlOI'ituguéses se dlspensa. Interlca·es (ar.t. Ü!) e, nos Estados
tal requisito, nos termos do art. 129, e Territórios, à Prefeitura Municipal
DI, da Constituição e do art. 8.0 , . da localidade em que residir o natu§ 1.0 , do projeto. Logo, há que prever
ralizado (artigo 13) . No primeiro
a hipótese de ser o requerimento do caso, o Ministério remete-la-á ao Denaturalizando analfabeto assinado . partamento Federal de Segurança
po1· terceiro, exigindo. seja êste Pública, e, no segundo, o Prefeito . a
procurador com poderes especiais.
enviará à. Secretaria de Segurança ou
órgão correspondente do Estado, para
Em conseqüência, oferece a Comis- as
necessárias slndicânclas sõbre a
são a
·
vida pregressa do naturalizando e peEMENDA N. 0 16
dido . de informações aos serviços
congéneres
dos Estado onde o natuRedija-se· o · parágrafo único do· ralizando tiver
residido, com o envio
artigo 10:
da respectiva ficha dactiloscóplca. ·
"A petição deverá ser ·assinada pelo . . Parece à Comissão,. por sugestão do
naturalizando ou, se português e Senador .Arthur Santos, que a remes-.
analfabeto, por procurador seu 1 com sa das lndivid.uais dactiloscóplcas aos
poderes especiais, reconhecida qual- serviços policiais dos Estados, emboquer das firmas por tabelião e Ins- ra esclarecedora em cada hipótese,
truída com os seguintes documen- pode prestar-se, como se .tem prestado, a . dilações Intermináveis ditadas
tos ... " ..
56. Entre os documentos de Ins- pelo horror à. responsabilidade, pela
trução d<:~ pedido, alinha o n.o nr, desldla ou pelo, lnterêsse. Isso amarr11r
do citado parágrafo único, do artigo os processos ·e dá azo aos favoreõ e
até às múltiplas ·formas da advoca10 "fôlha corrida e atestado de bons
antecedentes pasasdos IJlelos serviços . ela administrativa ou mesmo da con ·
pollclals competentes, dos lugares on- cessão.
de tenham residências no Brasil" . e,
Não se alegue tratar--Se· exclusiva· no estrangeiro, nos últimos dez .anos. mente
dos Estados onde o naturali'Nenhuma dúvida haveria que for-. zando tiver residido.. Em primeiro
. mular, quanto à primeira parte, se lugar, porque podem -ser diversos. Denos atlvessemos às· capitais e às ci- pois, porque nllJgttém evitará· resolva
dades Importantes dos grandes Esta- · a Secretaria inicialmente provocada
dos. A quase totalidade dos munlcl- ouvir as de todos os Estados, nem
plos do Interior do Brasil, porém, · que estas,· pela sua vez, e por desennão dispõem de registres policiais cargo de consciência, distribuem. o
precisos e em condições de fornecer caso .pc.r tôdas as repartlçlles de lden-.
folhas corridas. Estas são possfve!,s tlflcação que possuírem, dispondo
sõmente onde há gabinetes de lden" cada uma das qua:ls do tempo que
tlflcação. Nos· demais e mesmo em bem
entender.·
·
muitos centros maiores, Isso é tarefa
das varas · criminais. .
·A solução será. ·fixar um praZo para
Também não · parece lógico a exi- que o órgão poUclal Inicialmente congência do atestado de .país estrangei- sultado Ultime as· suas slndlcânclas
e .preste as imlformações conseqüenro . ll: de obtenç!ío, dlffcll e é falho.
tes.
·
_
·
O Inciso ficará melhor, adotada à
O de cento e vinte dias parece
redação constante da
suficiente, convinlio fixar, em .conseqilêncla, o de noventa dias para que
EMENDA N.0 17
os órgãos congéneres por. êle provoDiga-se no art. 10, parágrafo úni- cados satisfaçam a sua parte,. tudo
co m:
·
sob pena de. responsabllldade e de
· "atestauo policial de .bons an- andamento do. processo sem· as ln·
· ·
tecedentes e fõlha corrida, pas- formações.
sados pelos serviços competentes
Estas as razões da
dos lugares onde tenham tido
EMENDA N.O 18
residência no Brasil" .
Ao art. 13:
SUprimam-se as eJOpressõ.es: "e, no
estrangeiro, · nos últhnos dez anos".
O parágrafo único passa a ser § 1.0 •
57.. Os artigos 12 e 13 modificam
Acrescente-se:
o processo atual, determinando a en·§ 2.0 O processo deverá estar ultitrega da petição no Distrito Federal,
mado dentro em cento e vinte dias a
ao Ministério da Justiça e Negócios
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Dai a
ser, com ou sem as Informações, ime,
dlatamente no Distrito Federal, devolE!I{ENJlA N .0 . 20
'vldo ao Ministério da· Justiça e ncs.
Estados e Territórios ao respectivo
Acrescente·se entre 015 arts. 13 e
Qovernador.
14, modificada a numeração· do artigo seguinte:
§ 3.• O Departamento Federal. de
Segurança Públlca, ou a Secretaria de
.Ait. 14. Recebido pelo Ministério
Segurança Públlca ·ou serviço congê- da Justiça. o processo do. Depa.rt~
nel·e dos Estados consultados pelo que mento Fedeval de Segurança Públlca
tiver sido. Inicialmente provocado de- ou do Governador do Estado, será
verão ;prestar as informações dentro êle estudado rpela seção competente,
em noventa dias, sob pena de respon- e, depois, levado a despacho do ressabllldade dos funcionários culpados . pectlvo Ministro, O• qual, satisfeitas
as diligências que ordenar, o apresenpela demora.
ao Presidente da Repúbllca com
58. Entre os !llts. 13 e 14 do pro- otará
seu
parecer.
jeto há um hiato . Enquanto o primeiro regula a apresentação da peti·§ 1.0 Ressa:l'V'adas as prioridades de·
. ção ao ·Prefeito Municipal determi- correntes do art. 9.0, os processos se. nando a sua remessa à Secretaria de rão exàminados · e Informados em
. Segurança, o segundo já se refere à· cada classe em ordem cronc!ógica
entrega do decreto de naturalização;
rigorosa, sob pena de responsab!ll·
Não se estabeleceu qualquer ·norma dade. "
quan<to à- remessa da. petição devida§ 2.0' A matéria do art. 39 .
mente Informada ao Presidente da
República, por intermédio do Minis·
§ 3.~:: Se o Ministro determinar
tério, da Justiça.
qualquer dillgêncla que independa do
a repartição ou o serviço
Visando a preencher· esta falha, lnteress•ado,
encarregado
deverá cu.mprf-1!1. rten·propõe a Comllisão a emenda adiante. .
Por ela, . Informado o pedido pelo De- · tro em sésenta dias. ·
parlamento Federal de Segurança
§ 4.0 A seção ccmpetente do ·MI~
Pública, n 0 · Distrito Federal, ou pela nistério da Justiça dará conheclSecretaria de .segurança · 011 órgão men<to ao interessado por clll'ta rt!1!is·
corerspondente nos Estados ou . nos - tllldll.,. de qualquer exigênciq. · feita.
Territórios, oll· decorrido o prazo le60. Trata o art. 14 da entrega do
gal; ·sem essas. Informações, será. o
decreto.
de naturalização, uma vez
processo remetido ao Governador do
assinado
e publicado, determinando
Estado QUe ·C• encaminhará. ao Minisse
façano
Distrito Federal, pelo De·
tério qa · J!lstlça, , a q11em compete
parlamento
competente e noo Estalevá-lo' aa Presidente da República.
dos e Territórios pela autoridade que
encaminhou inicialmente o pedido.
Donde a segllinte
Nêste· passo, a. propo~;lç~o pode ser
EliQ:lfiJA N. 0 19
melhorada. A :naturallzaç4o não deve
ter, assim, uma felçlío puramente buAo art . 13 :... Acrescente-se o ::e- ll'ocrática. A recepção do titulo de
guln~e~
brasileiro exige solenidade, por forParii.!Írafo - Prestadas as informa- ma a compenetrar-s'e o naturalizado
ções, ou sem elas, na forma do artigo ·de sua impol'tância. Assim se proanterior, o Depar.tamento Federal de cede em outros diversos países, prin·
Segurança Públloa devolverá o ·preces- clpalmente nos Estados Unidos.
se ao Ministério da Justiça e Negócios
Por essa razão, entende a ComisInteriores e, noo Estados ou Territó- são
deve confiar-se à Ju,stloa essa
rios, à secertari~ de Segurança ou atribuição.
A entrega se fará pelo
órgão congênere e ~:nvlará ao Gover- Juiz de Direito
com jurisdição no
uador respectivo, que o encaminhará. domie!llo do naturalizado ou· pêl(l ~eu
ao Presidente da Repúl;llica, por lnsubstit11to togado, em audiência seter~édlo daquêle Mlnlstérlo.
Iene, previamente designada, e da
59. Não trata o projeto d{) .processo qual se lavrará. um têrmo. O maglsno · Ministério em ca1lSa. Há mlstér trndo elCPllcará o · alcance do direito
fazê-lo, . com •a transposição do- artigo que o naturalizado passa a gozar e39 tJara êsse capttulo, :pois êle bem se fará· a entrega mediante as forma·
!idades constantes do projeto.
coloca nesta parte.
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Isso justifica a
EMENDA N, 0

21

Redija-se a mq,téria do art. 14.
"Assinado e publicado, o decreto
ele naturalização será enviado ao Juiz
de Direito do domicilio do naturalizando, o gual designará imediatamente uma audiência·. pública. solene,
em que o magistrado explicará àquêle a. significação da. sua nova. qualidade e advertl-lo-á dos · deveres e
direitos que ela. acarreta, la.vrando.se um têrmo no livro de audiências,
o qual será assinado pelo Juiz e pelo
naturalizando.
·
§ 1.0 Onde houver mais de um· Juiz
ele Dlrel<to, a entrega será feita pelo
qu.e fôr competente para.· os feitos da
União; entre diversos · Igualmente
· cDmpetentes, pelo da 1.• Vara; não
havendo juizes especiais para os
feitos da União, pelo da 1. • Vara
Civel.
.
.
§ 2.0 Não existindo Juiz de Direito
no munlclplo, a entrega poderá ser
feita mediante autorização sua pelo
5eU substituto tol!'adO.
·
§ 3.0 Numa mesma audiência poderão, ser entregues mais . de um decreto.
§ 4.0 A naturalização surtirá efeito
sà>mente depois de entregue o decre. to ao naturalizado.
§ 5. 0 O .naturalizado pagárá apenas
as custas da 8JUidlênda, do elQJ)I!dl.ente
e das publicações, na forma. do Regimento de· Custas.
61. Assim formado o artigo referente à. autc.ridade encarregada .de
· entregar o decreto ao naturalizado. .
é aconselhável regular em outro, e
nAo em parágrafos, as ·formalidad,es
dessa entrega.. Destarte, os § 1 1.0,
2.0 , 3. 0 , 4.0 , 5.0 e 6.0 passarão a constitUir .um novo artigo ; Convém acrescentar ao § 3.0 uma comunlcaçllo. à
repartlçllo encarregada . do recrutamento militar.
•
o § p constitulr-lhe-á o corpo e
os demais continuam como parágra~os, mudada apenas a numeraçllo.
Donde a
EMENDA N. 0 22
Ao art. 14, § 1.0 do projeto.:
"Em vez de § 1.0, diga-se: "Artigo"
(seguindo-se a numeraçllo que couber).

Em conseqüência, em vez de
3.0 , 4.0 , 5.0 e 6.0 , escrevam-se:
:!.0 , 3. 0 , 4.0, 5.0 •••

§§
~§

2.0,
1.•

Acrescente-se- ao § 3. 0 , suprimindo
o ponto:
"e a repartição encarregada do recrutamento militar".
62. Fiel à orientação já eXIPOSta,
sugere-se na letra "a", do. § 1.0 , a
seguinte
,
23
1. ·letra "a"

EMENDA N.O

Ao art. ·14,

§

0,

Suprima-se a parte final:
"lllislm como do interêsse e afeição pelas coisas e t1·adlções do Brasll".
·
, 63. O § 2. 0 do mesmo artigo 14, do
projeto, ev!ge duas alterações: a primeira referente à demonstra.çã.o do
uso adequado. da lingua portuguesa,
e a segunda no que diz -respeito ao
inciso "·b" - declaraçllo expressa de
renunciar à nacionalidade anterior.
Não se justifica fique o português
isento dessa. última. fprmalldade, que ·
· visa a contrabalançar, pelo menos sob
o ponte, de vista moral, a orientação
de certos palses de emigração, os
quais admitem ou a persistência da ·
nadonalldade de origem,' náo obstàonte.
a naturalização estrangeira, ou a
reaqulsiçllo desta por efeito da resi·
dência no pais.
·
· Esta última. é 1\ hipQtese de Portugal, ·consoante se lê em Cunha Gcnçalves - "Trat. de Dlr. Clv. Port." ·
Nem se InvoqUe ·o cit. art. 129, ·IV
in fine, da Oonstitulçlío. 'Pols a exigência está nê1e· impllclta. Se o nst- _
turallzando quer ser bra.sllêiro, nada
mais lógico que déle exigir a declaraçllo precisa de renúncia à naclonalldoade de origem.
Em face disso, convém incluir a
EMENDA N.O 24
Substitua-se, no· art,- 14, do prc.jeto,.
o § 2.0 pelo seguln,te:
"Ao naturallzado de .naclonall~
dade portuguesa. exiglr-se-á, quanto . ao , inciso "a"; apenas a demonstraçAo do uso adequado da.
llngua pori.uguesa".
6~. o § 4.0 merece também seremendado. na .parte em qUe mande.
contar ..c. prazo para· que o naturalizado solicite a entrega do decreto iii!'
na.turallzaçAo "da data do recebimento de publicação".
Nenhuma. regra da proposição ordena a remessa ao naturalizado do·
"Diário Oficial" que publicar o decreto. Logo, o prazo deve ser con•·
tado "da data da publicação". Neni
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êle é longo - seis meses no Distrito
Federa~ convindo, entretanto, aumentá·lo para dezoito meses nos ~
tado.~ c ·Territórics. Donde a
EMENDA N.o 25
Ao art. 14, § 4.o.
E em vez de "de um ano contado;,
•.. leia-se:
. ";d'e d'ezolto meses, ·~ontados da da·~a
·da publicação". .
65. Para terminar êsse capitulo, é
justo se admita a legitimidadé de
qualquer cidadão para impugnar uma
natur>allzação requerida repetindo o
art. 12, do projeto de. prof. Haroldo
V:aladão, em "Estuda de Direito ln·
ter1Ulctonal • Privado", 1947 José
Olfmplo - Rio, 'Jlg. 645.
E o que se faz com a
EMENDA N. 0

26

Acrescente-se entre as matérias dos
arts. 14 e 15:
"Durante todo o processo de
naturalização, poderá qualquer
cidadão brasileiro apresentar 1mpugnação . fundamentada, que
será junta ao processo com os
documentos que a acompanharem".
VIII
DOS EFEitOS DA ,NA'l'URALIZAÇÃO

66. Boas as regras dos arts ~ 15, 16,
17 e 18, algumas. até dispensáveis,
sendo, entretanto, por frlzar o cará·
ter pesosal da naturalização1 de
adotar a.
EMEMDA N.0 27
Ao arto 17! ·
A naturalização não . Importa na
aqUisição da. nacionalidade ·braalleira
pelo cônjuge ou pelos filhos do na·
turalizado.
IX

ser!\ adnússlvel mantê-lo no gôzo dÓS
direitos· de brasileiro, se êle, por ntos
claros, demonstra aceitar livremente
a continuidade ou à restauração do
status anteric.r? Evidentemente, não o
:esse naturalizado, pelo menos para
a legislação bmslleira que não con·
cebe a .dupla nacionalidade, não que1'
e não· pode continuar brasileh·o. O
seu procedimento revela a intenção
de renúncia à naturalização o. Vale,
portanto, ,come, nova natUl'allzaçãoo
Por ela, embora se· trate de manutenção ou restauração da nacionalidade - origem, htí aqulsição de outras
nacionalidades.
Não há nisso qualquer inov-ação,
pois o Brasil é signatárlc. de uma
Convenção. Pan-Amerlcana de. 28-8
de 1906 · e de outra com os Estados
Unidos, de 27·8·908, ambas aprovadas, ratificadas . e promulgadas, esta·belecendo a perda da naturalização
se o naturalizado· retornar ao país de
origem, ··sem Intuito de regressar ao
da naturalização, presumindo-se essa·
intenção' pela residência no· de origem por mais de dois anos, .salvo
prova em contrário o
Daí a
EMENDÁ
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Acrescente-se ao arto 19.
N.0

Parágrafo~. único. Consld.era·se vo·
luntàriamente naturalizado em outro
pa.fa o naturalizado nos têrmos desta
lei que aceitar, expressa ou tàcitamente, a continuação ou a restauração da sua nacionalidade anterior,
segundo a lei daquêle pais.
68. O assunto do art. 21 não está
bem situado sob a rubrica "Da Pêrda
de Nacionalidade". .Trata êle da
"pêrda e reaquisição dc.s direitos polftlcos", devendo ser colocado depois
do atual art. 37, sob' a rubrica "Dos
direitos polrtlcos".
o

EMENDA No 0

29

Transfira-se a norma do nrtigo 21, para um artigo sob numeração própria, depois do nrt. 37 o
DA PERDA DA NACIONALIDADE
69. No art. 22, é de boa técnica
67. Repetindo o art. 103, da Conssubstituir a palavra "requisição" por
titUição, o art. · 19, fá-lo. secamente,
"iniciativa". A wlmelra · dá a entensem uma palavra a mais e sem .dêle der existir' uma. certa superioridade ·
tirar as conseqüências naturais ;
hierárquica entre o Ministério 'ela
Tomemos o caso do naturalizado Justiça e 0 Juiz o A requisição é uma
que, pelas leis do seu pais, não per· forma de ordenar o Na hipótese, o
deu a nacionalidade originária, ou do que se quer é que o Mlnl~térlo da
· que a readquire por· slmiP!es decla- Justiça possa prc.vocar o Juizo, a
ração ao seu govêmoo ou residência quem solicita ou pede a Instauração
na terra pátria durante certo tempo. · do processo o
•
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'

--'

Em face disso, convém adotar a.

X

EMEN!IA N. 0 30

DA REAQUISIÇÃO DA NACIONALmADE E
DIIIEiroS POLÍTICOS

Ao art. 22
Substltua·se a palavra "requisição''
.
por "solicitação".
·
70. O art. 24 merece tarilbóm ser·
corrigido, não somente qu~nto à palavra "requlslçiic/ que deve ser subs·
tltuída pe:l\ expressão "pedido d"
Ministério da· Justiça·•, come na téc·
nica. Determina. ela que, recebido o
pedido ou o lnq•lér!to, o juiz tará
so autos conc\u~Qi.l ao representante
do Ministério Público. ·
Há dois cn-.a:lo~. Primeiro, o emPI'êgo da· palavr•~ "autos". Em principio; nessa fase ainda uão existem
"autos", que surglriil) com a "au·
tuação" . determinada pelo Juiz, ·ao
receber. a aprovação do Minlii~érlo da
Justiça ou o tnqn(•J•Jl.•J. S•;gundo, o
da frase "fará ofi autos CD!.;rlu>os ac
representante elo Mlnl:~étlo Público".
.A palavra "conclusos" significa estar conelufdo. o processo ou pelo menos numa fase que se !Vai if'echar
com a senten~a ou o des,t)acho .
Só se fazem · cone1us011 autos ao
Juiz. O representante do Ministério'
Público é uma parte ou um fiscal.
Quando os auoos lhe ,vli.o às mãos,
estio "com .vista". Donde propor ·a
Comissão a seguinte
·
EMEN!IA N.0 31

Ao art. 24.
Diga-se:
"Ao receber o pedidÓ do .Ministro.
da Justiça .ou o inquérito, o JUiz
mandará autul\-los e abrir vista !me·
diata ao representante do Ministério
·
Pllbllco ... "
71. Os arts. se~mtes até 32 tratam
do processo judlcl.al, COillforma:ndo-se
com a legislaçaD anterior.
Não obstante, é preciso declarar que
o prazo concedido ao curador no·
meado coineça ·a. correr da aceitação
do encargo.. .
·
· Convém. ser aprovada a
EMEN!IA

x.o

3:Í

Ao art. 26, § 1.•.
Ac1·escente-so, transformando o ponto numa vírgula: ·
"contando~se a pàrtir da ·acei~ação
do et:cargo".

7Z. O projeto disciplina, nos artigos 33 e 34 os casos de reaqulslção
da n_aciona11dade perdida por naturallza_yao em outro pais ou por acel·
taçao de emprêgo o.u comissão de g~
vêrno estrangeiro ..
No art. 33, § 2. 0 deve ser suprimida a restrição para a reaqulslção
da naclonal1dade brasileira do nosso
compatriota que se-- naturalizou em
pais, estrangeiro <para adquirir direitos de que não poderia gozar se se
conservasse brasileiro. Multas vêzes
o exerclclo ·de profissão ou atlvlda·
de no estrangeiro exige a naturalização e êste é o seu caso mals co· '
mum. Deve, porém, permanecer a
outra restrição quanto ao brasileiro
que lá se natura11zou para se eximir de deveres a cujo cumprimento.
estaria obrigado se se conservasse brasileiro, porém, esclarecendo-se, a que
estaria obrigado perante o Brasjl, na
orientação do a]:'t. 41 · do Projet<J,
abrangf)ndo, por exemplo, os que fo·
gem do nosso semço mlllitar, etc ...•
'
..
ll: a' orientação da
EMENDA N.0 33

S111primam-se, no art. 33, §' 2.•, as
expressões "adquirir dlreloo de . que
não poder!" gozar ... "
. 73. Pelo seu lado, os arts. 36·4? trataiJI. dos direitos polltlcos, devendo
vir depois do llltlmo o art. 21, consoante se propOs.
XI
DISPOSIÇ6ES

O~RAIS

74. Os arts. 38 e 44 regulam assuntos diversos sob a rubrlca - Dispo·
stç6es Gerais.
··
'76. A Emenda n,0 '24: mandou Incluir no capitulo "da naclonaliza.ção"
a maté!la de art. 39 no parágrafo ..
~.o do artigo proposto ..
Nestas. condições vale .a

EMENDo\ N.0 34
.Ao art. 39.

Suprima-se.
76 . Com a 11 tribuiçáo ao Juiz da
entrega do ·d-ecreto de · naturalização,
em auàiêncla da qua.l se l!IIVI'a um. têrmo no livro próprio, desaparece a
necessidade do § 2. 0 do n.rt. 40, deveru:to
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quanto ao processo, nada contralngrafo único.
dica o mesmo adotado para o cance. lamento.
Donde·a
Convém, porém, estabelecer um
prazo relativamente curto de prescrl·
DaN DA N.o 35
ção da ação: o de quatro anos, por
Ao· art. 40.
exemplo, a contar da data da enEm vez de § 1.0 , ·diga-se "pará.gra- trega do decreto.
go único" e suprima-se o § 2.0 •
Donde a
77 .. O art. 41, pelo qual a natura·
EMENDA N.0 37
llzação não apaga as obrigações an·
terlores de naturalizado perante o
Acrescente-se em capitulo especial
seu pais de origem, ·.de substância esta rubrica.
lnata'cá.vel, deve ser colocado no capl·
DA 'NULIDADE DO IlECRETO DE:
. tulo sob a . rubrica "Dos Efe~tos da
.
'NATUIIALlZAÇi:O
Naturalização", onde estão os artigos
. 16, 17 e 18.
Art. (depois da matéria do artigo 32):
·
Por Isso, formula-se a
É nulo o decreto de naturalização
EMENDA N.O 36
se .se provar a falsidade Ideológica
ou material de qualquer dos documenAo art. 41.
'I1ransponha·se para a parte sob tos destinados· à prova. dos requisitos
a rubrica "Dos Efeitos da Natural!- estattúdos no art. 8.0 e esoeclalmen. zação". ·
te dos refeddos no arl. 9.0. ·
§ - A nulidade· será. declarada em
XII
ação com o mesmo rito constante dos
arts. 22 a 32, podendo ser proposta .
DA 'NULIDADE DO DECRETO DE
pelo Ministério Público ou por qual·
NAT!JRALIZAÇiO
quer cidadão.
78. Embora tenha regulado _mlnu·
§ - A ação de nulidade deverá ser
ciosamente os requisitos para a na- IPl'oposta. dentro. em quatro anos após
turalização e o respectivo processo, a entrega do decreto de naturalizanão estipula o projeto os casos de ção.
·
nulidade do ato que a concede, mui·
79. Por essas considerações e ·ado·
to menos a forma da sua declaratadas
as emendas formuladas, opina.
ção.
·
a comissão de Constituição e Justiça
No entanto, nlo é posslvel seja êle
pela aprovação da proposição em
obtido por fraude material ou _ideo· debate.
· ·
.
lógica:·· Atestados forjados por falsl· ·
Sala da:s Comissões, em 23 de
f!cadores ou mentirosos, certidões ln· agOsto de 1948. - Afflllo Vivacqua,
· v:erldlcas, etc. pululam por ai em Presidente, com restriçlies quanto ao
fora. São· vlclos contaminadores do artigo 7.0 , 19, 20 e 21 do Projeto. despacho, que, de&tarte, deve ser de- Ferer:tra de Souza, Relator. - Alouclarado . nulo. .
.
. .
mo de Carvalho, com ·restrições. •Não se choca ta:l providência. com EtelVIno Lins, vencido, quanto às
o art. •130, m, da Constituição, pois Emendas ns. 2, 12 e 14, 9lOOl. da:s
· não se ·trata de cancelar uma natu· restrições constantes de ata.
rauzaçlio válida, senlio de anular a. Vergntauct Wanderlev, quanto às
Emendas ns. 12 e 24. - Lucio corprópria naturalização.
·
Entende ·a Comissão dever ser pu- r~a.. !Vencido em relação às iEmel!lda:s
ns. 2, 12 e 24, em pal"te. - Waldemar
. nlda com tal pena qualquer fraude · Pedrosa.
- Olavo Oliveira.· . .
nos ,requisitos definidos GJClo artigo ·
O
SR.
PRESIDENTE
-.Está fln•
8.0 e nos documentos a que se re·
da a leitura do expediente..
·· ·
fere o art. 10. · · ·
·
Terminado o prazo regimental de ·
Como o cancelamento, a declaração
da nulidade deve sair de Amblto ne- . emendas perante a; Mesa, vão às co. cessàrlamente politico e dlscrlc!oná.· missões · competentes os Projetas de ·
rio do Poder Elcecutlvo. Vá.lldo ou Leis da Câmara ns. · 292 - 293 :lnv:á.llo, já exlste um ato de natu- ' 294 - 295 - 296 - 297 - 298'- 299,
·
·
ralização, que Incorporou, ainda ex· de 1948,
terlormente, ao Estado brasileiro um · . Nas duas próximas sessões recebe·
novo cldadlio. Logo, só 0 Poder Ju- rlio emenda perante a Mesa os Prodiciário poderá. Invalidar ci titulo. E jetes de Decretos Legislativos ns. 27

••
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dad.es, Inclusive o nosso colega Senador Victorlno Freire, que exercia
funções no Gabinete do Sr. Ministro
da Viação,
Não faço esta referência com ·o
Intuito de Isentar-me da responsabl·
!Idade .do ato praticado pelo Govêmo
DECLARAÇÃO DE VOTO
do Sr. Getulio Vargas, cuja atuação,
nesse setor, já. o disse de uma. feita
Declaro que, na sessão anterior, me neste
re<;lnto e hoje .repito, tem mi·
abstive de votar, quanto. ao artigo 13 nha solldarledade
Integral, porque
do Projeto de Lei da Câmara número con~o suas dlretrlzes
patrióticas,
44, de 1948, e respectivas emendas
tôdas
elas
tendentes
ao
bem
p(lbllco
supresslvas.
e,
principalmente,
ao
desenvolvlmen·
Sala das Sess6es, em 26 de agôsto to da Aviação no Bras!~· problemllt
de 1948. - Atttllo Vtvacqua. .
pelo qual , esta'\'a eJna!B'Ilhado, por
O SR. PRESIDENTE - Tem a confiar nos nossos· técnicos, e, sobrepalavra o Sr. Senador Salgado Filho, tudo, nos nossos a.vladores. · Era de
.
orador Inscrito.
vê-lo sulcando os ares, de. Norte a
O SR .. SALGADO FILHO - Sr. Sul. do Brasil, nos aviões ·militares,
Presidente, uma das grandes obras fazendo, assim, questão de demons·
realizadas pelo Govêrno do Senhor trar sua confiança nos pilotos bras!·
Getulio Vargas, na aeronáutica, foi a lelros. Embora, na época, a aviação
cOilBtruçlio da Fábrica de Lagoa San· fôsse Incipiente em nosso. Pais, jata.. 11'Bte empreendimento, na ocasllio, mais sua · Ex.a hesitou em entregar
:foi elogiado por todcs nquêlt;S que tl- sua· vida, que era a do Chefe da
véram . conhecimento da Importante Nação, à técnica, ao saber dos nossos
Iniciativa dêsse govêmo, que pro· pilotos.
Desejo frlzar que êsse contrato não
cui'ou dotar o Pala de uma fábrica
de avl6es à altura das nossas necessi- foi celebrado na.· minha gestão, em·.
_
dades.
bora eu. o tivesse recebida. e prestiNlio foram poucos os justos louvores giado, ·de vez que .o consldera.va, como
tecidos a respeito. Os ·jornais cario- ainda . hoje, uma obra prima de adcas -e mineiros versaram o assunto mlnlstraçAo, na qual os Interesses na·
cotn grande entusiasmo patriótico, clonais estavam !perfeitamente ga·
enaltecendo o que se la levar a efel· rantldos. Tanto assim, que trouxe, de
to. Tenho · ainda à mlio os recortes boa vontade, · para o Ministério da
lle jornais insuspeitos à oplniAo pú· Aeronáutica, quando foi criado em
bllca, mesmo naquêle perlodo em que janeiro de 1941, o. encargo da realla referida .obra foi planejada e. con- zaçlio dessa obra. . Enquanto nlio per·
tratada.
mlti viessem para o Ministério outros
empreendimentos, por nlio concordar
:1!: com absoluta insuspeiçlio que
digo planejada e . contratada, pOO"que com Q seu modo pe efetlvaçAo c sua
a Iniciativa nAo foi durante minha utilidade, aceitei, prazelrosamnnte, a
l!e&tAo na Pasta da Aeroni\utlca, ao tarefa de dar execuçAo àquela ln!tempo ainda nlio criada. A Avlaçlio . ·cltatlva, por outl·os delineada e con·
Olvll ainda estava a cargo do Mlnls· tratada e que achava cons.ultar per·
térlo da · Vlaçlio e Obras Pl'lbllcas · feitamente l' lnterêlise nacional.
Nilo foram ·poucos os artigos de
quando foi elaborado nAo só o pro
jeto da fábrica, mas, também, o pro- · louvor a essa · obra. Para comprovar
grama relativo ao .tipo de avllles que citarei apenas dois jornais absoluta·
Iam ser produzidos. Possuo cópln do mente Insuspeitos à oplnliio pl'lbllca
contrato firmado a 6 de abril de 1940 brasileira, sobretudo naquêle mo.men·
pelo entllo titular dêste Ministério, to, pela · Independência em face do
General Jolio .Mendonça Lima. FI- Govêrno: o '"Correio· da Manhll." e
guram, assinando o contrato, diversas o ·!'Dii\rlo Carioca". O "Correio da
personalidades civis e militares, tal ManhA" de 30 de março de 11141, em
suelto admlri\vel, focaliza multo bem
0 ardor patriótico que despertou em
todos os brasileiros. Veja, de relan· o projeto. que estava prcstea a ser
ce, as assinaturas do General Re· Iniciado. ó "Dii\rlo Carioca'.' da
guelra que, se nlio me falha a me- mesma data, referlndo·se à FAbrica,
mória, era DlretOO" da Aeroni\utlcn também lhe tece elogios.
Militar, do Tenente Coronel Samuel
Deixo de ler os artigos para nlio
.Gomes Pereira; Dlretor da Aeroni\u· me alongar, tanto mais quanto, sOtlca Civil, e tantas outras personall- mente agora, no recinto, acabo de to.e 28 e Projetes ·de Lei da Câmara
IlB. 313, 314 e 315, todos do corren·
te ano.
Está. sôbre a mesa. uma declaração
de voto que vai ser !Ida. ·
11: lida a seguinte
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morar um instante, sequer, r.a réplica
cuja responsabllldade não sabia a
quem atribuir, tal a leviandade com
achei necessário ocupar a tribuna
para dar resposta cabal e !media ta.
que se desperdiçaram dinheiros públiNos últimos mêses, tenho ouvido
cos: se ao atual Ministre. da A€rofalar, no "Escândalo da Lagoa Sannáutlca, ·o Ilustre Tenente-Brigadeiro
ta". Alia-se o "Panamá" ou coisa seArmando Trompowsky, ou se ao primelhante ao contrato da Revista do meiro gestor daquela pasta. Chega
Supremo Tribunal; as acusações formesmo a dizer que o Sr. Tenentemuladas não concreti2Ja:m
quais- Brigadeiro, como chefe do Estado
quer dos fatos mencionados a fim
Maior de entãCl não se poderia exide que pudesse confessar erros por
mir da responsabllldade de atas praventura praticados ná .minha gestão, . tlcados na minha gestão, e por Isso ·•.
ou restabelecer a verdade, no caso se tornava conivente. .
Está inteiramente enganado o artl·'
de ser a mesma deturpada.
. Acabo de verificar que · um .jornal cullsta. · pelo que foi feito na minha
desta capital, cujCl nome declino com gestão, assumo Inteira responsablllsimpatia, "Diretrizes", em _grandes dade. Fui ministro que sempre agiu
"manchetes",, deu uma nota de es- per vontade própria. Nunca me deicândalo ao assunto procurando atin- xei levar por quem quer que fõsse,
gir a. administração do Sr. Getulio msemo .. em se tratando de assuntos
Vargas, justamente no setor em que técnicos, os quais procurava estudar
militei: - aviação. Declaro que as- para resolvê-los por Intuição própria.
sumo Inteira responsabilidade de tudo
Deveria antes dizer, na sua reporquanto se fêz naquêle período, bem tagem, ::que a responsabilidade cabia
como jamais renegarei um só dos inteiramente ao . orlldor qUe ora ocupa
atos por mim praticados, orientados a tribuna, porquanto. os primeiros atos
todos pelo sadio'- patriotismo, que referentes à execução do contrato fosempre me animou em tõdas as funram por êle praticados.
·
ções públicas desinteressadamente,
Infelizmente, na primeira reporta·
exeréldas e com o fito único de ser- gem,
· só há considerações de ordem
vir à minha· pátria.
geral,
vagas. ápenas IJ.SSinala duas
Pela primeira vêz, vislumbro, agora,
clrcunstànclas:
certos motivos pelos quais é taxado
de escândaloso êsse · contrato, cuja
"Multo antes de estarem · conresponsabllldade, aliás, vou assumir.
clu!das as Instalações da Fábrica
De quaJquer IOOdo, porém, foi de boa
de Aviões, d'eslstlu o .Oovl!rno de
·explorá-Ia drétamente, resolvendo
·mente feito,· tal a lisura em que se
entregá-la, por arrendamento, ao
moldou.
.
Sr. Francisco Plgnatarl, conheciSr. Presidente, quero frlzar essa
do Industrial paullsta, sobrinho
circunstância. a fim de que não se
do Conde Ma.tarazzo, com quem
diga. amanhã que estou fugindo à
fêz, ao mesmo tempo, um contra~
responsabllldade, para transferi-la ·a
to complementar para a produoutras figuras daquêle Govêrno. Jamais pratiquei e praticarei semelhan·
ção de 25 aviões.
O arrendatário formou uma Sote ato., ·
•
.Temos assistido, é certo, ao ·triste .-cledade AnOnima - Construções
espetáculo .de vários auxlllares · do
Aeronáuticas - com o éapltal de
Sr. ·Getulio vargas fugirem à res50 mil cruzeiros - ou 50 contos
ponsabilidade dos atos que praticana -linguagem antiga - e obteve
ram, transferindo-a ao seu ex-chefe,
. um. adiantamento do Govêrno de
·para que sõbre êle convirjam cs ata60% (sesenta por cento> do vaques, os does.tos, as injúrias e a mal-'
'lor desta primeira encomenda .
querença.
'
Construções Aeroná utlcas S. A ..
' Jamais me desviei uma só linha
verificando QUe as suas fuzelagens
dessa minha conduta, e jamais nega~
não se adaptavam aos motores do
rei minha responsabllldade no setor
Brigadeiro Munlz, res91veu comda aeronáutica, onde mllltel por paprar 19 aviões nos Estados Unidos
triotismo .e com dedicação sempre
e entregá-los ao Govêrno, fazendo·
leal às diretrlzes do meu chefe.
jús, dêste níodo, a novo contrato
"Diretrlzes", em sua edição de onpara fabricação de aviões".
tem, refere-se à sua reportagem puOs motivos apontados são fitverldi·
blicada. na véspera, onde o .jornallsta
cos.
diz que nllo foram perfeitamente es:
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Não é exato que se tivesse entregue · o material seria encomendado pelo
ao Sr. Francsco Pignatarl, em ar· Govêrno, obedecendo à programação
rendamento, a Fábrica construída pelo estipulada, fixando-se que a primeira
Govêrno e, muitO menos, que êste encomenda seria realizada seis me·
lhe tivesse feito a primeira encomen- ses após a asslnàtura dÓ contrato de
.da de aviões.
'
conStrução da. fábrica, determinando·
Felizmente, tenho, em ·meu poder, se o paagmento0 da maneira pol' que
notas que me. autorizam, de logo, a figura . no § 4. qa cláusula ao.a do
rebater a Insinuação. A encomenda mesmo contrato. .
não fôra feita ao Sr. Francisco PlgReza aquêle doç~ento:
natarl nem êste senhor foi arrenda. "0 Oovêrno se compromete a
tário da ·fábrica construlda pelo Go.InclUir, · nos orçamentos anuais,
vêrno.
dotação suficiente para satlsfa.·
. Para sua construção - ao contrário
zer o prêço das encomendas a fa- ·
do que diz o articUlista - foram con·
zer à contratante, no mln!mo de
tratados os serviços da firma .. oons·
qufnze mil eontos de réls: a). após
truções Aeronáuticas .S. ·A." da qual
o registro dessa dotação pelo Triera dlretor"'Presldente o engenheiro
bunal de Contas, ela serão transRené Couzlnet e Presidente o Senhor
ferida · em . contas especiais ao
· AntOnio Lartlgau Seabra. A fábrica
Banco -do Brasil, já. distribuídas
não era, outrossim, de propriedade do
, aos Ministérios da Guerra, da
.Govêmo, nem êste a construiu para
Marinha ê da Viação, para aten·
arrendá-la. O collltrato feito. com
der aos pagamentos · das enco··
Construções· Aeronáuticas. S .. A.,. foi
..mendas feitas à contratante;
celebrado para ce)nstruções da fábrica
b) os pagamentos a serem feitos .
e sua exploraÇão comerciaL
à contratante obedecerllo à se·
gulnte ordem gerai: Primeiro:
. Eis aqui ocontrato, onde se diz:
quarenta por cento no. ato da as"A contratante obriga-se a edisinatura do contrato da encoficar, equiparar e manter em fun·
_menda; Segundo: vinte ·por cenclonamento, nos . têrmos dêste
to ao ser certificado pela. Fiscacontrato, uma fábrica de aviões e
lização-o recebimento . de todo o
hldro·avlões, .em Lagoa Santa".
material necessário· à execuÇão
da encomenda, com exclusão da·
Mais adiante se estabelece:
quêle cUjo fornecimento pelo Go·
"0 Govêrno · confere e garante
vêrno tenha. sido convencionado;
à contratante completa . autonoTerceiro: .vinte por cento do va·
mia comercial e administrativa
lor de cada série quando estiver
para . a exploração da fábrica,
concluída a sua montagem, · Insalvo no que fôr prejudcllal à ordependentemente ·· da Instalação
dem e· segurança pública ou con·
dos motores ·e outros . aparelhos
. trariar as disposições dêste con·
que o Govêmo .tenha convenciotrato". •
nado fornecer quando; êventualmente,
se verificar atrazo na en·
.E ainda:
trega à contratante desses. ·mo·
tores e aparelhos; Quatro: vinte
"A contratante fica obrigada a
por cento do 'valor de cada série
constrUir na. fábrica, dentro dos
qullilldo, após os ensaios de recep- ·
llmltes do estabelecido na. cláusula
· ção das aeroniiJVIlS e demais masegunda e demais condições dês·
teriais, êstes forem postos à· dls· te contrato,: ..os aviões, hldroIIIV!ões e sobressalentes que 1t
pos!çllo do Govêmo pelo contratante". . · · .. · . · ·
Govêmo encomendar desde .que
seja autora. ou possua a respec~e ·contrato, . porém, não foi feito
. · tlva licença . de fabricãção, fique
com
.Senhor Plgnatarl, ao. tempo
encarregada pelo Govêmo de ad- ainda o· não
à' Sociedade
. . qulrir ou seja ela fornecida pelo .AnOnima que.pertencente
o
explorava.
Govêmo".
·
. .Tenho; felizmente, a cópià do coh•
Vê·se, 'pois, de Inicio, 'que no con·· trato no meu arquivo·, :tle foi feito
·trato não era apenas estabelecida a em 13 de julho de 1942,. quer ·dizer,
construção de .aviões, ·mas a da pró· dois· anos depois da assinatura do con·
prla fábrica, pertencente à contra- trato, quando deveria ter ·sido feito
tante, a .qual a exploraria com auto- seis meses após a. assinatura dêsse
nomia comercial.
·
Instrumento'. Está· assinado, · pelos se-
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de MesqUita Falcão, outro dos diretores da Sociedade Anônlma, por
mim, como Ministro, pelo.· Tenente
Coronel Jussaro Fausto de Sousa, SU·
perlntendente dos serviços da mesma
fábrica e ;pelo Sr. René Couzlnet.
Duas Inverdades existem na acusação feita, se se pode: admitir como
malversação ter sido celebrado o. contra to com a empresa· dirigida pelo
Senhor Plgnatarl. Não o foi, S:. Pr~
sldente; · não era êle o arrendatário
- da fábrica nem houve arrendamento.
Não figurou entre os aclonlstas da
mesma.
_ o meu · cuidado. era tamanho que,
para assinar o contrato de encomenda procurei Investigar se o capital que
era, não de cinqUenta mil cruzeiros,
mas de dez milhões de cruzeiros, e
se o.s aclonistas eram ldOneos. O
Superintendente, depois de proceder
a amplas slndlcânclas, trouxe ao meu
conhecimento. a noticia ·de que · êsse
. capital era real, ·informando-me os
nomes. de todos . os aclonlstas que,
desejava conhecer, para avaliar da
lisura da Emprêsa,.
. ·.
Tenho no meu · arquivo, Sr. Presidente, a declaração de ,que foi feito
o .exame. dos .livros da Sociedade AnO. nlma, cc.usa que não poderia· mandar
. fazer por não haver divergência · alguma., porém com ·as cautelas que me
caracterizam, desejava. verificar, para
ter cert~za. de que o. capital estava,
realmente; ga.rllntldo.
As informações recebidas foram no
sentido de que,· realmente, o capital
de 'dez milhões de cruzeiros - dez mll
contos naquela época - estava subscrito, tendo o Contador feito amplo
relatório. '
Diz o · Tenente-Coronel Jussaro
Fausto de .Sousa., em data de 18 de
março de.194:l, que ·alimente na. antevéspera
fOra entregue pelo seu antecessor, o entil:o Coronel Ivan Carpenter Ferreira., Diretor da Dl~etorla
do Material, a documentação· sObre o
·assunto, comprovante da capacldsde
de realização e efetlvação do. capital
e a relação completa dos subscritores.
Não era, pois, o . Sr. Francisco Plgnatarl o contll'atante, mas sim Cons•
truções Aeronáuticas S. A., que tinha como presidente o Sr. Antônio
Lartlgau Seabra. ·e, ·como dlretor técnico, o Engenheiro René Couzlnet.
Acrescenta a. reportagem:
"Vencido já o .prazo de entrega
da encomenda, Construções Aero-

lhe

náuticas S. A., verificando, que
suas fuselagens não se adaptavam
aos motores do Brigadeiro Munlz,
resolveu comprar 19 aviões nos
Estados Unidos e entregá-los ao
Govêrno, para fazer jús ·à primeira encomenda".
o jornalista foi falsamente inform.ado. Em primeiro lugar,. os aviões
"North America", que a fábrica tinha
dlam ser equipados com os motores. da
fábrica planejada pelo Brigadeiro Munlz, que seriam motores Wrlght, pe- ·
quenos, de 250.cavalos, e· os dos aviões
"North Amerlca", que a fábrica tinha
'
de construir, eram de 750 cavalos.
··
Assim, êsse êrro técnico, ou, melhor
dito, êsse êrro palmar nlío foi cometido, nem ·poderia sê-lo, porque êsses
motoa-es não se prestavam aos aviões .
fabricados em Lagoa Santa, um dos
motivos pelos quais não concordei em
que essa fábrica passasse para. o Mlnlstér.lo da Aeronáutica,, ·desde que não
podia construir motores para os aparelhc·s que !amos mandar ~abrlcar.
o que·houve foi o seguinte: no contralto feito com construções Aeronáuticas S. A., do qual foi intermediário
o Ministério da. Aeronáutica nos. Esta•
dos Unidos, estabeleceu-se viesse, na
primeira encomenda de matérl:l. prima, um· avião desmontado que servi-.
ria· para preparo dos gabaritos, de vez
que as plantas de tôdas as peças tinham .sido fornecidas pela fábrica
"North Amerlca", ou e autorizava a
construção do. seu tipo de avião (·m
Lagoa. Santa.
Em Lagoa Santa foram fabricados
mais 19, um dcs quais ficou na fábrica para servir de .modêlo a encomendas posteriores," uma vez QUe deveria
haver continuidade da fabricação. O
oovêmo empenhou sua -palavra na·
continuidade da fabricação, · dada. · a·
impossibilidade de fazer-se o contrato
de uma fábrica de aviões Rem a ga·
rantla do consumo da sua produção
· Interna, de vez que não poderia a
Fábrica concorrer, para o mercado. externo, com os · fabricantes ,americanos. Tínhamos, pois, que nos conformar em receber tôda a nroduçiío. de
que, aliás, necessitávamos, e era o
único encargo a. que estáyamos obrigados ·- comprar os avloes fabrica·
dOS,

o· SR. PRESIDENTE - (Fazendo.
soar os timpanos> - · Permita-me o
nobre orador · dizer que a llorn do
expediente está esgotada.
O SR. IVO D'AQUINO - (Pela
ordem) sr. Presidente, requ~lro
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a V. Ex.•. consulte a. Casa sôbre se ·
concorda. com a. prorrogação da hora
do expediente, pelo tempo regimental, ·
a fim de que o Sr; senador Salgado
Filho conclúa suas considerações.
O SR .. PRESIDENTE - O Senado
acaba de ouvir o !equerlmento do Senhor senador .Ivo d'Aqulno,, em ,que
pede a prorrogação da hora do E-Xpediente pelo .tempo regimental.
Os Senhores BenadÓres que o apro"
vam, queiram permanecer· sentados.

;

.

da •Aeronáutica o Sr. Salgado
Filho.
·
A pretensão do Industrial paulista foi atendida. O técnico francês se retirou com a equipe di! especialistas que trouxera do seu
· pais e aos quais teve ainda de pagar pesadas lndenlzações . Assim
franqueado o campo às atlvldades do Sr. Plgnatarl ou do seu
cognome "Construções Aeronáutl·cas" fol aillsnado o primeiro conrtato de compra de vinte e chico
(Pausa).
.
81Vi6es,
com o pa.gamento antectEstá aprovado.
'!lado de sessenta por cento" .
. · .. :·-Continua com a palavra o Senhor
Já li ·ào senado o prhiletro contra·· Senador Salgado li'llho.
to
co!Jl Construções AeronáutiÓ SR. SALGADO · FILHO - Se- cas feito
·f:!, A. ao tempo do Sr. René
nhor: Presidente, agradeço. ao nobre Couztnet
e firmado por êle · e pelo
Senado Ivo d 'Aquino, Ilustre llder da
presidente
da Sociedade AnOnima,
maioria, o pedido de prorrogação . da AntOnio _Lartigau
Seabra. Não prohora do expediente e ao Senado por
cede,
por
conseguinte,
a Imputação
havê-la concedido. · ·
·
feita
pelo
.
articulista
quando
·atribui
Sr. Presidente, como dizia, os mopar&
o
Sr.
Fmnclsco
PlgfacUldades
tores da Fábrica Nàcoinal de Motores
não podem ser lmpecllho para a fa- natarl, na prl!nelra encomenda, •·por
bricação de aviões, porqu.e não· se des- quem se Interessava poderosa mtluên·
ela jornalística".
.
·
tinavam a êsses aviões, Mas ainda:
Sr. Presidente; já ··demonstre! que
Concluída a fábrica de Lagoa Santa,
ainda não estava· em melo a constru- · o primeiro contrato de. encomenda
ção da. fábrica de motores da baixa- foi firmado ao tempo do Sr. René
Couzlnet, em 1942,. quando controlava
da fluminense.
· 1!:, portanto, Irreal o que diz a re- .as açeõs da sociedade anOnima, .que,
só passara ao Sr. Francisco Plgna-portagem na sua escandalosa notícia.
·
· · Sr. Presidelllte, no comentário de tMI em meados de 1943.
E
êste
é
um·
ponto
capital·teria·
ontem, o articulista fel mais radical.
· Imputou-me a peclia de haver impe- sido li Influência jornallsticà que me
dido continuasse o Sr. René Couzlnet obrigara a falsear ,o , -contrato com o
cem a fábrica. Depois de enaltecer técnico francês e · entreJ~:á-!o :•o Se- ·
os conhecimentos · téCllllcos . dos en- nhor Francslco P!gna,tarl? ..
A. Imputação deprimente é, absolugenhef.ros - o maior dos quais não
tamente,
lnverldlcl.\. NAo quero elas- ·
mencionou, o que. se not~tblllsou com ·
. slflcã-la de aleivosa, por :ilãa- admio planejamento do "Arc-en-ciel" tir que o jovem jornalista, .autor da
assim se e"!!ressa:
..
reportagem, · tivesse· cometido .a dese"Mas o regime do pistolão atra- legàncla. de pretenê:ler -ferir a minha·
palhou o técnico francês, criandohonorabllldade administrativa. Acrelhe tantos obstáculos aue êle não
dito .tenha sido ludibriado na sua bOa
teve outro recurso senão ceder às fé.- Ao envez de perseguir o EngeImposições do mcmento e às pró- nheiro · COuzlnet o meu esfOrça para
prias ações cja sociedade que for- ampará~lo fol herculeo .. Desejavamos
mara. para explorar, entre nós, o que êle prosseguisse na sua: grande
fabrico de · aviões, passando às
obra. Não me ll!llltel a agf.r. por mtm
mãos do Sr. Francisco Plgnatarl mesmo. ·socorri-me da. ajuda diploo contrôle do estabelecimento".
mática para que o Govêrno· Ainerlcano
fornecesse o equipamento. necessáE arremata:
rio
à montagem da fábrica, para cuja
1
' As Informações complementaencomenda o Govêrno Brasileiro ti-· •
res que obtivermos sôbre as ~pe
nha sido Intermediário . Estando .em .
, rações da firma arrendatária da guerra, no momento, os· Est.ados Uni-.
fábrica permitem que, agora, redos ·só ncs entregar! ao material, a
• velemos que as facilidades de adl- pedido, e com a responsabllldad·e do
a.nt-amentos :por arviões a serem fanosso Govêrno.
-bricados foram de fato começados
Os oficiais da F.A.B., que estavam
na ditadura quando era ministro
na Comissão de Comlpras em Wash-
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seguir prioridadé. Telegramas foram senhor. René·Oouzinet era·consldera.do ·
passados, periOdicamente, ao Minis- - no meu conceito,. injustamente tro da Aeronáutica de .entlio, revelancolaboracionista do Govêrno do Ma. do o empenho oom qoo se dedicwvam rechal· Pétaln e ·estava na "llsta neà tarefa . Informavam-me:
gra" do Govêrno Americano.
.
"Projeto exposição Fábrica La· · · O Sr. Augusto Rendu, Presidente ·
do Comité Francês Llvre do Brasil, si- .
goa Santa entregue. Cópias com
Embaixada e Coronel Sêco. Soli- tuado à Avenida Erasmo Braga· n.• 12,
Informava:
_
.
citei bons ofícios mesmo; Ação
Embaixador' Americano Rio seria
M. René CoUZinet Is not a member
multo útil".
of the Free French Committee of -Rio
de
Janeiro for the follawlng reason:
Mais adiante, telegrafava-me 0 chefe da Comissão de Compras:
"As hé ·needed an. ·exit permit .
for
a number of French techniclam
"Completando duzentos . e ·no- ·
to attra.t the BrazWan na.tlonal
-venta três listas maqUinárla Laall1plane fa.otory, he ooud l!lOt take,
gôa Santa entregue hoje Coronel
a
.too ,consplcuous st!W:Ung against
Pow'er., ·Será examinada Wrlght
the
administrative· authorlties who ·
Fleld .próxima sema.na. Motores
where supposed to· glve such exit
Pratt Whltney serão fornecidos à
permit. He succeeded ln gettlng
PAM. Dificuldades -Um trecho
ivery valuable French teclm.lsome
indecifrável - contrário. regrescians' awa:v from ~he German
sarei antes nova reunião· máximo
grasp. and to have them brought
dentro doze dias._..-.. Major Lamto the allled industrial efforts".
pert".
.
Mas não é só, Sr. Presidente. cumVê-se, ·pol'ltanto, que,. por ocasião da
pre
ressaltar a ação do nosso· lncansãencomenda de a vlões à Fábric11 de Lagoa Santa, tamliém !!oram pedldos . vel Embaixador em Washington, Semotores para os guarnécer. Dai a nhor Carlos Martins, Coadjuvado. pelo
1nadmlsslbilldade da, afirmativa, da nosso· a.dido . aeronáutico, que multo
não conclusão da montagem por fal· cola.borou para conseguirmos o almejado e equipar a fábrica, h.tblta de motores.
lltando-a
com matéria prima para
Tenho em mãos grande quantidade
os
aviões,
fazer
. dêsses telegramas. Lerel um dêles,
Em cama datada· de 22 de outubro
para que o Senado aprecie as diligênde 1942, dizia 0 Superintendente da
cias do Ministro da· Aeronáutica de
então . em favor do Engenheiro René, Fábrica de Lagoa Santa, TenenteCouzlnet · para . conclusllo da encomen- coronel Jussaro Fausto de Sousa, no·
tável técnico brasllelro ·de integridade
da de aviões a êle feita. · .
absoluta;
e que, C!)mo superintendente,
l!: de 20 de outubro de 1942 o teleexercia a . fiscalização dos trabalhos
grama do próprio Embaixador Ainerl·
.
cano ao Departamento' de Estado, .no da fábrica:
qual o "insigne diplomata, nosbo .amJ'go,
"Levo ao conhecimento de vospugnando a nosso favor, pelo equipasa Excelência que, de conformidamento, · declarava ao Departamento:
'
de com a · determinaÇão recebida,
..
"El. Ministro Aeronáutico Doutor
fol feita uma demarche .junto ao
Salgado Filho pessoalmente, sollçiState Departament no Eentido de.
tou meus· bons oflclllS. nt' sentido
se veril!icar se a clrc1mSitâncla do
de Informar ao Departamen-to. de
Engenheiro René couzinet ser Di·
Estado que o Govêrno hrasllelro
retor da· Fábrica, ocasionaria altem grande interêsse em conseguma dificuldade para a obtençl!.o
guir as máquinas encomendadas
dos materiais necessários.
·.etc. para a Fábrica de A'tl.ões de
A referida demarche foi eofetuaLagoa santa. :tste ~rojeto está
da com a assistência do Sr. Cel.
marcado para ser resolvido no
A. S. Ararlgbola, Adldo Aeroná.uJoint Alrcraft Commlttee amanhã.
tico, e, nela, foi encarecido o fir·
- Ca/ferv".
·
me desejo do Govêrno Brasileiro
de montar a fábrica e que a preDirão os críticos apressados: ,<;e o
sença do engenheiro Couzinet 11ão
Govêrno brasileiro se Interessava: se
.. deveria coi!IStitulr um obstáculo à
o Ministro pessoalmente pedia ao Emrealização do projeto.
baixador fôsse satisfeito o )'ledido; por

,
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'
o engenheiro · francês Sr. Renê
Couzlnet, especialista consumado
tos com diferentes órgãos do .Go·
vêrno Americano permitiram conem
construções
aeronáuticas,
cuja Idoneidade técnica foi sole. clulr que a fábrica só jlodetá fun·
cionar sob a respons11bllldade do
nemente reconhecida po.r ato do
Govêmo Braslleiro. A sua. direção
Govêrno; em 1937, consldcnido
· agora l;>llTISOna non grata pelo
·poderá ficar nas mãos do próprio
Govêrno ou ·de uma administra· ·
Govêrno Americano.. por suspei. ção parti~ular desde que sob a
.. tas de ligação com o Govêrno de ·
responsabllldade e contrOle do
VIchy".
Govêrno".
Encontro ·a carta do Ilustre embaiO nosso Embaixador não mediu es- xador do Brasil ao Sr. Presidente da
forços; Escreveu ao Sr. Presidente da República. Aqui está, datadfl de 29
República, informando . ter resultado .de julho de 1942, onde se diz:
infrutífero seu. trabalho junto ao De"b) Há entre· os membros da
partamento de- Estado ·daquêle pais
firma
· de Construções Aeronáutiamigo, que se. mantinha lrredutvel no
cas
·
S.
A., elementos <ao que
propósito de nada fornece1; .à Fábrica
parece
franceses)
, qu~ não merede Lagoa. Santa enquanto figurasse
cem
Inteira
conflal'lça
da parte
na sua administração o Sr. Renê
do
Govêrno.
Americano".
..
Couzlnet.
Está por conseguinte, · comprovsd~, · ·
Fiz questão de ler ao Senado o tópico da referida carta, pela import!l.ncla Sr. Presidente, que nãOJ era possível
que revela, pois ficou assim .provada levarmos avante a construção da Fáa lmposslbllldade de ser l':lvada avan- brica de Lagoa. Smta., não por Inter.te a obra enquanto se encontrasse na ferência de qualquer amigo do Sr .
administração o Sr. Couz!net;. · que · Plgnatarl, a quem eu não conhecia,
não era "persona grata" ao Govêrn_o mas por vontade de um Govêrno anúgo, contra o qual não poderíamos
americano.
'
No momento, não encontro a car- Insurgir-nos. .
ta. Em todo caso, se fOr posta em
São os oficiais da FAB que, em
dúvida a veracidade dêsse documen- . contact_p com o Govêrno norte·amerlto, na próxima sessão terei oport.unl- _cano, não · podem conseguir sua autodade de lê-lo. Ficou, assim, elucida- rização·: é .o Embaixador do. Brasil
do por que nAo foi poss{vel ao Go- que se Interpõe e que tem ·de recuar, .
vêrno brasllelro levar avante o empor serem lnfrutfferos seus esforços
preendimento. Conquanto injusta a no sentido de conseguir aquêle forimputação de ser colaboracionista o necimento.
engenheiro francês que se achava . à
o ·Sr. Fernandes Távora - Vossa
:frente da fábrica, o Gov&ino ameri- · Ex.•
dá licença para um paarte? <Ascano não transigiria ·.Dai ter eu ln- sentimento
De. tudo Isso
formado aos representantes do Sr.· se conclue- que orador)
a
.
célebre
de
René Couzlnet, que tinham sido in- . AJvlões de Lagoa Slrun.ta, Fábrica
tllté
hoJe,
frut[feros todos os· nossos . esforços
fêz, .como Igualmente nada fêz
para· movimentação da fábrica com nada
a'
celebérrima
Fábrica de Motores ão
o !lustre técnico. francês.
·
Brigadeiro
Munlz.
·Responderam-me, ·em- carta, que
• :não era possível lutar contra a vonO SR .. SALGADO FILHO - Nêste
tade do Govêrno Americano. Eis o ponto, Infelizmente, não .posso estar
tTecho de uma delas, firmado pelo de acOrdo com V. Ex.• porque aquela
advogado e amigo do Engenheiro · fábrica Já construiu vinte avllíes e
:não ·· pôde: .·aprontar completamenltie
. René Couzlnet, o notável ·jurista Dr.
Sabóla de Medeiros:
outra encomenda de sessenta aviões
por falta de fornecimento do Govêr"Ora, o Govêmo nmerlcano, · no
americano, . mesmo depois de fi·
segundo Informação, que exclue gurarem
outros elementos na socle- ·
toda discussão, declara não poder dade anônlma.
·os aviões
tomar em consideração êsses pe- quase concluídos. LáSe estão
os nobres coledidos de . fornecimentos, nem
gas o dese,jarem, poderei exibir-lhes
conceder as prioridades Indls·
as
fotografias dos mesmos.
· pensáveis (sem o. que antes aca·
o Sr. Fernando Távora - Basta a
bará a guerra do que a Fábrica)
palavra de V. Ex.•.
·
enquanto J,ierman~cer na dlreção
O SR. SALGADO FILHO- Agrada · mesma, como seu DlretorTécnlco quem foi o seu criador, . deço, sinceramente o testeri1unho de

lllsse e outros entendimentos fel-

ao

)
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O Sr. Fernandes Távora
Vossa
Ex.n. livrou-se· de um bom. "abacaxi".
sabe, seria eu Incapaz de diZer uma
coisa por outra.
o SiR. SALGADO FILHO - Não
O Sr. Fernandes Túvr.mi - Perfel·
desejo criticá-Ia. Não sou técnico.
tamente. O Senado - e todo o Bra·
Digam a respeito. do assunto os téc·
· sll - fazem-lhe essa justiça.
nlcos na matéria.
·
Quanto à Fábrica de Lagoa Santa,
o SR. SALGADO FILHO - .Obrl- porém, ela produziu e 1'ê-Io satls1'a·
gado a V. Ex.n.
tõriamente. Acha-se localizada em
' Lá estão, dlzla eu, os aviões que· Minas Gerais, num recanto magní-·
não puderam ser entregues devido a fico,· encantador, e pode ser adml·
uma minúcia de forntlc!ni~nto cie
"'ada por todos quantos ali forem, e
material, conforme se verifica em
representa uma necessidade naclo·
tôdas as declarações por mim exibina!. ·
.
das.
Assim, a Invectiva dirigida ao pri·
Não desejo aprofundar-me nesta melro Ministro . da Aeronáutica é ln- ·
face da questão, porque ell:lste uma telramente destltufda de fundamento,
ação movida pela Con.struções Aero· não só diante de minhas palavras
náuticas S. A. contra o Go·vêrno e mas, e. principalmente, em face da
qualquer revelação que eu fizesse, · documentação que,· de momento, urnêsse sentido, poderia ser tomada rebate! ao meu arquivo, exibindo-a
como· amparo às pretensões .do fa- ao Senado.
brfcante ou às governamentais.
Quis: :demonstrar aos. meus Ilustres
Seguindo Invariável normà de con- colegas e ao povo de minha Pátria;
duta, não quero Interferir na ação, a ·que, se c Sr. René couzlnet não con.::
fim de que a justiça pronuncie seu clulu a grande obra empreendida '- ·
veredictum, .dandc. razao a c;uem a e êle' é um técnico de extraordlná'rla
tiver e reconhecendo, coq1o sempre, competência - · não foi por falta
de vontade do Govêrno Brasileiro
o dire!to de quem 0 possui ·
. nem do Ministro da Aeronáutica de
. O Sr. Ferna-ndes Távora - Vossa então e nem, tampouco, Interposição
.Ex.• há de convir comigo em que é . de quem quer que seja. Interromesquislto se tenham montado uma. fá- / peu-a em virtude de deliberação do
br!ca de aviões e outra de ·motores, Govêrno americano, contra a qual
as quais, naturalmente, se ccmpleta· . não nos podfàmos insurgir.
riam em suas ·ativldades. No entanto,
E nós, como desejavamos a produ·
posteriormente, verificou-se que a fá- çll.o dessa fábrica a sua contlnuida·
br!ca de, aviões produzi&. peças que de, tínhamos de fazer uma apêlo aos
não se podiam adaptar aos motores seus acion!stas para que escolhessem
construidos pela outra fábrica. . l!: outros elementos brasileiros' Foi . a
esquisito, como tOdas as coisas desta vontade de vê-la produzir que nos !eterra.
vou, pelo bem da pátria, ao a pêlo de
· o SR SALGADO FILHO·'- Nêste renovação da d!reção. Eramos for. t v· Ex a
ã
1!:
çados a agir para não perecer um
tem ·raz 0 •
a ver· grande monumento industrial. Não
pon
dade. .Por êste motivo não permiti !l'o'mos acionados pela vontade de
~~r':se su"bo;;n~~~! -~~ci~~bt~~io ~~~ perseguir nem de proteger, mas' de
'Aeronáutica, pois não. quis assumir acautelar ~ interêsse nacional na seessa responsabilidade tendo sido es· brevlvência de uma grande obra, de
ta fábrica construftla~ e equipada pelo um grande empreendimento indus·
G ê
·
trlal.
.
. ov rno ·
.
.
sr. P.residente, atendendo à detez··
O Sr .. Fernnades Tavora -:.A Fá- mlnação. de v. Ex.• e aos preceitos
brica Nacional de Motores nao pro· . do nosso Regimento, do qual V. Ex.•
duzlu motores, nem tratares, a que é exlmlo cumpridor, dou por termlse propôs posteriormente e. no mo- nada meu d!iscurso. CM'Ilito bem:
mente, não sei se produzirá até um muito bem. Palmas).
berimbau.
comparecem mais as Senhores
O SR. SALGADO Fn..HO -.- Peço
Senadores:
·
licença ao nobre. colega e distinto
Joaquim Pires.
Senador cearense para não me Ievár .
Andrade Ramos.
a outras consideracões sObre a Fá·
· FláN:lo Guimrarães.
brlca Nacional "de Motores. Saliento,
Maynard Gomes.·
apenas, que não a quis no Ministério
Dario
Cardoso.
da Aeronáutica.

° , ·. ·
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Hamilton Nogueira.
Ernesto Dornelles.
José Americo.
Pereira Pinto.
Clodomlr Cardoso.
Vlctorlno Freire .
Pereira Moacyr.
Alvaro Adolpho.
Ismar de .Góes.
·. Durval Cruz.
A!oyslo de Carvalho (18) •
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Magalhães Baráta.
Mathias OlY!nplo.
Ribeiro .. Gonçalves .
Pllnlo Pompeu.
Olavo Ollveira.
·Novaes Filho.
· Apo101!Úo Sales .
Góes Monteiro.
Walter Franco.
Sá T!noco.
Marcondes Filho. , .
Vespaslano ·Martins.
Getullo Vargas (13) •.
O . SR. PRESIDENTE - Esgotada
a prorrogaÇão da hora do expediente,
passa-se à
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em
discussão única, . ào . Pro;eto. de Lei da Cftmara n.• 44, àe 1948,
. que fixa os vencimentos qa Magistratura e do Ministério Mblf·
co ·da União. (Pareceres da co.
miS'Sáo ·de Constituição e .T!lStl·
· ça ns. 350, oferecendo emen~~; ,
402, sôbre emendas ào plenarzo
· e da Comissão de Finanças, . com
voto· em separado. ào· Sr. Arthur
Santos; e 722, mantendo o Pare·
cer n.O 350, com .voto· em separaào do Senador Filinto Mtlller; c
da Comissão ae Finanças ns. 351,
oterecendQ -emendas, · com ·voto
em separado do Senador Andrade Ramos; 605, oterecenào sulxltitutivo, e 606, contrário· ao mes,
mo substitutivo) .

Interrompeu-se ontem a votação
depois de aprovado. o. artigo 14 do
projeto.
Vou submeter a votos, inicialmente,
a parte da Enronda ·n.• 11 .do plenário (fase de pauta) mandando, su. prlmlr o artigo 15.
Os Senhores que aprovam a supressão dêsse art-igo, queiram conservarse sentados. (Pausa> .

O SR. ALFREDO NEVES - (Pela
ordem> ·- Requeiro werlfionção da.

votação.
O SR. PlliESIDENTE - O Senhor
Senador Alfredo Neves requer verlfl·
cação da votação.
Queiram levantar-se os Senhores
que IIIJlrDVam-a Emenda n.• 11 dõ prenárlo na. parte supresslva do artigo
15. <Pausa> .
Queiram sentar-se os Senhores quevotaram a favor, e levantar-se os senhores que votam contra. <Pausa.> •
Votaram a favor .2 Senhores Senadores e contra 26 ,.
Não há número.
Vai se proceder à chamada.
Os Senhores que aprovam a emenda •
responderão SIM; os Senhores que a.
rejeitam, dirão· ~AO . .
PropeaB-se à chamada. ·
Respondem SIM os senhores
.. ...
Senadores:
Alfredo Neves.
Alfredo Nasser (2) •
Rlespondem NAO · os Senhores
Senadores:
Alvaro Mala.
Severiano Nunes.·
Alvaro Adolpho.
Augusto Meira .
Eva:ndl'o Vlanna.
Joaquim Pires.
F'enumdes Ta.vora.
· Georginõ Avellno. .Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
Etelvina Llns •.
Cicero de Vasconcelos.
Maynard .Gomes.
Attmo . Vivacqua.
Henrique de N~aes.
Pereira Pinto·.
Andrade Ramos.
Levindo. Coelho.
Rodolpho Miranda. ·
Euclydes Vieira.
Pedro Ludovico.
Roberto Glasser.
Flllnto Müller ..
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Ivo d'Aqulno. ·
Francisco Gallotti.
Luc!O< Corrêa.
Ernesto Dornelles.
· Salgado Fllho.
·
Ferreira de Souza.
Waldemar Pedrosa.
ClodÓmlr Cardoso (35) •

.,..
''
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O SR. PRESIDENTE
Votaram
contra a emendá 35 Srs. Senadores
e a favor 2.
A emenda fof. rejeitada, estando
portanto mantido o artigo 15 do projeto.
·
.
, O SR. ARTHUR SANTOS- (Para.
declaração de voto) - Sr. Presldente, manlfestel·ine, preliminarmente,
pela Inconstitucionalidade do projeto,
na parte que ·exceda ao quantum pro- ·
posto na mensagem'.do Sr. Presidente
da República. b senado pronunciou·
se contràrlamente, a êste meu ponto
de vlta e, na sessão de ontem, estendeu o regime da leferlda mensagem ·
a outras categorias de funcionrio,s:
Embora pareça Incoerente, fui' obrigado a 'votar contra a emenda supresslva, porque me parece u~a .injustiça, ou por outra, um reg1me de
dois pesos e .duas medidas, estender·
se o benefício a outros funcionários,
que . não os cc.nstantes da mensagem
e repellr agora, êsse mesmo benefício
aos de que trata o artigo. · (Muito
bem).

:S declarada prejudicada a seguinte ·
E;MENDA N.0

2 ,

Do plenário, na discussão
Suprimam-se os artigos 6.• a 15.
:S aprovada a seguinte
EMENDA N.0

3
art. 15 do projeto

Substitua-se ô
pelo.· seguinte:
Art. 15. Os vencimentos dos procuradores da República de 1.•, 2.• e
3.• categorias ficam equ~parados, respeotlivamente~ aos dos curadores, promotores e · pr.omotores substitutos do
Distrito Federal.
Parágrafo único . Os adjuntos de
procurador da República perceberão
vencimentos eqü!valentes aos dos pro·
curadores de 2.• categoria.
·
o' SR. PRESIDENTE. :- Em conseqüência da BIPrav:ll!Ção da emencla
n.• 3 da .. Comissão de Finanças, fica
prejudicado o art. 15 do projeto que
é o seguinte:
· Art. 15." São fixados os venci·
mentos dos procuradores da República de 1.• categoria em Cr$
10.760,00 (de;o: mil, setecentos e
sessenta cruzeiros) : dos procuradores de 2.• categoria em Cr$
7 .ooo,oo ·(sete mil cruzeiros): dos
. procuradores de 3.• categoria em

<:11 6. 750,00 (seis mil ,setecentos
e .cinquenta cruzeiros) e adjuntos de · procuradores da República. do Distrito Federal, em Cr$
7.000,00. (sete mil cruzeiros).
''\
O SR. PRESIDENTE - Passa·se
à votação da Emenda n.0 7 do ple·
nárlo (fase de pautá) mandando· su..
prlmir o artigo 16. Tem parecer con-'
trárlo da ,Comissão de constituição
e Justiça e favorável da de Finanças.
·
O SR. ATTIJ:.IO VIVACQUA (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro preferência. para. a Emenda

'

n.• 7.

..

·

O 'sR. •PRESIDENTE - A emenda a que V. Ex.• se refere, sendo su·
presslva;: já tem preferência regimental na votação. Aliás, é preclsaínen·
te a que estou submetendo ao voto do
plenário..
.
O SR. ATTILIO VIVACQU'A ·Peço então a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE- Tem a pa·
lavra o nobre Senador.
O SR. ATTILIO VIVACQU'A (Para encaminhar a votação) - Senhor Presidente, · o projeto é o seguinte:
.
.
Ficando prejudicado o art. 15 do
projeto, que trata do aumento dos
vencimentos da magistratura · federal,
procedente da Câmara · ·dos Depu·
tados, contém· dois artigos, um dêles
·o art. 16, dispõe apenas em relação
aos Ministros do Supremo Tribunal;
o outro o art. 17, abrange os magtstradcs federais aposentadcs, em geral,
a exemplo do que já se fêz com ·os
membros do Ministério públlco apo·
sentados (Lei n.• 116, de 15 de ·outubro de 1947, artigo ·Is, § . 3.0 ) •
No senado · o" eminente Senador
Henrique de Novaes e OUitros, orere·
ceram ·emenda, . que recebeu. o n.• 7,
mandando suprimir o artigo l6, de
,vez que o que se pretende nêsse artlso está Incluído na ·disposição do
artigo 17. •
.
:Esta emenda foi· aprovada unànlmemente pela. Comissão· d.e Finanças
do Senado . AssiJll, a aprovação da
, subeii\endlL supresslva, ficou consti •
tulndo norma de ordem geral, regulando a situação dos !nativos. Quanto à situação dos !nativos. não preciso ·acrescentar mais nada senão a
·Invocação do texto constitucional,
que expressamente deteJ;Illlna a re·
visão dos proventos da lnatlvld.ade, ·
sempre que, por motivo de alteração
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Por sua vez, a Comissão de Finando poder. aqtilS!tivo da moeda, se modifiquem os vencimentos dos funcio- ças, em virtude do parecer· do Senhor
Senador Mathias Olympio, pronunnários em atividades.
o Tribunal de contas, examinando ciou-se .pela prevalecêncla do art. 17, ·
.o assunto, a propósito da Lei n.•. 116, o qual estabeleceu regra gera!, ap!!de 15 de 0 utubro de 1947; na parte cá.vel a todos os magistrados,·
Declara o nobre relator da comisem que concede melhoria de proventos aos !nativos da magistratura e são de ConstitUição e Justiça, que há.
do Ministério Público, de acõrdo com certa col!são entre os dois artigos:
o · parecer do ilustrado Procurador um deve excluir o outro. Data venta
não concordo com essa conclusão,
Leo.poldo da Cunha· Mlelo, sustentou:
porque
art. 16 estatu! regra espe"Para rever, aumentando "por· cial emo relação,
aos miniStros apomotivo de •alteração do poder aqui- sentados do Supremo
Tribunal, e o
sitivo da moeda", os vencimentos art. .17,- regra geral, referente
a., to~
dos servidores públicos - at!vos .dos os magistrados.
ou !nativos - o Congresso não esSe prevalecer o llrl· 17 e fôr supri- .
tá. dependente de inlp!ativa do mldo'
o 16, os ministros do Supremo ·
Presidente da .Repúblic'á, pois es- Tribunal
subordinados à resa revisão· é imperativamente or- gra geral. ficarão
Tratando.:.se,
de redenada e !Sempre. pela própria gra especial e de regra porém,
geral,
·
evldenconstitUição no se11 art. ·193. Ora, temente, não há contradlçãq, porque ·
se essa revisão ficasse ·dependente · uma se .apl!ca unicamente aos min!s·
de iniciativa do Sr. Presidente da tros do Supremo Tribunal e a outra
:R.epública, poderia tornar-se !lu- . aos
demais magistrados.
sór!a, anódina, deixaria de ser
Se me não engano, o que pretende
cumprida. 'Não seria mais uma. o Sr. Senador Attllio Vivacqua, é a
garantia outorgada aos servidores prevalência
simplesmente da regra gepúblicos em geral ;poderia tornar- ral; Entretanto,
vamos votar agora. o
se um ato de J!beralismo, de boa art. 16, com parecer
favorável da Co- ·
vontade do Presidente da Repúmissão
de
Constituição
e Justiça. Afl-.
blica".
gura-se-me que a conclusão dessa co·O Ministro Rubem Rosa assim se missão, para que vigore apenas o ar'
manifestou:
tlgo 16, é devida. (io fato de que a regra contida no art. 17 será. inclufda
. "ConclUI-se · do debate parla- na
lei que rege, em geral, não s6 tomentar: ·a todo o aumento para
dos
os funcionários, como também os
· civis o militares treve corresponmagistrados.
. rle.r aumento . para inativos 'das
· Meu propós1to, Sr. Presidente, for
dua11 classes".
apenas · deixar o Senado esclarecido,
Finalmene, Pontes de Miranda che- para poder votar, restando-me .a conga, mesmo, · a sustent1,1r que os inati~ vicção de que não há, em absoluto,
'lOS que não foram contemplados podiscordância; nem contradição, entre· ·
derão recorrer ao Poder Judiciário . os dois artigos. <Muito bem>. •
'
· Creio,' entretanto, Sr. Presidente;
O SR. FILINTO MVLLER (*' ..,.
que a mensagem do Sr. Presidente (Para encaminhar a votaçllo) - Seda República cogitou do assunto, de nhor Presidente, pedi a palavra. ape-.
sorte QUe · propõe apenas · estabelecer- nas . para ,prestar ligeiro esclareci·
· ·
se dentro de uma sistematizaÇão, o· mento;
princípio do reajUstamento dos ma~
No meu ·parecer, emitido na Comls- ·
gistrados inat!vos, tendo em vista um são de ConstitUição e Justiça, declare!
critério de ordem geral. <Muito bem) • - e confesso que não mui acertada·
o' SR. IVO D'AQUINÓ - (Parti mente - que os dois artigos se choSenho!' cam, quando ,na realidade,. como foi
encaminhar a votaçllo) Presidente, desejo que o Senado fi. afirmado ~pelo eminente Senador llvo
que bem esclarecido a respeito do d 'Aquino, ta.l não acontece.
confeúdo dO.!i arts. 16 e 17 do proO . art. ' 17 abrange o' art. 16, origi·
·
jeto.
nando-se, êsse último, da mensagem
. Vamos votar o art. 16, que fixa os . presidencial.
vencimentos dos atuals ministros apoo preceito deveria fixar, para os
sentados do Supremo· Tribunal.
ministros ·do Supremo Tribunal FeA Comissão ·de Constituição e Jus- deral, um padrão de vencimentos,
tiça opinou que prevalecesse o artigo
<•> Não fÓi revisto pelo orador.
16, suprlmlndc-se o de n.• 17.

como diz a mensagem, compatível
Nestas condlçõe~, suspendo a vocom a alta dignidade . do cargo, e tação do artigo 16.
· .
êsse padrão de vencimentos fol estaO SR. ALF'RIEDO NEVES {*) ·
tuído em 25.000 cruzeiros.
(Pela ordem) - · Sr. Presidente, a
. Na Câmara dos Deputados, foi apre, emenda visava à seleçáo normal, ao
sentada uma emenda atribuindo a to- cr!Mr!o pree&tabelec!do. Uma 'VI!!Z,
dos os magistrados aposentados, um porém, que o Senado não aceitou o
têrço do aumento ora votado para os substitutivo ·que tive a . honra de ofemagistrados da. ativa.
recer . n·em mesmo outra emenda su·
Assim, verifica-se que, aprovados os
bstltutiva, de minha. .autoria, nllo
art. 16 e 17, êste último abrange vejo razão · para que seja mantida
aquêle, porque os ministros do Supre- essa a que se refere V.
mo Tribunâ! Federal terão de optar,
Requeiro, por Isso, a· V. ·Ex:.• ·conlogicamente, entre os vencimentos pre· sulte
o Sei)ado sObre se consente na
vistos num e noutro artigo, .sendo que,
sua
retirada.
pelo último são bem mais elevados.
· Não há, pois, em absoluto, qualquer
Vem· à Mesa, é Ildo e aprovado
choque, visto como o art. 16 consti·
o seguinte
tuirá apenas demasia no caso de apro.. REQ1lliliUMEN'm
vação do art. 17.
o nobre Senador Ivo d'Aquíno es·
N.0 111, de 1948
clareceu perfeLtamente o a.ssu.nto.
· Reque!To a · retirada da Emenda.
A Comissão de Constituição e Jus- . n.O
3, ao. ProJeto de Lei da Câmara
tiça, ao emitir parecer contrário ao n.o 44,
de 1948.
.
art. 17, baseou-se no. seguinte argu·
Sala das Sessões, em 26 d.e agôstc>
mento: o aumento de vencimentos
para os magistrados !nativos, pelo de 1MB. - Alfredo Neves.
estabelecido no art. 183 da Consti- ...... I!: retirada, a seguinte
tuição, deveria ser feito todas as vêzes
EMENI!A N.~ 3
que houvesse ·aumento de vencimentos
para os magistTados da· atlva, em con•
Do plenário, jase de dlscuss4o
sequência da observação do custo · d.e
Substituam-se os artigos 16 e 17
vida.
·
Nestas condições, . a Comissão de pelo seg.uJnte:
Constituição e Justiça não é em abso. Art. Os magistrados aposentados
luto contrário ao aumento de venci· que atuà.lmente percebem as vantamentos dos magistrados !nativos. No gens da inatlvid!lde pelos cofres da:
entanto, entende que êsse aumento só 'Olllão terão, no mínimo, dois têrços
deve ser dado por ocasião da melhoria dOS vencimentos dOS magistrados .de
de proventos dos funcionários !na- cargo correspondente, na .atlvidade.
tivos da União.
·
O SR. PRESIDENTE - Vai ser
Não há, portanto choque entre os votado
o artigo 16 do projeto·
dois artigOS/ e o Senado, em sua alta
os
Senhores
o ·aprovam, que!sabedoria, decidirá a respeito, com . ram conservar-sequesentados.
(Pausa> .
pleno · conhecimento dó assunto.
(Muito bem) •
l!: aprovado o seguinte
. O SR. PRESmENTE - Val-se
Art. 16. os atuals ministros apo.
proceder à votação.
sentados do Supremo Tribunal ~
dera! . terão . os vencimentos de Cr$
l!: rejeitada a seguinte
15.530,00 (quinze mil, quinhentos e
EMENI!A N.0 7
trinta cruzeiros) por mêS ou Cr$ • • • .
186.360,00 (cento e oitenta e seis mil,
Do plenárlõ, fase de pauta.
trezentos e -sessenta cruzeiros) por
· suprima-se o artigo 16.
ano.
·O SR.~PRESIDENTE - Ao artigo
'o SR~ PRESmENTE - Ocorre
uma circunstância que nesta opor- 17, a Comissão de Constituição e Justunidade devo ponderar, há uma tiça ofereceu emenda supress!va que
emenda do sr .. Senado Alfredo Neves, teve par~cer contrário da de Finan.
subst!tutlva ·dos artigos 16 e 17 do ças.
Pll"Ojeto. Para que possa a Casa . O SR. FILINTO MtlLLER (•) -·
deliberar sôbre essa emenda, será (Pela ordem> - Sr. Presidente, panecessário adiar. a votação do artigo rece-me que houve confusão. A emen• .
16, até ·que se decida sôbre a su(•) Não foi revisto pelo orador.
pressão, ou não, do artigo 17.

Ex.•.

..
•
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da supresslva do artigo 17 é da Co- rio ficaríamos no caso pessoal.
missão de Constituição e Justiça e <Muito bem) • ·
foi of.ereclda em virtude das razões
O SR: PRESIDENTE - O parecer
QUe hll. pouco expós. A comissão en- da Comissão de FinanÇas, relativo b.
tendeu que o aumento dos venclmen' emenda em votação, · figura a págs·. .
tos dos !nativos deveria ser feito no 12 .do avúlso. Conlsdera que constimomento oportuno, quanto se fizes- tuiria Injustiça a aprovação do artigo
se o reajustamento. para ·os funcio- 16 e a -rejeição do art. 17. Ji:, por
llários ativos da Nação.
conseguinte, favorável · ao dispositiO SR. PRESIDENTE~ Há emen- vo.
das supresslvas dos artigos 16 e 17.
O SR. IVO O'AQUINO (•) Quanto ao art. 16, o -Senado já (Para encaminhar a votação)
, deliberou.
Sr. Presidente, a Comissão de FIA supressão do art. 17, é sugerida nanças opinou favoràvelmente ao dispela Comissão de Constituição. e Jus- positivo.
·
.
·
tiça.
·
A Comissão de ConstitUição e JusO SR. ANDRADE RAMOS (*) -· tiça propoz !I supressão do artigo.
<Para encaminhar a votação) - Sr.
O Sr. Filinto Milller - A ComisPresidente, prestei atenção . aos es- são de constitulç.ão e Justiça é fa·clareclmentos oferecidos pelo Ilustre . vorável à supressão. A Comissão de
lfder da maioria e pelo nobre Sena-· Finanças · desejaria manter o dispodor Flllnto MUller a respeito dos ar- sitivo mas não redigiu emenda nêste
tigos 16 e 17. Oêles depreeruii - e sentido.
.1
creio todo o Senado - que o art. 17
o ·sr. Fernandes Tavora - Não ·
estabelece a regra geral, enquanto o ha;vla necessidade de formular emet;tart. 16 determina regime particular,
da, quando .o artigo já estava redtmulto Justo, para os Srs. Ministros . gldo.
do· Supremo Tribunal.
·
O SR. IVO O' AQUINO. - lt juso :sr.. Filinto Mflller - Perfeita- tamente··o qu eestou declarando:. a
·
mente.
Comissão de Finanças pretende manO SR. ANDRADE RAMOS - O ter o artigo e a dé Constituição e
art. 16 é de exceção e não se choca Justiça foi favorável ,,à supressão. A
com o artigo 17, que cria a regrlt Comissão de constituição e Justiça,
geral.
··
,portanto, é contrária ·ao dispositivo
O Sr. Fernandes Távora - Multo e a de Finanças é favorável.
A Comissão de 1 ConstitUição . e
bem.
.
Justiça
pretendia, apenas, manter a
O SR. ANDRADE RAMOS regra
especial;
a Comissão · de
Portanto, a Comissão de · Finanças Finanças entendeue que
o mais lógico
•andou mUlto bem dando parecer faseria
conservar
a
geral.
· .
·vorável.
o
Sr.
'Fernandes
Távora
Perfel·
O Sr. Filinto Mflller - O que me
tamente.
chocou foi o parecer favorável da
O SR. IVO O'AQUINO- Estamos,
Comissão de Finanças supressão do
pois, diante da seguinte situação: a
artlgo-17.
O SR .. ANDRADE RAMOS -- regra especial foi mantida..
Não estOtU de acôrdo. o artigo que . o Sr. Fernandes Távora - E !L
detertnlna a regra geral deve ser geral não pode deixar de sê~ lo.
conservado, e nAo só para os magis- · O SR. IVO !>'AQUINO ...:... Assim,
trados. Amanhã, quando recebermos há lógica, fôrça de conclusão a favor·
o· projeto de aumento dos vencimen- da emenda que manda conservar a.
·
tos das funclonárloe civis e militares, r~gra geral.
deveremos também ter uma norma
o
Sr. Fernandes Távora -l!: claro. geral, para votarmos, de . acôrdo com
O·SR. IVO O'AQUINO'- A Co-C> dispositivo constitucional, o crédito · missão de Finanças, opinando · pela ·
não só dos servidores ativos como o manutenção do artigo· qUe. traça a l'e··
.dos pensionistas.
gra geral é coerente, visto ter sido
O Sr. Augusto Metra - Não pode aprovada a regra especial. ·
· o sr. Augusto Meira - l!: ·de tôdp;
.'
.
ser suprimido.
O SR. ANDRADE RAMOS- Não a ,justiça a· manutenção do art. 17.
o Sr. Andrade Ramos - Poder-seé justo seja· combatido. Do contrll.la suprimir o art. 16. Nunca, porêm,
o 17.
(*) Não foi revisto pelÓ oro.dor.

a
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O Sr. Fernandes Távora - Vossa
"Os proventos de lnatlvi·
Elreelência tem Inteira razão.
dade serão revistos sempre,
O SR. PRESIDENTE - Parecé
que por .. motivo de alteração
haver ~qulvoco. A ·emenda é da Co-·
do poifér aquisitivo da moeda
mslsão de Constituição e Justiça. A
.se modificarem os venc!men~
Comissão de F!nança.s á página 12 do .
tos dos funcionários em atlvldade".
· ·
aVUlso, diz o seguinte:
"Exainlnando os · dois dispositiPor conseg'!,inte, o parecer é contra
a supr~sao.
vos, verifica-se que o primeiro se .
acha contido no segundo· e, emO SR. IVO D'AQUINO - l!: exàta.
bora a.ssinale o digno Relator
·
mente
o qUe estou dizendo: 0 pareda Comissão de Justiça que "sob
cer
da
Comissão de Finanças é cono rigoroso ponto de vista de téc· ·
nica Zeqislattva, a emenda me- · trário à supressão. (Muito. bem) •
O SR. PRESIDENTE - Os Sereça a(\eltação" termina contra..
nhores li!jenadores que aprovam a
' · dltàriamente opinando. pela . sua
rejeição. Dado, pois, o choque emenda supresslva do art. 17, cem·
parecer contrário da COmissão de
flagrante entre os dois dlsposl·
Finanças, . ,queiram. permanecer sentlvos, suprlme-~>e o primeiro.
Embora, o alto. aP.rêço em que tados (Pausa) •
tenho o Relator, dele· so.u !orçal!: ·rejeitada a seguinte
do a divergir porque não me pa •
EMENDA N.O 3
rre justo nem humano dar tratamento desigual a membros da
Da Comissão de Constituição e
magistratura nacional, que se en•
·
Justiça
. :''
.
contram . na !natividade somente
Suprima-se
o
art.
17
do Projeto.
pela clrcunsfâncla de uns haEm votaO
SR.
PRESIDENTE
verem atingido 0 áplre da carção
o
art.
17
do
projeto.
reira - o Supremo Tribunal Federal. Por ventura não teriam
l!: aprovado o . seguinte
· .tido os desembargador~ e juizes
de instância inferior o mesmo
Art. 17. .Os magistrados npo·
sentados que· atua!mente perce.
grau de dignidade funcional denbem às vantagens da !natividade
tro das atribuições que lhes !opelos cofres da União, terão, sem
ram cometlda.s? Não assistirá a
prejuízo dos proventos em cujo
uns e outros o mesmo direito ao
gôrl.o se encontram dois têrço8
amparo da Nação, quando afastados do. cargo por Invalidez ou
dos aumentos concedidos aos seus
colega.s da mesma categoria em
Implemento de Idade?
atlvldade.
Revela salientar que o beneficio consubstanciado no artigo 17
.O SR. PRESIDENTE - Art. 18.
do . presente projeto já to! conA êste artigo foi oferecida emenda
cedido aos membros do Mlnisté· supresslva pelo Sr. Senador Alfl'edo
rio Público, .em Idêntica · ba.se, Neves. -, emenda que uroJ)Õe também
pela Lei n.• 116, de. 15 de C•utu- a eliminação do artigo 19. · "
bro de 1947, que reestruturou o
parecer da Comissão de Finanças
Mlnlatérlo Público do Distrito e é. O
contrário.
.
·
Territórios, assim · dispondo no
o. SR. ALF'Rl!:DO NEVES :_ (Pela
artigo, 13, parágrafo terceiro:
ordem) Sr. Presidente, a mesn1a ra"Os membros do Mlnisté· zão que me levou a requerer .a retira•
rio Público, atualmente apo- · da da emenda anterior, faz-me voltar
sentados, peréeberAo sem à Tribuna para requerer a V. Ex.a
prejuízo dos vencimentos em consulte o Senado· se' concorda com
cUjo gôzti se encontram, dois a retirada da emenda em votação.
têrços do aumento concedido
Vem à Mesa, é lido e ,\provado
pela presente 1él".
o seguinte
Seria Injusto deixar. de dar
REQUERIMENTO
agora aos membros da maglstra •
tura judlcante, em ·igual situaN.• 112, de 1948
ção, o mesmo tratamento, tanto
Requeiro a retirada da Emenda.
mais QUe a Constituição lhes a.ssegura êsse ,direito, quando pres- n.• 4 no Projeto de Lei de , Cl\mara
n.• 44, de 1948.
creve no .artigo 193:

!
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Sala. d~ sessões,. em 26 de agOsto
de 1948. .....: Alfredo Neves.
l1: retirada a seguinte

1 Sub·Procurador Geral, em vez de
16.800 cruzeiros, dlga"se: 15.000 cruzeiros mensais .
Os demais funcionários membros
• EIIIENDA N,0 4 ,
da Justiça MilltiiJ.", .como · no projeto
da Cê.mara dos Deputados,
.Do :Plenário, na discussão.
27 Desembargadores do· Tribunal de
Art. 5.0 Suprlmam·se êste artigo Justiça do Distrito Federal, .em vez
e .mais cs de ns. 18 e 19.
de 16.800 cruzeiros meDSa.is, diga-se:
15.000 cruzeiros mensais·.
O SR. PRESIDENTE - Acha-se
· 1 Procurador Geral da Justiça do
s~bre a. mesa um · requerimento do
Sr. Senador Joaquim Pires, pedin· · Distrito Federal, em vez de 16.800
do a retira.<la das Emendas de sua cruzeiros mensais, diga,-se: 15.000 cruautoria ns. 10, 11 e· 12 (base · de zeiros·. mensais..
48 Julzes de Direito da J;ustiça. do
lla.uta> . A. Emenda n.• 11, maaldarulo
Distrito Federal e dos Territórios, em
~uprimlr vários artigos vem: sendo
rvota.<llll ,por partes, e dela resta. votar vez de 11.20 cruzeiros, diga-se: 10.000
~bmente
as partes referentes aos cruzeiros mensais ..
:arts • 18 e 19. Terá; pois, o plenário
23 Juizes Substitutos da, Justiça do
de deliberar sôbre a .retirada dessas Distrito Federal e dos Territórios, .em
d\JIIS paxtes da Em.eOO.a 11, bem como ~ de 7. 840 Cl1UZBiros mensais, diga- .
sOibre a das Emendas lllS. 10 e 12.
se: 8.00() cruzeiros mensais,
·
·
Vai ser lido o requerimento ..
'i Juizes do Registro Civil da Justiça do Distrito Federal, em <VeZ de
l1: lido e aprovado o se~nte
7 •840 cruzeiros mensais, diga-se: 8. 000
REQ'I!EIIIIIIEHTO
cruzek'os -mensais. .
· . ·
7
Ministros
do
Tribulnal
Contas,
Requeiro a retirada das Emendas em vez de 22.000 cruzeirosde mensais,
lO, 11 e 12, de Jhlnha. autoria.
diga-se: 20. O(M} cruzeiros mensais.
Sala. das sessões, em 26 de agôsto
~~ Procurador Geral do Tribunal de
de 1948. - Joaquim P.tres.
Contas, em vez de 22.000. cruzeiros
mensais, c:!Lga-se: .18.000 cruzeiros num·são retiradas as :segtlintes
sais,·
.
EMENDAS
1 Auditor do Tribunal· de Contas, em
vez de 11.200 cruzeiros mensais, digaN.0 lO
se: 10.000 ·cruzeiros mensais.
Do plenário, tase de pauta
. 1 Adjunto do Procurador Geral do .
'
Tribunal
de Contas, em vez de U.200
. Ao cã.IcU!o dos vencimentos diga·se:
cruzeiros mensais, diga-se: 10.000 cru11 :Ministros do Supremo Tribunal zeiros menslas;
Pedel'8l, em vez de 24.000 mil cruzeis Promlradores· da República de 1.•
roo meDSals, diga-se: 20.000 cruzeiros Caregorla
(Distrito Federal) , em vez
·meDSals.
de 10.760 cruzeiros m.ensa.ls, diga-se:
1 ProcUrador · Geral da República., 10.000 ,..cl'IU2e1Jlos. mei!ISa.is.
em vêz de' 24.000 cruzeiros mtmSa.is,
7 Procuradores da República de 2.•
diga-se: 20. 000 cruzeiros mensais. · · Categoria.
(Ba.hia, Minas, Pernambu9 M!nlstros do Tribunal Federal de co, Rio de J ane!l'o, Rio G!'ande do
Recúrsos, em vez . de 22. 000 Ol'IUZ81ros · SUl e São Paulo), em :vez de 7.000
meDSals, diga-se: 18.000 cruzeiros num- · cruzeiros mensais, diga-se: 8.000 crusais.
zeiros mensais.
L Sub·Procurador Geral da Repú.14 Procuradores da · Repúbllca de
blica, em vez de 22.000 cruzeiros men-. 3.• categoria (nos demais· Estados . e
·sais, diga-se: 18.000 Çl'U2Jeiros men- Territórios), em. vez de 6. 750 cruzeisais.
ros mtmSals, diga-se: 7.000 cruzeiros
11 Ministros do Superior Tribu!rull mensais.
··
Militar, em vez de 22.000 cruzeiros
5 Adjuntos de Procurador da Remensais, diga-se: 18.000 tru7!elros p~bllca (Distrito Federal), como no
Projeto n. 44, de 1948.
mensais.
.
7 Ministros do Tribunal SUJPerlor
1 Pro•curador ·Geral da Justiça MiUto.r, em vez de 22.000 cruzeiros men- .do Trabalho, em vez de Hh800 crusais, diga-se: 18.000 cruzeiros men- zeiros mensais, diga-se: 15.000 cruzelzelros mensais.
sais.
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28 Jui2:es do Trlt>unal RegiOillal do
.Trabalho (1.• .a a.• Regiões), em vez
de 13.440 e a. 69() cruzeiros me'IISais,
'diga-se: ,10.000 a cada um, mensaamente, em qualquer das regiões.
54 Juizes Presiden-tes de Juntas de
Conciliação e. Julgamento, em 'VeZ de
10.752 e 7.168 cruzeiros mensais, diga-se: 8. 000 cruzeiros mensais a ca-

da um.
8 Juizes Presidentes substitutos. de

Juntas de conciliação e JUlgamento,
em vez de 8.601·,6(), diga-se: 8.000
· cruzeiros mensais a cada um.
·
4 M!Wstros representantes· de .
empregadores e · empregados no Tribunal Superior do Trabalho, em vez
de U . 200 -cruzeiros mensais, diga-se:
16.000 cruzeiros mensais a cada lllnl.
16 Juizes. representantes de erilpregados e empregadol'es . nos Tribunais
Regionais, em vez de 8.690 e 5 .973,20,
diga-se : 7. 000 cruzeiros mensais a
cada um ..
36 .,... 72 Vogais· representantes de
empregados e empregadores nerante
juntas de Conclllação e JUlgamento
em qualquer Estado ou Território em
vez de Cl'$ 7.168,00 e 4. 772,60, diga-se:
6 .000 a-uzeiros me'IISais a cada um.
N.• 11

SUpr!mllm-se os artigos 3.0 , 4.0 , 5.0
a.•, 9.•, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
e 19.N.0 12
Ao art. 18:
Suprlma.-se ·o final que passará a
ser assim redigido: "para atender à
despesa decorrente desta lei no exercício de. 1948 a contar-se da data de
·.sua publicação".
'
1!: ·aprovado
o seguinte artigo
do projeto:
· Art. 18. O Poder ~cutivo é
·autorizado a abrir os créditos especiais que se fizerem necessários
de Cr$' 547.200,00 · (quinhentos e ·
quarenta . e sete mil. e duzentos
cruzeiros) Cr$ 971.400.00 (novecentos e setenta e um mil, qua4.840.560,00 (quatro milllões, oitocentos e quarenta mil e qulnhen.tos e sessenta cruzeiros) e Cr$ ..
1.121.934,80 (um m1lhão, cento e
lVllnite e um mil, noverentos e trinta e quatro • cr:uzeiros e oitenta
centavos, no total de até Cr$ ....
7.181. 094,00 (sete mllhões, quatrocentos e oitenta e um mil, noventa
e quatro CJ:~uzeiros e oitenta cen- .
6.•, 7.•,

'

.truvos) , aos Mlnlstérios da Fazenda, Guerra, Justiça e Negóclos Interiores e Trabalho, respectilvamente, para atender à despesa decorrenre desta lei no exercfclo de
1947.
O SR. PRESIDENTE - Art. 19.
A Emenda. ·
11,. supressWa; dêÚe
artigo, foi retirada ..
O SR. FILINTO MULLER (*) -

,,.

n.•

(Para encaminhar a votação) -

Se-

nhor Presidente, não estamos mais
em momento de apresentação de
émenda; mas, quero crer, há equívico
na redação do artigo 19.
.
~abe . V:: Ex.• que, em virtude de
disposição constitucional, os novos
vencimentos da magistratura· deverão
ser pagos ·.aos juizes desembargado-res do Distrito Federal, ·a partir de
1 · de janeiro de 1947, aos juizes do
Tribunal de Recursos, a partir da
Lei n.• 33;- e assim por diante.
O artigo 18 prevê a abertura de
crédito especial para atender· ao pagamento das diferenças de vencimentos durante o ano de 1947; e fá-lo
especificamente, porque enumera os
ministérios .pelos quais deverão . ser
abertos os créditos especiais. .
o artigo 19, · entretanto, também_
autoriza o Poder Executivo a abrir
o crédito especlaJ .de sete milhões
de-cruzeiros, para fazer face_ às des'pesas com a presente lei, a partir
de 1 de .lanelro de 1947, referentes
aos desembargadores do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.
Os· desembargadores já estão incluídos no artigo 18.
Tenho impresslio que o artigo 19
se refere· ao ,aumento de despesa no
ano corrente. De outra formw não
teria razão de ser, porquanto a diferença ·de 1947, já está prevista no
artigo 18.
. O Sr. Fernandes Tavora, -

V. E...:.•

está com tôda razão.
O SR. · FILINTO MVLLER Penso que a ·redação do artigo 19
deveria ser modificada para a se;.guinte: ·
.
· ":s! ainda .' o Poder Executivo
autorizado a abrir, nos respectivos ministérios, o crédito necessário para fazer face à presente lei no exerc(clo de 1948". ·
Parece-me que os Cr$ '1. 000. ooo,oo
a que se refere o art. 19 do protteto, destinam-se a fazer face a
(•)

Não foi revisto pelo orador.

•
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para o Tesouro. Acontece, porém,
que, · neste momento, não é pooawel
calar e deixar de solicitar a atenção
do Senado para a hipótese.
O projeto resolveu estender a ln!·
cltatlva · governamental à ·Jilstlça do
Trabalho' •
.
Não. lhe examino a constitucional!~
bem).
dade, nem o mérito; fol"de uma lar·
O SR. PRESIDENTE - Jl: pro·
gueza llibsoluta no . particular, pois
cedente e deve ser atendida a pon·
chegou até, por emenda.s, a atender a
dem.ção do Sr. ·Senador Flllnlto Mill· ,suplentes de juizes, Incluindo-os .no
ler. Há, dla.s, ocorreu casó ·perfeitaquadrº geral da magistratura.
mente Igual. Portanto, o Senado já
Agora, pretende-se, na Justiça do
tem orientação conhecida: em reda· Trabalho, Justiça de consiltulção es·
ção final · podem ser feitas as retl· · peclal, de · forma própria, · estabelecer
flcações . neeessárla.s, sobretudo quana equlparaçã.o absoluta entre os juf.
do apresentadas e aprovadas diversas zes profissionais togi!Jdos, que ·· não
emendas.
podem exercer outra qualquer fun·
Os Senhores Senadores que apro· ção, e aquêles juizes que não o ~ão
vam o art. 19, ·salvo redaçã.o, quei· por :profissão que não têm juramento,
ram permanecer sentados. . (Pausa) . qUe continuam a exercer outras fun •.
çlíes, e que são, :nos têrmos da própria
Jl: aprovado com ~ssalva da
redação 0 seguinte artigo do pro· Constituição, simples representantes
das classes na composição da .Justiça
ejto:
do Trabalho.
Art. 19. Jl: ainda, o Poder ExeOra; a meu vêr, trata-se de fnjus·
cutivo a utori~ado a abrir o cré·
tlça
. palmar em relação ao Tesot.a"o.
dito especial de cr$ 7 .ooo.ooo,oo .
.· Jl: possível que seja multo Interes(sete milhões de cruzeiros) para
· ·fazer face às despesas com a. sante atrlbulr·se aos representantes
das classes, aos representantes de
.presente lei, a: partir de 1 .de j a·
empregados
e empregadores na Justineiro de 1947, aos desembarga:dores do Tribunal de Justiça do ça do Trabalho o mesmo .vencimento
dos demais juizes. O Tesouro é . mais
Distrito Federal.
·
. ou menos Impessoal e não, faz multo
. E' aspr()vado o· seguinte antigo do mal jogar com.· sua.s economias. En·
presente projeto:
tretanto, Isso nada tem .. de .lógico e
Art. 20. Esta lei entrará em é de Insegurança técnica absoluta. ·
Os juizes ·ao Trabalho · nã.o têm as
vigor na data de sua publicação,
mesmas prerrogativas; ·não · partlcf·
. revogadas ·as dlsposiçlíes em con·
pam das vantagens .estatufdas .na
trário. .
'
Constltulçã.o ·em· reli!JÇã.o aos. maglsO SR. PRESIDENTE- Há ainda
tri!Jdos. Quando a Lei Magna confealgumas emenda.s relativas às tabe·
riu aos magistrados essa.s mesmas
las.
prerrogatlva.s e i quando o Poder LeA de número 10 foi. retirada pelo
gislativo, aplicando a .Constituição
. autor. A de n.0 8, qUe pa.sso a ·sub·
com certa largueza, está provendo à
meter ao .voto da Casa, tem uma magistratura com vencimentos mag·
·parte supresslva e outra modlflcati· , nfflcos é porque os seus exercltan.tes·
va .. Foi apresentada. no plenário · devem, ser exclusivamente maglstra- ·
.(1ba.se de pau1ia) e ctem pareceres . fa·
dos e .não ·ter qualquer out1'à preocuc
voráivels das Comissões de Constrtllli· pação senã.o aquela de julgar. Nã.o
ç!to e Justiça e de Flnança.s.
é lógico, não é. aceitàvel QUe se atrb
0
bua aos representantes das classes
O SR. FERREIRA DE SOUZA ( )
·lnteressa~as, na Justiça do Trabalho,
CPara encaminhar a. votação) . - Se•
.a, mesmru situação pecuniária dos
nhor Presidente, tenho, multo de prodemais
juízes.
pósito, mantido silêncio a respeito
A Constituição, Sr. Presidente, co.
dêsse proj·eto, a meu vêr, daquêles
que menos se recomendam, quer pela mo dizia, é precisa. Chama a êsses
componentes da ,Justiça do Trabalho
feitura . técnica, quer pela preocupação que dêle ressuma, de criar õnus
de representantes das categorias ln·
teressadas. Não lhes dá a função
( 0)
Não fo,l revisto pelo orador.
nem a ·categoria Integral de juízes,
'presente lei no ·exercício de 1949
havendo, portanto, equivoco na sua
redação.
Ti-ata-se, · no ca.so, de emenda de
redaçã.o. Se não puder ser aceita neste momento, desejaria ficasse escla·
recldo que a alteração · se fará na
redação final do Projeto. (Muito
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de magistrados. Como compreenderO S~. IVO :P'AQunl'O (•) <Para
agora que a êsses mesmos repreencamznl,!ar a. votação) - Sr. Presentantes se atribuam vencimentos . sidente, a emenda proposta' visa a
iguais e pingues, vencimentos magniestender a todos os membros do Trificas que se conferem aos juizes togabunal .Superior do Trabalho os mesdos? Há nisso' injustiças e desvan·
mos, vencimentos. Cón'io se sabe, êsse
tagens. Injustiça, em relação aos
Tribunal é composto de juizes togajuizes togados, aquêres que têm que
dos e juizes não togados. Atualmen.se dedicar, exclusivamente, ao mister
te, há uma grande diferença de vende jUlgar na Justiça do Trabalho e cimentos entre ,o~ primeiros e os se·
não podem ter outra qualquer ocupa·
gundos. A emenda procura equiparar
ção; hão de fazer bibliotecas, estudar
vencimentos e, a meu ver, com tôda
processos, acompanhar . o desenvolvi- a razão.
'
mento das doutrinas juridicas a res·
o Sr. Pinto Aleixo - Permite um
'peito do assunto. O projeto equipara
aparte? A função' não é a mesma?
aos juízes·, os comerciantes, Jndustriais
O SR. IVO D'AQUINO - . É a
ou empregadores, que ai! E>st§.o de
mesma.
Vou dizê-lo· ao Senado.
passagem e continuam as .. próprias
atividades, gozando de tOdas as van- ' Em primeiro lugar, o artigo 122,
' tagens, como se juizes não fõssem.,
parágrafo 5.0 da Constitllição declara
:1!: preciso notar que;. quando se es-:· o seguinte:
tabeleoo a .comparação por forma da
"A constituição, Investidura,
jurisdição, · 'competência, .garlllllparticipação das classes Interessadas
na Justiça do Trabalho, não se t>stá.
tias e condições·
exercício dos
·atendendo,·· rigorosamente, é!Os iuteórgãos da Justiça do Trabalho
rêsses· do Estado. Está-se orocurando
serão reguladas por lei, ficando
equilibrar os· interesses ·das categorias
assegurada a paridade de rcpreem jôgo na Justiça do Trabalho. Lo·
sentaçll.o de empregados e empre·
gadores".
·
go, cada um comparece a êsse Tri·
bunal, não porque êste lhes tmpo!llha
''
Quer dlzer
que a Justiça do Trabao ônus de julgar, não porque lhe exija
lho
possui
organização
diferen~ das
especialização· na jurisprudência ou demais que pertencem aos
órgaos do
necessidade ·de adquirir cultura a res- . Poder Judiciário. No 'l'ribunal Supepeito; comparece em· nome da SUI1rior do Trabarho há os 'representantes
olilsse, tr~duzindo lnterêsses .dessa
dos empregados e deis empregadores
mesma classe. Não importa que se
e
juizes .togados, mas Isso por fOrça
. lhe dê a função de jUlgar, não imda própria Constltuicão. Uns e ou·
port:t. porque não se lhe -tira, assim, ·tros têm as mesmas :!'unções.
a situação de representante da classe,
o Sr. Ferreira àe Souza .:... Por
expressamente fixada nà Lei Magna;
êsse
argumento, até· os juizes de fu·
·
não se lhes tira essa situação nem
tebol deveriam ter os vencimentos
se os transforma
magistrados
. .. . .
.
profissionais ou dêles se faz · especia- ' aumentados.
o SR. IVO D'~QUINO - Os jul.
listas no Direito do Trabalho.
togados e os não togados têm
. Eu pe·dU.:ta que o, Senado meditasse zes
todos a mesma hierarQuia e as mes·
um pomo sôbre essa situação, arpesar
·•
"
do espfrrlto de largueza .com que vem . Jnas funções.
o . Sr. Ferreira de Souza - Não
·encarando àssunto · de ·tal . monta.
apesar da farcilldade com que .'limos · têm. Há juízes milionários que ali
vão representar sua classe. .
.
dispondo dos recursos do · Tesouro,
o
Sr.
Fl!i·nto
Müller
Também
nêote momento de aperturas, em que
não sabemos on,de o Govêrno Irá
podem ser pobt;es ·
··
buscar · dinheiro para· pagar tantos
O SR IVO •D'AQUINO - Tant!l
beneficlos. Apesar disso, .os senhores ·Ul!S conio outros, são represent.wntes
senadores devem ·ao menos obsenvar · de categoria.
·
.
que os representantes das classes na
o
Sr. Victor! no Freire - São ma·
Justiça do Trabalho têm a mesma
gistrados.
·
situação que se dá. aos juizes togados,
-Sr.
Arth.ur
·
Santo11
- Não são.
aquêles de quem se exige tôda inlte·
,O
sr.
V!ctorino
.FreireSão como
grida:de e de quem se impede o exeT·
os
juizes
eleitorais.
.
.
cicio de qualquer outra 1\tivldade ·
Seria um gesto bem simpático do
Senado impedir a ·consagração dessa
(• l Não foi revisto pelo orador·
norma. (Muito bem).
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O Sr.· Arthu1· Santos - Não são
magistrados. Jl: de admirar se venha dizer que. um juiz class!sta é
magistrado, quando não tem predl·
camento de magistrado; não é vltal!cio, não é lrremovlvel; não goza d~
lrredutibl!!dade de vencimento.
·o SR. PRESIDENTE - (Fazendo
soar os tlmpanos) - Atenção! Lembro. aos Srs. Senadores que se trata
de encaminhamento de votação e o
orador n~o pode ser aparteado.
O SR. IVO D'AQUINO ...:... Enquanto o nobre Senador Ferreira de Souza
talava, não apartee! S. Ex.•.
· · O Sr. Arthur Santos - Aos juizes
classlstas faltam os predicamentos do
ma~;!strado, . não são v!tallcios, não
gozam· de !rredut!b!l!dade de _venci-_
mentes, não são !namovlveis. Portanto, não sl!.o -magistrados. O Sr. Filinto M1l!ler - Enquanto
exercerem a. funçl!.o, serão !namovlveis.
O SR. IVO D'AQUINO- Quando
os demais Srs. Senadores encaminharam a votação, abstive-me de aparte·á-los, porque o Regimento dP.cla.ra
que, nessa- · faile, não se . permitem
apartes, pela simples razão de •1Ue
. somente .são concedidos dez minutos
ao orador.
Dizia eu que êsses juizes .têm, todos; a mesma hierarquia e funções
idênticas; uns e outros são relat-ores e revisores de processos, cabendo-lhes, portanto,, igual, responsab!·
lldade. · . . : ·
o Sr. Ferreira de Souza - Vossa
Ex.• denomina juizes aos membros
dos conselhos eperários, indwtria!s e
de contribuintes?
•
O SR. IVO D'AQUINO - Todos
recebem iguais vencimentos. Não Importam os bens de fortun<L de cada.
um, se são capit:alistas ou emprega,.
dos. A lei os equipara, dentro da organização . paritária. Nunca ninguém
chegou ao. absurdo de Investigar recursos particulares do.S componentes
dos tribunais e órgãos da justiça. para
estabelecer-se-lhes - vencimentos. lrstes
decorrem da funçllo, _da hierarquia do
, cargo ...
O Sr. Pinto Aleixo -- Muito bem I
O SR. IVO D' AQUINO - .. . ja·
mais das condições pessoais dos que
!azem parte da justiça..
O Sr. _Arthur Santoo - Perdão: o
legislador não conferiu aos juizes classistas os . predlcamentos de magistrado.

o Sr. Ferreira de Souza - A Cons·
titulção não os chama. de juizes, mas
de representantes de classes.
O SR. IVO D'AQUINO - Apolo,
Sr. Presidente, a. emenda. ·apresentada, que, penso, interpreta -perfeitamente ·o espirito que orientou o !e·
glslador constituinte, dentro ' do . preceito da Consrt;!tuição, e, ao mesmo
tempo, representa ato de· Justiça,
equiparando os· que exercem funções
Idênticas, de igual hierarquia, dentro
do mesmo tribunal.
Nos termos da eme~:~da, todos os
membros do Supremo Tribunal do
Trabalho terão os mesmos vencimentos. A elevação, na tabela, do n.• 7
para 11 não s!gnlficará aumento do
número de· juizes, mas; apenas, que
todos perceberão os mesmos vencimentos. (Mutto bem) • O SR. PRESIDENTE - Vou sub·
meter .a votos a parte · da. Emenda
n.• 8 que manda suprimir as itens
7.0 , 8.0

e

9.0 •

·

·

Os Senhores que aprovam . essa
parte da· Emenda n.• 8, queiram con·
servar-se sentados. (Pausa) :
Aprovada.
·
. O SR. FERREIRA DE SOUZA
peço verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE-- O Senhor
- Senaqor Ferreira. de Souza. requer
verificação da votação. .
.
.QUeiram levantar-se os senhores
que votam a favor da pa1·te da emenda supresslva dos itens '7.', 8.0 . e 9.0
(Pausa).

. Queiram sentar-se os Senhores que
-· vr.taram a favor e levantar-se os que
votam contra. (Pausa) •
Pronunciaram-se favoràrelmente à
emenda 23 senhores Senadores, e
COlltra,

5,

Não há número.
Vai·se -proceder .à chamada..
Os Srs. Senadores que aprovRm a
e~r.enda responderão "sim", os que
a rejeitam, d!rAo "nft.o".
P;oc~e-se à: chamada
· Respondem "sim" os Srs. Sena·
do1·es:
' Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
6everiano Nunes.
Augusto· Me!ra.
Evalldro Virunna;
,Joaquim Pires.
Georgino Avelino.
Durval Cruz.
Clcero de Vasconcelos. ·
Pinto Aleixo.
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Pereira- Moacyr.
Att!llo Vivacqua.
Henrique de ;Novaes.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Rodolpho Miranda.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Filinto. Müller.
Flávio Giumarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aqulno.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Emesto Domelles.
Salgado F'ilho.
Respondem "não" os Srs. Sena.
dores:
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Etelvina Llns .
Ismar de Góes.
Alfredo santos.
Victorino Freire (9) •
O SR. PRESIDENTE - Respon·
deram "sim" 29 Srs. Senadores e
. "nli.o", 9.
.lt aprovada a seguinte parte da
lllli!E!IDA . '1'1.0

8

De plenário, tase ãe. pauta
Item 7 - que cU2: ·
4 - Min!Stro representante de empregados e empregadores do Tribunal
Superior do Trabalho.
Suprima-se
4 - juiz representante de empregados · e empregadores· do Tribunal
Regional do Trabalho da 1.• e 2.•
Regiões. ·
'
Suprima-se.

Item 9 - que dl2:
12 - juiz representante de empre·
gados e empregadores dos Tribunais
Regionais do Trabalho da· 3.•. e 8.•
Região.
Suprima-se.
O SR. AR'"'1''RHTTQR'~'~·· SANTOS ( 0 )
(Para declaração de voto)· - Senhor
Presidente, desejo fazer declaraçAo de
voto. ·
Os juízes class!stas do Tribunal do
Trabalho não são magistrados. Magistrados em virtude de· conceito
clá.ssico, que ress11lta da Constitui·
(0)

.NAo foi revisto pelo orador .

•

çiío, são os juízes que gozam dos
IPredicamentos de vitaliciedade, ina·'
movibllidade e Irredutibilidade de vencimentos. ·
Os juizelj class!stas .da Justiça do
Trabalho não gozam dos predica·
mentos decorrentes da Lei' Básica,
nos termos de dispositivo insofismável qual seja o art. 122, § 5.0 , que
declara expressa e taxativamente:

Item 8 -que diz:
"Os órglios da Justlca do. Trabalho slio os seguintes:

,i· &:o· 'i" "éOiisiitúiéi~; "tilVeétidü~
. r!l, jur!sdiçlio, competência, ga.
rantias e. condiçlles de exerclcio
dos órgllos da Justiça do Traba·
lho serão reguladas por lei, fi.
cando asseguradas a paridade de
representaçAo de empregados e
empregadores".
·
'
Nestas condiço5es, os juizes classlstas
do Tribunal do Trabalho não são
magistrados, nos ·termos peremptórios.
da ConstituiçAo, que nllo .poderia considerar magistrados juízes nomeados
por prazo fixo, sem os predicamentos
da :lrumlovibllidade lm!dU:tibllidade
de vencimentos e vlta!llciedade. .
Por êstes motivos, votei contra a
emenda supresslva. (Muito bem>.
O SR. PRESIDENTE - Êm votaÇ!io a.· parte da Emenda 8 que modl·
fica os itens 1, 2 e 3.
. O SR. IVõ' D'AQumO (0) (Para
encaminhar. a votaçtfo) - Senhor
Pfesldente, a votaçAo desta emenda .
decorre do que jã foi deliberado pelo
plenário. Desde. o momento em que
se suprimiu essa parte, h avendo 11
membros no Tribunal Superior do
Trabalho, eirliíentemente em luga~ de
se citar 7 dever-se-I!. indicar 1~111, !POis ·
todos têm, agora, os mesmos venci·
mentos.
Assim, as emendas decorrem uma
da outra.
.
Era o que desejava explicar ao Senado.· <Muito bem> •
lt aprovada a seguinte parte da
1:1.1E11DA N.0

8

De plenário, tase de pauta
Na tabela de vencimentos aprovada pela Câmara dos Deputados para
a Justiça do Trabalho (página 3·3,
do avulso remetido pela Câmara, modifique-se:
(*)

Nlio foi revisto pelo orador.
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Item

smrAÇÃo PROPOSTA
1 - Onde se diz:

l!: declarada prejudicada a se.
guinte
·

7· - Mmlstro do TribumBJ! SUJperior do Trabalho. ·

Diga-se:

Elo!li:NDA, N. 0 9

Do

plenário,

tase

de

pauta

No quadro da Justiça do Trabalho,
onde se lê o n.• 18, rela.tivo a JuizPresidente de Junta de Conciliação e
:Item 2 - Onde se diz:
Jrulgam.ento. Rio Nllterói e São Pllllllo), diga-se: 19. ·
10 - Juiz do Tribunal Reg:ioool do
Trabalho da 1.• e 2.•. Regiões,
'
O SR. PRESIDENTE- Vou.agora
Diya-se:. ·
, SUibmeter à votação as ta·belas anexas
do projeto,· com as modificações .cons·
14 - Juiz do Tri:bUI!l9l Regional do
tantes das emendas aceitas,
Trabalho da · 1.• e 2.• Regiões,
Item 3 - Onde se diz:
Os Senhores que as aprovam assim
queiram . conservar-se
18 - Juiz dos TribunaiS Regionais emendadas,
sentados. (Pausa) •
do Trabalho· da s.• e s.• Região.
Diga·se: ·
São aprovadas,. com as modifi·
cações constantes das emendas
30 - Juiz dos Tribunlals Regionais
aceitas, as seguintes:
do Trabalho da s.•. e a.• Região.
Ministro do Tribumal SUiperlor do Trabalho.
11 -

/

..

'

~·

.

...

. ·•.

• •1 ~

. ·'--·

-.
I

CALCULO DOS VENCIMENTOS DOS MINISTROS. PROCU~DOR GERAL. SUB-PROCURADOR GERAL. CORREGEDOR. AUDITORES
E MEMBROS DO MINISTéRIO PUBLICO DA JUSTIÇA MILITAR
ATUAL

.

·-

Mensal

I

Anual

PROPOSTO

I

Mensal

Total

I

Anual

Aumento anual
proposto

II

.

Total

II

Ministros do Superior Tribunal ••••••••••••••••

13.000,00

i56.ooo.oo

1.716.000,00

22.000,00

264.000,00

2.90i.OOO.OO

1.188.000.00

I

Procurador Geral da Justiça Militar ..........

13.000,00

156.000,00

156.000.00

22.000,00

264 .OO<J.OO

264.000.00

108.000.00

I

Sob-Procurador Gerai" da Justiça Milftar· . .....

6.750.00

81.000,00

81.000,00'

16.800,00

201.600,00

201.600.00

120.600.00

.I

Auditor Corregedor ...........................

8.250,00

99.000,00

99.000,00

12.320,00

H7.840,00

117.840.00

18.840.00

7 Auditores de 2• entrãnda .....................

6.750,00

81.000.00

567.000,00

11.200,00

134.400.00

940.800.00

373.800,00

. 594.000,00'

•10.000,00

• 120.000.00

I .320.000.00

726.000,00

11

Auditorts de 1' entrância ......... -• . ·..........

-4.500,00

. 54.000.00

7

Promotores de 2' entrAncla ..•..•.•..••..••....

3:900.00

16.800,00

327.600,00

7.840,00

94.080.00

658.560.00

330.960,00

II

Promotores de 1• e.ntrãnda .•.... : . .•.........•

2.700.00

32.400.00

356.000.00

5.100.00

64.800,00

712.800.00

356.800.00

l

I I

.•

1-

-

-

I

-

3_.253.000,00

~
I

I

11

.

CALCULO DOS VENCIMENTOS DOS MINISTROS DO SUPRBMO J'RIBUNAL .FBDBRAL E DO PROCURADOR GBRAL DA RBPOBLICA

.

.

ATUAL-

.

Mensal

I

Anual

PROPOSTO .

I

\

Total

Mensal

I

,_

Anual

Tot.l

J\umento anual
proposto

11

Ministros do Supremo Tribunal Federal ••..••..

18.180.00

221.760.00

2.139.360.00

21.000,00

288.000.00

3.168.000,00

728.610,00.

I

Procurador Gual da Rep6blic.a •.....••.... : .•.

18.180,00

221.760,00

221.760.00

21.000,00

288.000.00

288.000,00

66.210,00

Aumento proposto ..............................

791.880.00

.

ATUAL

Mensal

9

Minbtros do TribUnal Federal de Recursos ...

1

Sub--Procurador Geral da

~pública

....... e •• ~.

I

Anual

l'

PilO POSTO

I

Total

Mensal

I

Anual ·

I

Aumento &nual
Total

proposto

16.800.00

201.600.00

1.811.100.00

22.000,00

261.000.00

2.376.000.00

561.600.00

16.800,00

201.600.00

201.600.00

22.000,00

261.000.00

261.000,00

62.100.00

Aumo:nto pr!'Posto ...••••..•.•••.•••••.••••••••

T
8

CALCUW DOS VBNCIMBNTOS DOS MINISTROS DO TRIBUNAL FBOBRAL DB RBCURSOS B SUB·PROCURADOR GBRAL DA RBPilBLICA

.

...

. 621.000.00

.

t:

,... - - ..

'
'

'
'

CALCULO DE VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DA REPOBUCA E

ADJ~NTOS

DE PROCURADORES DA REPOBLICA

.
ATUAL

..

6

Procurador~ da Rcp6bJica da t• categoria (Dis-trito Federal)

.................................

I

Anual

1

PROPOStO

II

I

I

Aumento anual
proposto

Total

Mensal

90.000.00

510.000.00

10.760,00

129.120.00

771.720,00

m.no.oo

. 3.900.00

16.600,00

327:600.00

7.000.00

81.000.00

588.000.00

260.000.00

3.300.00

39.600.00

551.100.00

6-150.00

81.000,00

t.t31.ooó.oo

579.600,00

51.000,00 I

270-000.00

7.000.00

81.000.00

120.000.00

150~000.00

Mensal

7.500.00

Anual

Total

7 Proturadoru da República da 2t categoria (Ba ..
hia. Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo) ......•••....••...

11 Procuradore.s da RepúblJca da 31 categoria (com..

plementar)

5

....................................

Adjuntos de Procurador da República (DJstriio
.;
Federal)

........................... .............

- Aumento proposto ........................." ... .-.

1.500,00_1_

I

J.22i.320.00

Pâg. 21·- PJ. 3

Pareceres ns. 350 e 351.

•

s

---: :<,-

III

CALCULO DE VENCIMENTOS DOS DESEMBARGADORES. PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZES DE
DIREITO. JUIZES SUBSTITUTOS E JUIZES DO REGISTRO CIVIL DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL

II

Mensal

I

Anual

I

Me'nsal

Total

Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal.

I

Anual .

I

Aumento anual
proposto

Total

~I

'

-

'

37 Duembargadores do Tribunal de Justiça do Dis~
trito Ftderal , .........................•....... '
1

PROPOSTO

ATUAL •

11.600,00

139.200.00

3.758.400,00

16.800,00

201.600.00

5.113.200,00

1.68i.800.00

11.600.00

139.200.00

139.200,00

16.800.00

201.600.00

201.600,00

62.400,00

9.000.00

108.000.00

5.181.000,00

11.200,00

131.100.00

6.151.200,00

I .267.200,00

7.000.00

81.000.00

1.9~2.000.00

7.810.00

94.080.00

2.163.810.00·

231.810.00

18 Juizes de Dirdto da Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios ..... : . . , ................•....

23 Juíns Substitutos

cb

}us"tiça do Distrito Federal

e ·dos Territórios .••.........•••...•.....•... :.

7 ·}ufus do Registro CiVil da Justiça do Disirito Federal · .................. .; ..................

-

Aumento proposto .•.••....•••.....••...••••.•.

7.000.00

I

81.000.00

-

. 588.oóo.OO

,

.
7.810.00

94.080,00

658.560.00

69.560,00
3.315.800.00

I

-.

'

•
'

~

_,

.,.

~.

IV
TRIBUNAL DE CONTAS

·-

I
I

.
ATUAL

PROPOSTO

Aumento anual
~iensal

I

I

Anual

I

Mensal

Total

Anual

7 Ministros do Tribunal de Contas •..........•.

13. ()0().00

156.000.00

1.092.000.00

22.000.00

261.000.00

I

Procurador Geral do Tribunal de Contas ......

J3.000.00

156.000.00

156.000.00

22.000.00

261.000.00

I

Auditor do Tribunal de .Contas .·...............

5.250.00

63.000.00

252.000,00

11.200.00

5.250,00.

63.000.00

63.000.00

11.200.00

I

~!~o ..~~ ..~:~~~:·.~~: •~~:~~.. ~!'.. ~r:~~~-·.1..~~ I
II

Aumento proposto •. • . • . • . . . . • . . . • . . • . . • . . • . . . .

I

proposto
Total

1.818.000,00

756.000.00

261.000,00

!08.000.00

131.100.00

537.000.00

285.600.00

13i.i00,00

_131.100.00

71.100.00

.

cJ
c.:>

1.221.ooo:oo

I

-

-

-

-

---

-

-\

•

....
. .·'

•

YI
JUSTIÇA DO TRABALHO

,
SITUAçlO ATUAL

SITUAÇÃO FROPOSTA

Número

de

Cargos

71I Ministro
do Tribunal Superior
do Trabalho .............. .
2

8
6

Despesa -anual

representação

cargoJ

Cr$
8.250.00

/ Juiz dos Tribunais !Ugionais do
Trabalho da U e 2' Regiões.
I Juiz:-Pruidente dos- ' Tribunais
Regionais

3• a

se.

do Trabalho da
R.rgiôes . ~ • .; ••••• _••

I

Cr$

162.000.00

6.000,00

576.000,00

6.000.00

432.000.00

I

Juiz-Presidente de J .C.J ••••••

5.250.00

1.008.000.00

2i

Juiz-Presidente dé J .C.J ••••••

4.500,00

1.134.000,00

17

Juiz-Presjdente de J .C.J. ' ••••

3.900,00

795.600.00

8

4

Juh: Presidente Substituto de

3.900~00

Cr$
7

10

6.750.00'

5.250.00

I

graU(íc:ação de
npresentação

Cargos

Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho ............... .

693.000.00

12 I Juiz do5 Tribunais Regionais
do TriÜJ, da 3• Região .'...
16

de
cargos

Juiz·Pre"sfd~te

dos Tribunais
Regionais do Trabalho da 1•.
e 2• Regiões •••••••••••••••

Venclmr.nto ou

Número

Vc.ndmento ou
gratificação de

18

1 18

756.000,00
36
8

874.400,00

Juiz do Tribunal Regional do
Trabalho da 1• e 2• Regiões;

!6.8ÓO,OO

Cr$
l.i11.200.00

1.6!2.800.00

da 3• a 8• Regiões ....... .

8.960.00

Juiz-Presidente de J .C.J. (Rio,
Niteró{ e São Pauto)
·

10.752.00

I

I

Juiz-Presidr.nte de J.C.J . ....

7.168.00

Juiz-Presidente Substituto de
J.C.J ..................... .

8.60i.60

Ministro

-

empregados

1.935.360.00

1

I

2.m.Hz.oo
3.096.576.00
825.753.60

d;

representante
e empregadores

do Tribunal SuJ?erior do Tra1.200.00

Mlnlstro npttR.Dtãnte emprega..
dos e cmpttgadclrea ·do Tribunal Superior do TrabaUlo.

Juiz representante de empregae empregadores. dos Trib.
Reg. do Trabalho da 1• e
2• . RegiOe• ..•......•••..•.•

. 8.960.00

1

I

.......

o

I

IJuiz . dos Trib. Reg. Trabalho

balho ••••• ; •.·, ••••••••••••••

216.000,00

I

13.~.00 I

J.C.J. ·················••••
4.500.00

Despesa anual

537.600.00

130.080.00

·---

~-

.

--~

'

·'

-

SDUAÇXO ATUAL

SITUAÇÃO PROpOSTA

.

•
Nümuo
de
cargos

..

..I
12

32

ou•

gratificação de
representação

Despesa. anual

Juiz: npreSentante empregados e
empregadoru dos Tribunais
Regionais do Trab. da t•
e 2•. Regiões •••••.•••• _. •• ••
·
Jub: representante empregados
• e empregadores dos Tribunais
Regionais do Trabalho da 3•
a 81 •••-•••••• ~.............

Cr$

Cr$

empr~gador~

d~

2.250,00

108.000,00

36
1.500,00

216.000,00

I

1

Aumento anual

·.

.

Cr$ 12;298.228,80'

1.500,00
1.000.00

576.000,00

"

Juiz representante de emprega~
dos e empregadores dos Trihunais Regionais do Trabalho
' da ~ a 8• Regiões........

912.000.00
7.959.000.00

1

Cr$

Despesa anual

· Cr$

t

5.973,20

860.1i0,80

•••..••••. .•. •••.•..

7.168,00

3.096.576,00

Vogal representante de empre~
gados e empregadores de
J.C.J .................. \...

4.778.60

4.128.710,40

Vogal representante de empregados e empregadorf.'s de
Niterói)

72

Vencimento ·OU
gratificação de
representação

Cargos

J.C.J.

J.C.J.

(Rio e São Paulo} . . . ••• • • •
.
Vogal repres~ntante ~mpr~gados
c empregadores de J .C.J. ..

NUmero
-de
cargos

12

Vogal representante empr~gados
e

16

v~ndmento

Cargos

I,
1

(Rio,

São

Paulo

e

"20.257.228.80

...

~

VII
JUSTIÇA DO TRABALHO
Procuradoria

I
Despesa atual
Cargo e Padrão
anual

t· ""-"'"

aumento anual

I
1 Procurador Geral da Justiça do Trabalho ,__ Padrão P ••••.•••••••.•••••••••••• • ••.•••••.••••••••••••••

Procuradores -

I

120.600.00

Padrão P •.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• ; ..•.•

in.ooo.oo

Padrão N ••••..•••••••••••••••.••••••..•••• ; •••••.••••••••••• : • •••••••••••..••••••••••

1.356.000.00

2.363.920.00

Padrão M ................................................ .

96.000.00

209.360.00

Procurador Geral da Prcv1d!ncia Social 22

81.000.00

120.600.00

2

Procuradores Regionais (1• e 2• Região} -

6

Procuradores Regionais {outras regi~es) -

P~drão M •••..•..••.••....•••••.•••••.•.••.••••..•..•••..•.•

124.000.00

450.520.00

3

Procuradores adjuntos (1- e 21 Região) -

Padrão.L ••.•.•.••••••.••.••••••••.•.•••.•••••••.••••.•.•••••

140.400.00

254.160.00

Pa:drão L ••.•••••••••,••.••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••

187.200.00

390.624.00

4_ Procuradoiu adjuntos (outras r~glGes) -

Publicado no dJiário do Congruso Nacional• de 11 de junho de 1948.
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.;.. '707 -. O SR. PRESIDENTE - Pa.ssa-se presentam a Magistratura em pé ao
às emendas aditivas. A primeira, sob lado da ·Magistratura sentada.
o n.O 1, é da Comissão . de Finanças
Já se foi adiante · e estendeu-se o
e tem parecer contrário da de Cons- projeto
ao Tribunal de Conta.s que
tituição e Justiça.
_
também não é órgão judiciário, ad·
O SR. FERREIRA DE SOUZA ('')
mltlndo-se a sua Inclusão no proje- (Para encaminhar a votação) to. E assim se procedeu porque a
Sr. ~residente, tenho de repetir pon- Constituição determina uma corresto de vista por mim sustentado quanpondência entre os vencimentos de
do sob a magnifica presidência de Ministro do Tribunal de Contas e
V. EK.• funcionava a grande comis- Ministro do Tribunal Federal de Resão Constitucional. ·
cursos. Já se passou à Justiça Mlll·
• Em determinado momento ali sur- .tar; aos ministros, aos procuradores,
giu uma emenda pretendendo situar aos. auditores, e, mais ainda, à Jus·
o Tribunal Marltlmo Administrativo tlça porque esta é também órgão do
entre os .órgãos do Poder Judlclárlo.
Poder J:udlclárlo.. Vale dizer: tudo
Tenho para mim que a unanimida- quanto até agora se votou, com: ou
de da· Comissão - salvo talvez o au- sem exagero, se referia a órgãos do
Poder Judiciário ou órgãos a. êle
tor da emenda - se pronunciou em
· sentido contrário, sustentando que o afins.
Tribunal Marítimo Administrativo,
O Sr. Etelvina Lins - As aflnida·
como o nome Indica, é simples· cor- des .não têm limites.
:
poração de ordem administrativa, liO SR. FERREmA DE SOUZA mitadas a sua jurisdição ao terreno Realmente,
não tem.
·
puro.mente administrativo, valendo as
há
poucos
momentos
Sr.
Ainda
sua.s decisões, em relaçã!Y aos fatos .Presidente, eu combatia a equiparação
particulares, perante a justiça comum, a juizes togados, a· magistrados, de
como valem os pareceres ou os lau- simples r~resentanrtes de classe na.
dos técnicos assinados por qualquer Justiça do Trabalho, e foi-me responperito.
.
.
dido - e o Senado aceitou a arguição
Essa tem sido, Sr. Presidente, a ju· pelo seú voto -·que êsses homens são
risprudêncla constante, Invariável, do juízes, gue os Tribunais do Trabalho
Supremo Tribunal Federal e dos de- são órgaos do Judiciário, que exercem
mais tribunais provocados a respeito.
função . judlcante, que relatam, · que
têm toda responsabilidade de. juizes
Até hoje, fora dêsse momento, nln. guém mais pretendeu situar tal cor- no momento em que decidem .
:Agora, porém, Sr. Presidente, nlnporação no campo· do Poder Judiciá. guém apontará argumentos de qua:Jrio.
· A Constituição não chega, slquer, quer ordem em favor do Tribunal
Marítimo, ·pois . êle nada tem de afim
a êle se referir no tocante à organl·
zação de qualquer poder ou órgão do com o Judiciário. Chama-se Tribunal
Estado; faz-lhe· simples referência. como se poderia chamar Conselho ..
ll: o caso do Conselho de Contribuinno' Ato das Disposições Transitórla.s,
dizendo que o 'I)'Ibunar Administra- tes, do Conselh,o da Propriedade Industrial, cada qual com sua jurisdição
tivo continua como está. ·
O Sr. Filinto Milller .:.._ E· com a.s . no campo administrativo e va!éndo
fora, apenas como opinião ou laudo
atribuições que as. leis lhe dão.
de técnicos mais ou menos especlaO SR. FERRl!lmA DE SOUZA llzados. Não é tribunal e não possue
Ora, Sr. Presidente, estallllos votanqualquer carater de judiciário.
do, com todos ês,ses tropêços de que
Conseqüentemente, já sei não se po·
somos testemunha.s, um projeto que
de aplicar o argumento anteriormense refere, pelo menos, ·ao Poder Judite u~ado pelos meus nobres opos!to- ·
ciário, e que 0 senado vai estendendo
res. Em relação a êle, Sr. Presidente,
às organizações afins.
poderemos dizer que já se aparta a.
o Sr •. Etelvina Lins.....: V. Ex.• fará argUição .de inconstluclonallda.de, Inibem em grifar a expressão "aflnD".
cialmente levantada contra todos os
desenvollvementos da mensagem goO SR. FERREmA DE SOUZA vernamental, pelo meu nobre comJá o ·estendemos ao 'Ministério Pú·
panheiro e correligionário, Senador
bllco que, não sendo judiciário, eKerce
Arthúr Santos.
funções ao lado dêle. Na velha ImaE aparta-se por que?.
gem de certo escritor foi dito que rell: possível, dizia eu ontem, de passagem, discutir se 0 Poder Legisla· ·
( •) Não foi revisto pelo orador.

•
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tlvo ·pode, ou não, alterar para mais
Sou obscuro professor da · matéria
ou para menos uma mensagem pre-. na Faculdade de Direito do meu Es·
sidencial; é possível discutir se o Po·
tado ...
der Legislativo amplia a mensagem
O Sr; Alfredo Nasser - Brilhante
no setor onde se coloca, em relação . professor;
·,
a cargos iguais e ainda, como quer o
O Sr. Attfl!o Vtvacqua - Grande
Sr. Themistocles Cavalcanti, em rela·
·
ção a cargos afins. São questões opi· . autoridade. .
O SR. ARTHUR SANTOS- Obrinativas, sObre as quais tenho orlen·
gado a VV. Ex.•• •
·tação conhecida, mas· não é o momento para discuti-la. O que não é
. . • e jamais ouvi dizer que podem
possível é admitlr·se que em um pro- ser considerados magistrados juízes
jeto apenas. sObre a maglstra tura, aô· cuja investltuda é regulada 'pela lei
bre o Poder Judiciário, que a Câordinária. Magistrados, no- sistema
mara dos .Deputados estende apenas
constitucional brasileiro, são os juízes
a órgãos afins dêsse Poder, se in- qu,e gozam dos predicamentos asseclua um órgão que nada tem· de ju· • gurados pela" Carta fundamental. Endlclário, antes é de natureza tlplca· tretanto, ouço, agora, dos lábios da
mente administrativa, que não parti' grande autoridade em direito consti·
clpa de qualquer das prerrogativas go
tuclonal e direito civil, que é o meu
Poder Judiciário, e cujas decisões nao eminente e Querido amigo, Sr. Sena- .
fazem sequer coisa julgada, em rela·
dor ·Att!llo Vivacqua, a declaração de
ção à.s partes, fora de seu âmbito ad· qu,e ·basta a· lei ordinária estabelecer
minlstrativo. ·
que um órglio é composto de juizes
para êstes serem membros do· Poder
Se o Tribunal Marítimo julga uma
questão .de abalroação e proclama a Judiciário e gozarem de predicamenculpa de um comandante, sua decisão tos de magistrados.
tem efeito administrativo, no sentido
· ·O Sr. Attil!o Vlvacqua - Eu disse
· de ImpOr penalidade ao comandante que a lei ordinária foi revigorada pela
e impedi-lo de comandar dentro de ConstltuiçAo.
.
determinado prazo; mas não tem cfel·
O
SR.
ARTHOR
SANTOS
- A
to na questao civil conseqUente à ConstltuíçAo é o sistema regulador
do ·
abalroação. Pode a justiça comum funcionamento dos poderes políticos
desprezar essa decisão e opinar pela do Estado ;e quando declara serem
não culpalfdade do comandante.
ór(<'l\os do Poder Judiciário 0 Supremo
De sorte Sr. Presidente, que quan· Tribunal
Federal, o Tribunal Federal
do a Comissão de Constituição e JusRecursoo,
ju1zes e tribunais m1lltade
tiça opinou contra essa emenda, fê·
reà,
juizes
e
tribunais eleitorais, juílo com meu voto, . e .quero renovar zes e tribunais
do trabalho, claro- é
perante o Stll1ado o meu aplauso ao
que
lei
ordinária
alguma poderá con•
que ela decidiu.; Ao mesmo tempo siderar membro do
Poder Judiciário
apelo para_ que o ·Senado, ao menos quaisquer outros órgAos.
agora, restrinja um pouco a grande
O· Sr. Attlllo tvvacqua - NAo se
bondade .•.
trata
lei ordinária, mas do art. 1'7
o Sr •. Ismar de qóes ·- O grande do Atode das
Disposló6es Transitórias.
mal.
. •
O
SR.
ARTHUR
SANTOS - Alega.
O SR. FERREmA DE SOUZA.-- o !lustre Senador Att!Uo
Vlvacqua que
. . . com que está encarando um pro- lei anterior à ConstltuiçAo
facultou
lato dessa valia. <Multo bem) • ·
recursos extraordinários das decislles
O SR. A'ITILIO VIVACQUA · do Tribunal Marítimo Administrativo.
Pronuncia dlscuroo que será · publi·
Todavia, quem traça a competência
c ado depois.
·
do Supremo Tribunal Federal · é a
O SR. ARTHUR SANTOS- (Para
t>rópria Carta Magna, declarando ex·
encaminhar a votaçlio) • Sr. Presi·. pressamente os casos cm que cabe
dente, receio tornar-me importuno
recurso de declsAo da Justiça ordi·
repetindo perante o Senado tão co- nárla·para a Suprema Côrte.
meslnhos prJnclpios de Direito Conso Sr. Attfllo Vivacqun - Essa com•
titucional. ·
·
·
petêncla, deu-a o art. 1'7 das Dlsposi·
O nobre Colega, Senador Att!llo
ções Transitórias ao Tribunal Mar!·
VLvacqu,a, fez lllflrmações que a Casa timo.
me permitirá claslflcar, pelo . manos,
O SR. ARTHUR SANTOS - ll:
de Inéditas, porque nunca 'as vi re·
petidas, no ~iscurso dos meus estudos possível que uma lei tivesse. facultado
recurso extraordinário da decisão do
sôbre Direito Constitucional.
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Tribunal Marítimo para o Supremo
Tribunal Federal. .Ma.s quem traça a
competência do Supremo Tribunal Federal, quem fixa o limite das suas
atribuições é · a · Lei Fundamental, a
lei maior. E essa lei não deu recur-'
so nenhum de decisão do Tribunal
Marítimo para o Supremo Tribunal
Federal, nem o poderia fazer:
O Sr.·.Attilio Vivacqua ~o art. 17
da.s . Disposições Transltórla.s fixa a
competência do Tribunal Marítimo.
O SR. ,ARTiroR SANTOS - Vou
mais longe, Sr. Presidente.
Peço nesta altura, a atenção ·do
Senndo. A Constituição não tratn do
Tribunal Marítimo; apena.s, na.s Dls·
poslçeõs Transltórla.s, declara que o
atual Tribunal Marltlmo terá sua
constituição regulada por lei ordinária.
O Sr. Attillo Vivacqua - O .atual
Tribunal Marítimo · continuará com
sua organização e competência. ,
O SR. ARTHUR SANTOS- Quer
· dizer' portanto, Sr. Presid-ente, que
delega à. lei ordinária, que atribue à.
lei ordinária a. competência para traçar os llmltes de sua.s atribuições.
Pode até .a lei ordinária restringir
completamente os limites das atribuições do Tribunal Marltlmo, como pode ampllá-las até os llmltes que não
lhe sejam vedados pela Constituição .
da República.
Mas num projeto que regula vencimentos de magistrados, onde já se
enxertou uma porção de órgãos afins,
pretender que o Tribunal . Marítimo
seja conlsderado como órgão do · Ju. dlclárlo; é o• Senado coram populo,
não é 9oncebível.
o Sr. Atttlio Vivacqua·- Na opinião de V. Ex.•. Não estou sózlnho.
Estou com autoridade no assunto.
O·SR. ARTHOR SANTOS - V.
Ex.• estará sózlnho se afirma~ que
o Tribunal Marítimo Administrativo
é órgão do Poder Jtidíciário. V. Ex. •
estará sózlnho, dlgo e repito, porque
não é póssível que assim seja.
Diz o Capitulo IV da Constituição
da República:
"0 Poder Judiciário é exercício
pelos seguintes órgãos: I - Supremo Tribunal Federal; n Tribunal Federal de Recursos;
m - Juizes· e tribunais mllltares; IV - Juizes e tribunais eleitorais; V - Juizes e tribunais
do trabalho".

Pergunto agora ao Senado: se a
Constituição declara quais são 06
órgãos dO Poder Judiciário, pode a -·
lei ordinária incluir nêsse mesino ·
texto constitucional outros órgãos· que
não aquêles ali definidos e alinhados?
Se puder fazê·lo, a Constituição será
letra morta.
O ·sr. Attilio Vivacqua - Está no
art. 17 das Disposições Transitórias.
O SR. ARTHUR SANTOS - O
. art,' 17, do Ato das Disposições constitucionais Transltórla.s, no que tange
ao Tribunal Marítimo, diz coisa di- ·
versa: diz que ô atual Tribunal Ma·
rftlmo terá sua .competência 'traçada
por lei federal, o que quer dizer,
pela lei ordinária.
.
Eu, porém, que estou redigindo, na
Comissão Mista de Leis complementares, o projeto que regula a- com·
petêncla do Tribunal Administrativo,
acredito que a lei re-Stringe completamente essa.s atribuições, e, ao mesmo
tempo,· pode ampllá-Ia.s, dentro do re·
g!me traçado _pela 'própria Constl·
tulção.
•
O senado .pode reestruturar vmclmentos; pode estender · êsses vencimentos até mesmo aos juizes do con·
sellio de Contribuintes; pode estendê-los a qualquer funcionário. Mas
não tem o direito, nem poderá concordar em que o Tribunal Marítimo
faça parte do Poder Judiciário Nacional; não poderá, .também, reco·
· nhecer que a lei ordinária trace llmites ou atribua competência ao Supremo Tribunal Federal para jul•
gar recurso evtraoràinárlo de simpies tribunal como êsse.
.
Não me preocupo em que êsses juí~~~s ganhem multo ou pouco, pois sou
legislador · ordinário e não constituinte.
. Quando .assumi meu mandato, jurei
respeitar a Constituição, e digo, nêste
passo, como dizia. o grande llbertador
da Colõmbla: "La constltuclon hará
el blen como lo dieta, pero, se de
su aplicaclon resúlta el mal, el ma.!
será". Assim, Sr. Presidente, compreendo . o respeito à. constituição:
ela fará o bem como está escrito, porém, se de sua aplicação resultar
o mal, o mal estará feito.
Não sou legislador constituinte; sou
Senador que jurou, ao Ingressar nesta
Casa. manter Integra a Constituição
Republicana e defender os seus pre- ~
celtos contra qualquer violação.
(Muito bem ;muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE Val-se

proceder .à. votação da emenda..

c
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Os .Senhores que a aprovam queiram ·conservar-se sentados. (Pausa) .
Foi reje~tada. .
O SR. ATI'ILIO VIVACQUA (Pela
ordem) - Requeiro a V. Ex.n, Se·
nhor Presidente, verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE - Vai se.
proceder à verificação solicitada pelo ·
Senador Attlllo Vlvacqua.
Queiram levantar-se os Senhores
que votaram a favor da emenda.
(Pausa).
Queiram sentar-se ,os Senhore.; que
votaram a favor e levantar-se os que
votaram contra. (Pausa) . . ·
Manifestaram-se· pela rejeição da
emenda 29 Senadores e a favor, 3.
Total, 32.
~ rejeitada a seguinte
El\IENDA N.0

1

Da Comissão de FinançM

Acrescente-se onde convier:
Art. - Os vencimentos dos juízes.
e procuradores do Tribunal Marltlmo
são fixados em Cr$ 14.001l,OO (quatorze mil cruzeiros) equiparados aos
juizes de Direito do Distrito Federal.
Parágrafo único. Os vencimentos
dos adjuntos de pro·curador do mes·
mo Tribunal são fixados em Cr$ ...
7. 000,00 (sete mil cruzeiros) equiparados aos adjuntos de procilrador da
República do Distrito Federal.
São · rejeitadas as seguintes
emendas:
El\IENDA .N.0 2-A , , • •

• •••

Apresentadà perante a Comissiio de
Finanças
·

Acrescentese onde couber: ·
Serão efetlvados automàticamente
no cargo de procurador da Justiça do
Trabalho, . padrão M do respectivo
Quadro, do Ministério do. Trabalho,
Iridústrla e Comércio, os atua.ls adjuntos de procuradores Interinos que
nesta data contam mais de cinco
anos de função pública no cargo ou
em outro da mesma natureza, no MI·
nistério Público da União ou. dos Estados.
El\IENDA N.0

5 ·
Da Comissão de Flnancas

Onde corivler;
Art. . . . Na· Ju,stlça Militar, os ad·
vogados de ofício da segunda entrân·
ela terão vantagens e vencimentos

·Iguais aos dos procuradores da· primeira entrâncla.
Eli!ENDA N,0

8
Da Comissão . de Finanças

Acrescente-se onde convier:
Art. .. . "Contar·se-ão pela ·metade
os prazos estabelecidos no art. 28, da
Lei n.• 21, de fevereiro de 1947, no
que concerne. à percepção de adicionais, em se tratando de magistrado
que tiver pelo menos 8 filhos meno·
res e não se encontrar no gôzo de
.tal prerrogativa ....
O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda aditiva n.• 13, do. plenário, fase de pauta, · com parecer •
favorável das duas Comissões.
O SR. I'VO D'AQUINO (•) (Para
encaminhar a votação) - Sr. Presidente, se me não engano, a tabela
que aprovamos consigna os venci·
mentos de 14 mil cruzeiros para o~
juizes do Distrito Federal.
O Sr. Filinto Mtlller - V. Exce·
lência está equivlcado. A Emeuda f,m
votação é que estipula os vencimentos de 14 mil cruzeiros. ·
O SR. PRESIDENTE - O artigo
1.• do projeto, já aprovado, diz o
seguinee:
·
••os vencimentos dos ministros
· do Supremo Tribunal Federal, do
Tribunal Federal de Recursos do ·
Superior Tribunal Militar, do Tribunal de· Contas, do Tribunal Su·
perlor do Trabalho, dos desem·
,bargadores do Tribunal de Justi·
ça do Distrito Federal, dos juizes
de Direito e juizes substitutos do
Distrito Federal e aos ·'l1errltórios
Federais, dos juízes do. Registro
Civil éla Justiça do Distrito Federal, dos auditores e promotores
da Justiça Militar, dos auditores
e àdjunto de procurador geral do
Tribunal de Contas; dos Tribunais
Regionais do Trabalho, dos juizes presidentes de Juntas "de Con·
clllação e Julgamento, dos procuradores da Justiça do Trabalho,
dos Proouradores da. · República,
dos atuais ministros aposentados
do Supremo Tribunal Federal, dos
magistrados aposentados da Uni·
ão são fixados de acOrdo com o
dtSposto nesta: lei e· das tabeLas
anexas".
A tabela aprovada cogita dos juizes
de Direito da Justiça do Distrito
Federal.

(•) Não foi revisto pelo orador.
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O Sr. Filinto M'illler - A tabeln foi
-aprwa;da
Independentemente das
emendas. A emenda em votação modlflca.a.
·
. O SR. PRESIDENTE- A emenda,
como está redigida, acha·Se prejudicada. Diz ela "onde convier" quando
não deveria consignar tal expressão
que Importa em modificação da ta·
bela. Esta já fel aprovada e a emenda, conforme está redigida,. não a modifica.
· O SR. IVO D'AQUINO - Senhor
"residente, quais os vencimentos dos
d.Jsembargadores, pela tabela atual?
O SR. PRESIDENTE- De acOrdo
com a tabela aprovada, os desembargadores deverão perceber 16 mil e 800
cruzeiros.
O SR. IVO D'AQUINO -'- Se a
tabela aprovada dá aos desembargadores 16 mil e aoo cruzeiros, por
fOrça de regra constitucional os jul·
zes deverão auferir dois têrços ... ·
O Sr. Filinto M'illler- No mínimo.
O SR. IVO D'AQUINO - ..., no
mínimo desses vencimentos .
P-ermito-me dar uma explicação· ao
plenário.
A tabela menciona onze mil e duzentos cruzeiros. Ai já estão incluídos os dois têrços. 1
Na emenda se · estabelecem os vencimentos dos juízes do · Distrito Fe·
dera! em quatorze mil cruzeiros, havendo ainda uma parte correspondente a 2/3 como adicionais de 25%
para os desembargadores que a ê!es
fizerem jús.
O Senado ao votar terá dois caminhos a seguir: aceitar os venclmen·
tos estipulados de quatorze · mil cruzeiros ou rejeitar a emenda.
caso a emenda seja· aceita. deseJo
requerer destaque na parte final, da
palavra "correspondente" em· diante.
O Sr. Filinto Milller - V.· Ex.•
tem tôcja. razão. A parte final é,
sõmente, expllcatlv.a,
O SR. IVO D'AQUINO - Assim,
creio ter deixado bem esclarecido
meu pensamento. A tabela consigna
a Importância de· onze mil e duzentos cruzeiros que correspondem a
. 2/3 dos vencimentos fixados ,para os
de.~embargadores.

A emenda agora aumenta de r.nze
mil e ·duzentos cruzeiros para quatorze mil cruzeiros.
compete ao senado aprovar ou rejeitar a emenda. Não obstante, re·
Queira a V. Ex.• destaque da parte
final.

O SR. PRESIDENTE - Desejo
esclarecer que a emenda ficou prejudicada pela votação anterior, de vez
que não é modlflcatlva ~
.
· A deliberação· sObre o projeto, artigo por artigo, por sua vez determinou
a votação da tabela,
O SR. FILINTO -MtlLLER ( 0 )
. (Para encaminhar a votação> - sr.
Presidente, meu requerimento foi no
sentido de que se votasse o projeto,
artigo por ar~lgo, sem prejuízo das.
emendas.
Essa emenda, que tem · parecet' fa,.
vorável da Comissão d·e Constituição
e Justiça, modifica 0 artigo 1.0 .do
projeto ou as tabelas correspcnden.
tes.
Pelo requerimento aprovado, a vo·
tação do porjeto deve ser feita, artl·
go por artigo, sem prejulzo das emen·
das apresentadas.
O Sr. Dario. Cardoso - Em \'lrtude da aprovação da emenda ao nrtl- ·
go 15 as tabelas terão de ser alteradas.·
O SR. FILINTO. MULLER - De·
verão ser feitas vádas alterações nas
· tabelas em conseqüência de emendas
já aprovadas.
·
Essa tabela teve parecer favorável
das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE- A emenda
não foi apresentada como modl!lcntiva, tanto que quando se votou a
tabela não a submeti pr.ellmlnarmente à votação. Da forma pela qual
está redigida, n emenda é aditiva e
não modiflcatlva.
.
A mim me parece que está prejuclidlcada. Em todo caso, o Senado de·
cldlrá em sua · sempre acatada sabedoria.
O SR. FILINTO. MULLER (Pela
ordem> -· Sr. Presidente, estou de ·
Inteiro acôrdo . com o Senador Ivo
d'Aaulno no que se refere à parte
final da emenda. Dé fato ela é ex·
pU cativa. . Devia estar na ju.Stlflcação e não no corpo do artigo.
O oarecer da Comissão de Cons·
tltulção e Justiça é favorável à emen·
da como o é, também, o dà de FInanças.
O SR. PRESIDENTE - Volto a
esclarecer o Sen·ado.
· A Mesa considera pre.iucllcada a
emenda. se algum Senador não se
conformar com essa .dellberaçiio deverá recorrer para o plenário.
(*)

Não fel revistá pelo orador.
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Sr. l?resldente, apesar do
acâtamento e respeito que V. Ex.•
tne merece, peço submeter a matéria
à decisão do plenário, porquanto Ontem quando se cogitou do art. 1.0
pr€tendo requerer· a votação dessa
emenda deixei de fazê-lo supondo
que Isso poderia ser feito hoje.
O SR IVO 'D'AQUINO - (Pela
ordem) ·- Sr. PresJdente, V. Ex.•
.
. não deixa de ter razao.. .
o sr. Joaquim Pires - Tôda ra·
zão.
.
o SR: IVO D'AQUINO - ... Interpretando rigorosamente o Regimento, ao considerar a emenda· prejudicada. Açontece, porém, q~e. Jle
assim acontecer, os juízes de uireito
do Distrito Federal passarão a ganhar menos que outros funcionários
da .Justiça, de categoria inferior a
êles.
.
Assim embora acatando, vamos di·
zer em 'tese, a decisão de V. Ex.• ....
. O SR. PRESIDENTE -.V-.. Ex.•.
não está falando para encaminhar a
votação, mas, sim,. para levantar questão de ordem.
·
O SR. IVO D'AQUINC] -Apenas
queria dar esta expllcaçao, porque é
· 0 'único melo de corrigir um lapso.
As tabelas deviam ter sido votadas,
sem prejuízo das· emendas, e a emenda em causa deveria referlr-~e às
tabelas e não para figurar "onde con·
vier", como está redigida.
O SR. PRESIDENTE- O Senado
ouviu 0 recurso· do Senador Filinto
Müller.
·
os Senadores que dão provimento
ao recurso de S. Ex.• queiram permanecer sentaaos. (Pausa) •
· Está aprovado.
O SR. MELLO VIANNA - (Para
Sr. Presideclaração ele voto) · dente, voto dando provimento ao: re-.
curso, embora convencido d.e que a
:Mesa está rigorosamente ce.rta, mas
com o objetlvo de corrigir o engano
em que incorremos, que é perdoável,
diante do dilúvio de emendas .oferecidas ao projeto. (Multo bem) .
O SR. DARIO CARDOSO (Para
declaração de voto) Sr. Presl·
dente, faço minha a declaração de
voto do Sr. Senador Mello Vlanna,
porque também entendi que as emendas não esta;vam · ·prejudicadas, em
virtude do requerimento do Senador
Fllinto Müller.
ordem) -

O SR. PRESIDENTE
Antes de
submeter à votação a emenda. desejo
chamar a atenção do Senado para
o seguinte.
·
A maneira por que estão sendo elaborados os pareceres determina as
· d!rf!culdades que os Srs. Senadores.
encontram para votar. As emendas
deviam obedecer a numeração seriada, o que não ocorre. Há emendas do
plenário com um número, emendas
de uma comissão com o mesmo número e, ainda, de outra comissão
com número idêntico; ao invéz de .serem seriadas à medida que são apre·
sentadas.
Ademais, os · pareceres não estão
sendo dados consoante determina o
Regimento. :e preciso que ao pé de
cada emenda venha o parecer. Da
Inobservância dêsse processo resultam
as dificuldades na votação e o equívoco de se aprovarem tabelas sõbre
as quais havia uma emenda que, em
vez de aditiva, como foi redigida, era
modiflcativa, porque evidentP.mente
as modificava.
·
Peço aos Srs . Senadores que, nos
seus trabalhos nas Comissões, cum!)Jram o Regimento, i'ac!l!tando, assim, a votação e evitando êsses lamentáveis equívocos.
Vamos proceder à votação da
emenda, que teve parecer favorável
·
das Comissões.
o· SR. IVO D'AQUINO - (Pela
ordem) . ..:... Sr. Presidente,. requeri
destaqueda parte final dessa emenda, desde a palavra "correspono!entes".

a

Vem Mesa, é !Ido e aprovado
o seguinte
REQUERIMENTO

...

N.• 11.4•. de 1948
Requeiro destlique, para ser reJeitada, da parte final da Emenda número 13 do plenário ao Projeto número 44, de 1948, da Câmara dos
Deputados. 1l:ste requerimento se refere· à expressão - "correspondente a dois têrços dos que, cem os adi·
clonais de 25%, percebem os desembargadores que a êste acréscimo
.fizeram jús",
Sala das Sessões, em 26 de agô.sto
de 1948. - Ivo d'Aquino.
O ·sR. PRESIDENTE Val-se
proceder à votação da primeira parte
da emenda.
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EMENDA N.O 13
De plenário, fase de pauta

Onde convier:·
Art. - Os vencimentos dos juí·
zes de direito do Distrito Federal, são
fixados em Cr$ .14. 000,00, mensais·
O SR. PRESIDENTE - Fica prejudlcada a parte final destacada da
Emenda n.• 13, que é a seguinte,:
·- ~.. correspondentes a 2/3 dos '
que, com os adicionais de 25%,
percebem os desembargadores que
a ê.ste lliCI"ésclmo fizeram jús ..
O SR: IVO D'AQUINO (*) (J>ela ordem> - Sr. Presidente, o fim
da emenda foi · alterar a tabela já
. aprovada. Por Isso, conslder~ necessário que, na redação final, se faça a
.modificação da quantia ali fixada, ·
Isto é, de 11 mil e 200 cruzeiros para
14 mil cruzeiros.
Peço a V. Ex.a que· tome em consideração o meu ·alvitre, de vez que o
artigo t• já faz referência à tabela.
O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.• constará da ata.
Peço a atenção dos Senhores Senadores, · princl.palmente, do Sr. :a.e.;
latór da Comissão de Constituição e ·
Justiça, para o fato de haver úma
emenda de n.• 14, assim redigida:
""IAÓresoente-se depois da expressão "Distrito Federal", o ~e
, guínte: - "e dos Territórios".
A emenda cogita da situação dos
juizes togados do Tribunal Superior ·
Eleitoral. Parece-me que nlio tem
pertinência com a parte que está sendo votada.·
O SR. FILINTO Mtl'LLER (*) ' <Para

encaminhar a

votação)

-

Deve ser a Emenda n.o 13. O primeiro,

o parecer da Comissão de Constituição; referia-se aos juizes de direito;
uma vez elevados seus · vencimentos,
. justo era aumentar os dos juízes territoriais, visto como ·deve haver entre
os juízes de· direito -do Distrito Federal e os dos Territórios a gradação
estabelecida pela· Constituição, porque são juizes de 1-.a Instância, que
têm por 2.• Instância, o Tribunal de
Apelaçlio do Distrito Federal.
O SR. PRESIDEN'I'E - A sobemenda aditiva refere-se não - como
por equivoco, está publicada - à
Emenda ~·· 13, como acaba de e~li( •)

N!ío foi revisto pelo orador.

·car o nobre Relator. Aumentados os
vencimentos dos juízes. de direito do
Distrito Federal, a emenda, que é da
Comissão de Constituição e Justiça
suge1·e, que, nas mesmas condições,
sejam aumentados os dos juizes de di·
relto dos territórios.
o sr. Filinto Milller ·- A comissão
de constituição e Justiça entende que
deve haver a mesma gradação entre
os juízes de direito do Distrito Fc'dera! e os dos territórios.
· o SR. PRESIDENTE - Fazem
parte da magistratura do Dlstl'lto ·
Federal..
'
O Sr. Filinto Milfter- Exatamcn-·
te. Tem como 2.• Instância o Trlbu- ·
na! de Justiça do Distrito Federal.
O SR. MELLO VIANNA (*) (Para
encaminhar a votação) - Sr. Presl·
dente, tenho grande pesar ·.em dls·
cardar • do meu ilustre colega, Senhor Senador Filinto MUller, pois,
reputo que os vencimentos dos funcionários devem ser proporcionais •ao
custo da sua vida ·e representaçao.
Não admito, portanto, nem me posse
convencer, de que a representação dos
JuízeS de direito da Capital Federal
deva ser Igual à · dos juizes dos territórios e dos Estados.
Certamente, · das decisões de ma·
g!strados de outras instâncias, cabe
recurso para o Tribunal Superior.
No entanto, têm veni:lmentos illltel.ramente dlferen~s dos de primeira,
segunda, terceira e quarta Instância, .
como nos Estados de Minas Gerals e
muitos outros.
·
Nestas condições, é !njústlca nivelar-se o juiz que mo.ra no Território
.com vida simples e · modesta, ao que .
·vive nó Distrito Feedral, obrigado
a representaçlío muito . maior, com
custo de vida mais elevado. Por isso
vou permitir-me !lo ,liberdade de votar.
contra a emenda. (Muito bem>.
li: aprovada a seguinte
Sll'BEMENIIA

Da Comissflo · ele Constituição

e Justiça à Emenda n.• 13.
Acrescente-se, depois da expres5ão
"Distrito Federal" a seguinte "e dos
Territórios".
O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.O l4, do plenário,
fase de pauta.
<•)

Não foi ,J:evisto pelo orador.
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Rejeitada.
O Sr. Arthur Santos - Senhor
Presidente, a emenda manda nomear
ll: a~rovada a seguinte
os juizes?.
~ENDA N. 0 15
O · ·sa·. PRESIDENTE Diz o
Do plenário, jase de pauta
seguinte:
"Artigo 1.0 Os juizes togados do
Acrescente-se onde convier:
Tribunal Superior do Trabalho
Os juizes seccionais e substitutos da
serão nomeados livremente · pelo·
Presidente da República entre extinta Justiça Federal, que ainda
não foram aproveitados em cargos de
brasileiros · (Art. 129, ns. I e n da magistrados,
considerados em dis:Constituição Federal) , maklres de ponlb!lldade são
com
os vencimentos de
• 30 ·anos e menores de 50, de repu·
juiz
de
direito
do
Distrito Federal.
tação lllbada, formados em. di·.
Não
hã
outras
emendas.
relto e especializados em legiSlaO SR. FILINTO MtlLLER (*) ção social.
<Pela ordem) - Sr. Presidente, te·
Art. As vagas dos juizes toga- nho a impressão de que . não foi vodos dos Tribunais Regionais do tada uma emenda ao art. 7.0 , pela
Trabalho serão preenchidas pela qual eram fixados em quatorze mil
· promoção dos presidentes de Jun· cruzeiros os vencimentos dos audito·
tas das respectivas Regiões, ai· res da Justiça Mllltar, os quais semternadamente um por. antlgulda· . pre se equipararam aos dos juizes de
de e outro por merecimento, sen- direito do Distrito FederaL
,·
. do por antiguidade a primeira
TendQ havido. modificação, aceita
promoção.·
· pelas duas Comissões, no que ·tange à
Art. ll: IISsegurado aos juizes remuneração dos juizes, foi· apresen.
presidentes e substitutos das Jun· tada a emenda,. pela qual se fazia a
.
tas de Conclllação e Julgamento equiparação citada.
Pediria a Y. Ex.a, verificasse a pro(} direito a nomeação para a
. presidência das · Juntas Exllsten- cedência de minha observação.
tes quando vaga e das que forem
O SR .. PRESIDENTE- A emenda
criadas· dentro da respectiva Re· a que se refere o nobre Senador rece· glão e na ordem da antiguidade".
beu· parecer contrário da Comissão de
Constituição
e Justiça rela tlvamente
O SR. FILINTO MtlLLER ~ (*) ao mérito, tendo. sido rejeitada ·na
<Para encaminhar . a votaçao) Sr. Presidente a Comissão de Cons· sessão de ontem. ·
O Sr. Filinto M1l.ller - Agradeço
tltuição e Justlça .manifestou-se contrjl.rla à emenda, porque em virtttdl> · a informação, Sr. Presidente.
do 9ue estabelece a própria ConstlO SR. PRESIDENTE.- O Proleto
tuiçao, Incluindo . a Justiça do Tra· · de Lei da Câmara n.• 44. .de i948,
balho no Poder Jud!clãrlo, não é pos· cu.fa votaçlío acaba de ser ultimada,
· slvel tirar a essa justiça o carãter de vai à Comissão de Redaj;ão de Leis.
carreira que 'deve· ter. ll: uma Justiça
ll: sem debate aprovado' em dis·
de três lnstAnclas, nlío podendo ser
cusslio
única e vai à Comissão de
retirada a p0$lbllldade de promoção
Redaçlio
de Leis. o seguinte ·
dos juizes de · primeira para a · sePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
gunda e a terceira.
·
N.0 19, de 1948
Além dà mais, a emenda não · é
pertinente aó · assunto de QUe estamos
O Congresso ·Nacional decreta:
cogitando - vencimentos da . magistratura e do Ministério Público da
Art. 1.0 ll: aprovado a decisão do
.União. Não podemos entrar no parti· Tribunal de Contas, em sessão de 9
cular de nomeação de juiZes togados de s·etembro de 1947, que denegou re· .
. dos tribunais ferindo principio fun, g!stro ao contrato celebrado em 16 de
dam·ental da ·JuStiça do Trabalho.
agsto de· 1947, entre o Ministério da.
<Muito bem) •
'
,
Educação e Saúde e a. firma Barreto,
Silva & Cia., para execuçlio dos traO SR. PRESIDENTE - Os Srs.
balhos
de assistência e conservação
.senadores qtie . 8Q)I'OV8m a. Emenda dos elevadores
nos próprios
n.• · 14 queiram permanecer sentados. . nacionais, sob instalados
a
jurlsdiçlío
do refe·
(Pausa).
· rido Ministério.
( •)

Não foi' revisto pelo orador.

(*)

Não

'.

foi revisto pelo. orador.
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Art. · 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário .
·.
ll: aprovado, em discussão única,
o.. seguinte
.·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 20<!, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: o Poder Executivo auto·

rizado a abrir, pelo Ministério ·da Jus·
tlça. e Negócios Interiores, o crédito
especial de Cr$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiros) , . para atender às despesas
com a compra de munição destinada
à Polícia Militar do Distrito Federal.
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor
· · na data de sua publicação.
. Art. 3.0 Revogam-se as disposições
.
em contrário;
O SR. PRESIDENTE- O Projeto
de Lei da Câmara n.0 204, de 1948,
sôbre à sanção.
DisC'USsão única do Projeto de.
Lei da Cdmara n.O 205, de 1948,
que autorl2a a abertura do crédito
especial de CT$ 11.200,00 para
pagamento do aluguel do prédio
onde funciona o Tribunal Regia. nal Eleitoral de Sergipe. (Com
Pareceres tavorávets, · ns. 658 e
659, · das Comi8sões de Constituição e Justiça e de Finanças, o
último com emenda) ;
(Pausa).

Não havendo quem peça a palavra,
·a discussão.
Vou submeter a votos, em primeiro
lugar, a emenda oferecida pela Co·
missão de Finanças.
J!: aprovada a seguinte
encerro

Ao Projeto de Lei da C(tmara

N.0 205, de ,1948
Onde se lê, no art. 1.0: "ao período
de setembro de 1945 ·a dezembro· de
'1947".
m~ses

zeiros) , para pagamento do aluguel

do prédio onde funciona o Tribunal

Regional' Eleitoral de Sergipe, no
período de setembro de 1945 a dezembro de 1947.
.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em . contrário.
O SR. PRESIDENTE - O Projeto
de Lei da Câmara n.O 245, de 1948, vai
à comissão de Redação de Leis.
ll: sem debate aprovado em
discussão única e vai à Comissão de Redação de Leis o seguinte
PROJETO DE LEI . DA CÂMARA

N.O. 207, de 1948
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: o Poder Executivo auto·rlzado a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial· de
Cr$ 33.000,00 (trinta· e três mil cruzelrm) , para atender .o pagamento de
gratif_lcação de magistério, ~lativa ao
· período de 1.0 de janeiro de 1941 a
31 de dezembro de 1946; conforme dispõe o Decreto-lei n.O 2. 895, de 21 de
dezembro de 1940, modificado pelo de
n. o 8. 315, de 7 de dezembro de 1945,
concedida a Luis Amadeu Caprlglione, Professor Catedrático (F'.N .M.
- U.B.), padrão M, do Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Saúde. .
Art. 2.0 Esta lei entrar!\ em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em. contrário.
ll: sen1 debate aprovado enl dis·
cussão única e sobe à sanção o
seguinte
·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.O 208, de 1948

EMENDA

diga-se: "dos

11.200,00 (onZe mil e duzentos cru-

de dezembro de

1945, dezembro de 1946 e todo o ano
de 1947".
. ll: aprovada, com a modlflcáção

constante da emenda aceita, o
seguinte
PROJETO DE LEI DA cAMARA

N.O 205, de 1948
o congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: aberto ao Poder Judiciário o . crédit.o especial de Cr$ •..

O Congresso 'Na'clonal decreta: ·

Art. 1.0 J!: o Poder Executivo au·
torlzado a abrir à Presidência da República o crédito especial de . , . , ..
Cr$ 50.000,00 (cinqUenta mil cruzeiros) , para a aquisição de Insígnias da
Ordem Nacional do Montepio criada
pelo Decreto-lei n.O 9. 732, de 4 de
setetnbro de 1946.
· Art. 2.0 ;Esta lei entrará etn vigor
na data de sua. publicação. ·
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário .
O SR. PRESIDENTE - Interrompe-se aqui a· ordem do dia, por estar
esgotado o período regimental dos
trabalhos.
Levantando a sessão , designo para
a de amanhã a seguinte
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Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.O 209, de 1948, que concede Isenção de direitos de importaçãÓ
e demais ·taxas aduaneiras para um
grupo elétric 0 Caterpillar Diesel, adquirido pelo Govêrno do Estado do ,
Maranhão. (Com Pareceres ns. 664 e
· 665, das Comissões de Co"nstituição e ·
Justiça e· de Finanças, favoráveis à
aprovação do projeto com a emenda
oferecida pela primeira das referidas
Comissões) •
Discussão única do Projeto .de Lei
· da Câmara n.0 218,'' de 1948, que autoriza a ab~rtura, pelo Ministério da
Educação e Saúde do· crédito especial
· de Cr$ 2 .374,20, para atender a pagamento de gratificação de magistério a
lJuís Nogueira de Paula. (Com Pareceres favoráveis, ns. 666 e 667, das
Comissões de. Constituição e Justiça
e de· Finanças) . ·
Discussão única do Projeto de· Lei
da Câmara n.0 219, de 1948, que ·autorizá a doaoão ao Munlc!pio de Tupanciretã, no · Estado do Rio Grande do
Sul, de ·duas faixas de terrenos de
propriedade da. Viação Flérrea. do Rio
. Grande do Sul. (Com Pa.receres fBIVO·
ráveis, ns. 668 e 669, das Comissões
de Constituição e Justiça. e de FI·
nanças).
Discussão única do Projetc de Lei
da Câmara n.0 220, de 1948, que autoriza a abertura,. pelo Ministério da
Fazenda, do crédito especial de Cr$
1.971.681,80, para pagamento à Caixa Económica Federal, da. dfvlda con~
traída.· .pel.a ·-Rêde Vla.ção ~anã
Santa Cata.rlna. (Com Pareceres favoráveis ns. 670 e 671, das comissões
de Constituição e Justiça. e de FInanças).
Discussão única. da. Proposição número 292 de 194'L que cria. a Comissão
do Vale do São Pranclsco e dá outras
providências. (Com Parecer n.0 717,
da. Comissão de Finanças, oferecendo
substitutivo) •
·
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.0 94, de 1948, que autoriza a. abertura, pelo 1\!inistério da
Justiça, . do crédito especial de Cr$
. 88.800,00 para pagamento a ex-servidores do .extinto Território Federal
de Ponta Porã.. (Com Pareceres números 440 e 700, das Comissões de
· Constitujção e Justiça 'e de Finanças,
favoráveis ao pro.1eto e contrário à
emenda de plenário) .
Discussão única do ProJeto de Lei
da. Câmara ·n.0 136, de 1948, que autoriza o Poc;ler 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 Reg~onal de
Navegação Aérea. do Atlântico Sul.
(•Com Pareceres fBJVoráveis ns . . 707,
708 e 709, das Comissões de Constituição e Justiça, de Viação e Obras
Públicas e de Finanças) •
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.0 149, de 1948, QUe concede isençõe,s' de direitos de importação e demais taxas aduaneiras, Inclusive a de previdência social -e impôsto
de consumo, a materiais importados
pela Companhia Nacional de Navegação Costeira - Organização Henrique Lage - Património Nacional.
(Com Pa.raceres ~BIVOrávels lllS •. 691,
692 e 693, das Comissões de Consti-,
tuição e Jilstiça, de Viação e Obras
Públicas e de Finanças).
·Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara, n.O 161, de 1948, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica, o ~rédito
especial de Cr$ 6. 000. 000,00, . para
a tender a despesas de pessoal, , em
1947. (Coin Pa.receres favoráveis números '705 e . 706, das Comissões de
Constituição é Justiça e de Flnan- .
ças).
Dlscussãc única. do Projeto de Lei
da Câmara n.0 185,. de 1948, que .con~ede isenção de direitos ·de importação e demais tax:as aduaneiras pará
lima Imagem destinada ao Ginlj.sio da
Imaculada Coriceição, em . Natal.
(Com. Pareceres fwvol'áveis i!lS. 698
e 699, da& Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças) .
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.0 197, de 1948, que
extingue as fu.nções grat!fi~adas de
blbl!otecarlo. e de ajudante de bibliotecário, referidas no art. 8.0 do.
Oecreto-Iei . n,0 8. 904, de 1946, que
reorganizou o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. (Com
Pareceres favoráveis ns. · 694 e 695,
das Comissões de constituição e Justllça e de FLnanças) .
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.0 188, de 1948, que auto·
riza a abertura, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas; do crédito
especial destinado 11 pagamento de
gratificação a Leonardo Normando,
Mestre, referência XIV da . Rêde de
Vta.ção cearense. (Com Pareceres favoráveis ns. 696 e 697, das Comissões,
de Constituição e .Justiça e de FInanças).·
Discussão · única do Projeto de Lei
da -Câmara· n.0 212, de 1948, que concede Isenção de direitos de Importa-

-717ção e demais taxas aduaneiras, Inclusive lmpõsto de consumo, para
300 lança-chamas encomendados pela
Secretaria de Agricultura, do Estado
do Rio -Grande do Sul. (Com Pareceres favoráveis ns. 703. e 704, das
Comissões de Constituição e de FInanças).
' Discussão preliminar (art. 135 do
Regimento) do Projeto de Lei do Senado n.0 29, de 1948, que estabelece
normas para a Instituição do Seguro
Agrãrio. (Com ~arecer n. 0 722, da·
Comissão de constituição. e Justiça,
favorável quanto à constitucionalidade e também quanto ao mérito, com
. . .
emendas) . . : ·
Discussão úÍllca do Projeto de Lei
· da .Câmara n.0 122, 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. (Com Pareceres ns. 718 e
719, respectivamente, 1 das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças, ambos favoráveis aos projeto
e o segundo também à emenda de
redação . oferecida pelo primeiro) .
Discussão única do Projeto de Lei
d~ Câmara n.O -165, de 1948, que dispoe . sôbre o amparo a participantes
da Fôrça Expedicionária. Brasileira,
QUe serviram no teatro de operações ·
da. l'tália, em 1944 e .1945. (Com Pareceres favoráveis ns. 720 e 721, respectivamente, das comissões de Constltúição_ ll Justiça e de Fôrças. Armadas, o primeiro com emenda, ·contrà
a qual se manifesta o segundo) .
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.0 174, de 1948, que· autoriza o Poder Executivo a abrir o
crl!dlto especial, de Cr$ 16 .OOll.OOO,OO,
destinado ao · desenvolvimento económico da região do São Francisco.
(Com Pareceres favoráveis, sob números 584, 585. é 714, respectivamente;
das Comissões de Constituição e
Justiça, de Finanças e de Viação e
· Obras Públicas) . ·
Discussão única do ProJeto de Lei
da Câmara n.0 181, ele 1948, que equl. para o corpo de Bombeiros do Distrito Federal às Polícias Militares e
estabelece o fôro a que ficarão sujeitos seus componentes. · (Com Pareceres favoráveis, sob ·ns. 724 e· 725,
respectfivamenJte, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Fôrças
Armadas).
Levanta·se· ·a sessão às 10 horas
e 35 minutos.

RECEBEM EMENDAS PERANTE A
MESA
Nas sessões de hoje e de 27 do
corrente:
Projeto de Decreto Legislativo
n~ 0 27, de 1948, que mantém a declsao do Tribunal de Contas de 12 de
setembro de 1947, que recusou registro ao têi'mo de ajuste celebrado em
17 de julho de 1947, !!ntre o Departamento Nacional de Obras de Sa- ·
neamento do ·Ministério da Viação e
Obras Públicas e a firma ......... .
"CEARTEC".
Projeto de Decreto Legislativo
n.O 28, de 1948, que autoriza o Tribunal de ·contas a· registrar· o contrato
celebrado entre a União e a Província Carmeiltana Fluminense e Antônio dos Santos Teixeira e sua mulher,
relativo à compra de um Imóvel sl;tuado à rua Coronel Montenegrlo
n.0 265, Santos, São Paulo.
Projeto de Lei: da Câmara n.0 313,
de 1948, que abre, ao Poder Judiciário, ·o crédito suplementar de Cr$ ... ·
38.500,00, para ocorrer· ao pagamento de estlpêndlos a juizes do Tribunal
Regional Eleitoral do- Estado de
Alagoas.
Projeto de Lei da Câmara n.0 315,·
de 1948, qUe dispõe sôbre a fJ.mdação
e concessão de auxilio a associações
com finalidades de educação fislca
ou prática desportiva.
Projeto de Lei da Câmara n.0 315,
· de 1948, que abre, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de . Cr$
7J.169.117,10, para liquidação de con. tas de transportes efetuados pela Estrada de Ferro Central do Brasil,. e
dá outras providências. •
mEOHO DA ATA DA 108." SESSAO
EM 25 DE AGOSTO . DE 1948, QUE
SE . REPRODUZ POR SAlDO COM
l'NICORRJEJÇAO.

.............. ......................
.
.
'

Se, todavia, o Ilustre Senador Aloy-

s!o de . Carvalho requerer preferência
para a votação do dispositivo, não terei dúvida· em atendê-lo, desde que
o plenário concorde. .
Vem à Mesa, é lido e aprova·
do o seguinte
.
REQUERili!ENTO

N,0 1'13, de 194!1

Requeiro preferência para a vota-

ção do art. 1.o sôbre a En).enda nú·
6, aditiva da Comissão de Constitui-

ção e Justiça.
Sala das Sessões, em 25 de agôsro
de 1948. - Aloysio de .carvall~o.
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O SR. PRESIDENTE -Em cumprimento ·da deliberação da casa, vou ·
submeter a votos o artigo 1.0 do proJeto.
DISCURSO PRONUNOIAOO PELO
SR. SENADOR ATI'ILIO VIVACQUA
NA SESSAO DE 25 DE AGOSTO DE
1948.

O SR. ATI'ILIO VIVACQUA (Para
votaçao) - Sr. Presidente, não teria necessidade de ocupar a tribuna para trazer subsidio
novo· aos argumentos expendldos pelo
!lustre relator do -projeto, Senador
Filinto Múller, e também pelo' nobre
Senador Mathias Olymplo, no sentido da constitucionalidade da proposição de Iniciativa do Chefe do Executivo.
. A matéria, entretanto, pela sua relevância, maxlmé tendo sofrido a Impugnação do vulto do Senador Arthur Santos ...
o Sr. Arthur Santos - Obrigado
a V. Ex.a.
_
O SR. ATI'ILIO VIVACQUA- ...
Alfredo Neves, exige que, no debate
se fixem as Interpretações e os pontos de vista, de sorte a dissiparem
qualquer dúvida porventura existente.
Desde a primeira hora Sr. Presidente filiei-me à corrente que sus,tentou completa amplitude na faculdade da Câmara e do Senado de Introduzir emendas mcdlflcativas e am-plla.tlvas nos projetes encaminhados
por mensagem do Chefe do Executl·
vo, no exercício da competêJtcla exclusiva consubstanciada no § 2.o do
art. 6'1 da Constituição.
1!: necessário Insistir em que tal
dispositivo exige Interpretação sistemática, não devendo ficar circunscrita ao seu simples texto que, aliás, por
si só, Jã falaria o bastante.
Em face do art. 87 da Carta Magna, a Iniciativa das leis é da competência do Presidente da República, de
qualquer. membro ou comissão do
Congresso Nacional. Com relação à
matéria do ft 2.0 da aludida dlspos!,
ção a lnlclatlva, ressalvada a competência da Câmara dos Deputados,
do Senado e dos tribunais federais,
e do· Presidente da República., desde
que as leis criem empregos em serviços existentes, aumentem vencimentos ou modifiquem, no decurso
de cada legislatura, a lei de fixação
das Fõrças Armadas,
eneaminlutr a

o que ai ocon:e é função de· colegislador ·atrlbuida, de certo modo, ao
Presidente da República. A iniciativa está ar no sentido de projeto de
lei, formulado e apresentado pelo
Executivo como dispõe o art. 67 3.0
Origina-se na Câmara dos Deputados
como se fOra projeto oferecido por
qualquer· membro 01;1 Comissão daque·
la Câmara.
Não se trata de proposta, como
ocorre no caso de aumento de vencimentos, de criação õe cargos por
parte dos tribunais, mas de proposição legislativa emanada do Presidente da Repúb!lca. Portanto, Senhor Presidente, quer a Câmara, quer
o .Senàdo, como poder revisor, podem
emendar tais projetes de lei, não só
por aperfeiçoar a Iniciativa do Senhor Presidente da República, no
nentldo técnico se não também para
corrigir Injustiças, para prover a nova
situação, ampllando ou restringindo,
como bem entender.
sr. Presidente, a matéria ofereceu
110 Senado oportunidade para dlscus·
sões das mais brllhantes .
Quero recordar o parecer emitido
pelo Ilustre Senador Ferreira de
Souza, .quando discutia o conceito de
matéria financeira, num debate de
Rrande realce de que participou, com
tanta pro!Lclêncla, o nobre senador
Andrade Ramos. S. Ex.a o Senador
Ferreira de Souza, já reconhecia que
a faculdade de emenda, por parte da
Câmara e do Senado, ~Obre · matéria
de projeto de Iniciativa governamentaJ, era llilllPla e campleta.
Em · seguida tivemos o excelente
parecer . do Ilustre senador Luclo
Corrêa, lllpolado pela ComlssAo de
ConstltulçAo e Justiça; e, por último,
o notável trabalho que a mesma
aplaudiu e aprovou, do eminente Senador Olavo Ollvelra.
Fixou-se, entAo, a tese de . que . a
competência do Poder Legisl~tlvo
para emendar projetas da lei goverlllill411entals não pode, constitucional·
. mente, ser restringida., nço pode ser
cerceada.
·
Sempre· que ·o Parlamento, em matéria· legislativa, adotar Interpretação.
que Importe em ampllar sua competência, em prejuizo do Executivo, que
já dl.~põe do tremendo poder de veto,
,praticará ·uma usurpação democrática,
Não tenho temor dessa usurpação.
.Temores, se os temos, Sr. Presidente, nesta hora em que nem sem-

*
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pre a democracia está sob guarda
vigilante, é que o .Poder Executivo
restringe a competência do Legislativo.
·Desejaria trazer ao conhecimento
do Senado subsídio que me parece
multo Ilustrativo.
_Quando o Tribunal de Contas, órgao que também ll!precla a constitucionalidade das leis, composto dos
mais conspicuos elementos do nosso
mundo jurídico, 'discutiu a questão de
aumento dos proventos dos !nativos;
proclamou entendimentos de que o
Congresso para rever os vencimentos
dos servidores públicos !nativos, não
está dependendo d;e Iniciativa do
Presidente da República, tendo em
vista que se trata de cumprimento do
artigo 193 do Estatuto FUndamental.
1: preciso interpretação mais larga, ou melhor, mais consentânea com
o espírito da Constituição, tendo em
·vista•.~ primeiro lugar, que, nessa
lnterpretaçao, ., devemos preservar a
jurisdição do Congresso Nacional.
Quando o art. 67, § 2.•, veda o
uumento de vencimentos e a criação
de cargos novos, mesmo ai devemos
Interpretar o aue sejam servlçcs existentes. Não são sem dúvida, aquêles
que representam o que chamei, há
pouco tempo, em aparte, Instituições
orgânicas da Constituição. o Poder
Judiciário é uma ·dessas Instituições
O Ministério Público da mesma sorte'
como o sã!> também a organização dá
assistência à maternidade, à lnffmela, à velhice, Imposta · ao Est:l.do,
como dever fundamental.
Se o Presidente da República não ·
tomasse a Iniciativa de os organizar
de dar cumprimento à ·Constit-uição'
criando essas Instituições novas dé
acOrdo com a determinação da vontade popular, não..se compreenderi-a
que o Congresso cruzasse os braços.
Assim, estamos agindo por imperativo de um mandamento constitucional, quando cuidamos de Instituir
êsses novo~ órgãos, que atendem à
determlnaçao constitucional e para
exercer essa atribuição uodemos
necessàrlamente, também' prover so:
bre matéria de vencimentos, Nosso
ponto de vista se acha firmemente
apoiado por autorizados juristas como
Aurellno Leal. Carlos Maximiliano e
Temlsto~les Cavalcàntl, já citados.
Sr. PJesldente, a doutrina estrangeira, tao bem e tantas vezes invocada, é multo significativa.

A opinião dos tratadistas franceses
está fielmente representada· por Esme!m, nos Elements de Droit Constltutlonel, vol. II.
Quando na ·França se su.sçltou a
questão da faculdade de iniciativa ou
prlvativldade de iniciativa da Câmara dos Deputados em matéria financeira, ten"tou-se firmar a doutrina de
que não competia ao senado Introduzir · qualquer . modificação. ;pois
bem, essa tese foi repelida, na prática, entendendo-se que o Senado
podia, por via de emenda,' exercer
ampla faculdade de legislar, nos assuntos de ordem financeira, tanto
mais quanto a Câmara, como ocorre
em nosso sistema, ficaria com a faculdade, · na revisão, de corrigir qual_quer dessas modificações.
A. Esmelm cita os precedentes da
prática de .Constituição americana.
Outro autor - Moreau - estudando
a tradição parlamentar da França no
seu trabalho - : "Précls elementaires de Droft Constltutionel" - sustenta a mesma tese; ·ou melhor, con·
slgna a práltica lntel')lretativa do
parlamento francês, no sentido do
direito amplo de emenda, mesmo em
matéria financeira, cuja privativ!da.
de de Iniciativa a C~mara francesa·
defendeu porfiadamente.·. A 'doutrina
contraria - conclui esta grande autoridade - privaria as leis financeiras de garantia de elaboração que a
tOdas as leis assegura a existência
de duas ·câmaras.
t observação que se Impõe a .nos·
sa consideração tendo em vista o nos·
so regime blcameral e o rpoder irrestrito de revisã~> dos projetes de lei,
nos têrmos do artigo 68 da Constituição Federal.
No· caso da mensagem, da mesma
sorte, é ensinamento do direito cons.
tituclonal argentino.
O SR. PRESIDENTE - (Fa::endo
soar os t!mpanos) - Lembro ao no-·
bre Senador que o tempo de que dls·
punha está esgotado. ·
O SR. ATTILIO VIVACQUA Terminarei já, Sr, Presidente Invocando a· doutrina· constitucional ar•
gentina. Se o senado carece, pel11
Constituição argentina de Iniciativa
em matéria de contribuições e recru.
tamento, conserva, sem embargo, a
faculdade. de aprovar, modificar e
ampliar de qualquer forma. o projeto
aprovado pela Câmara e que recebe
em revisão. t a opinião de D. An·
tokoletz, eJqJosta no seu Derecho
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Constitucional y Administrativo, volume II.
Assim sendo, Sr. Presidente, esta..
mos dial).te de um projeto de lP.i, elaborado e a.P.resentado pelo Presidente da Republica, que se equipara a
qualquer outro apresentado pol' um
membro ou Comissão do Congresso

•

Nacional, na forma do art. 67,' parágrafo 1.o.
São as considerações que desejava
fazer . O COngreSso não tenha receio
de alargar sua competência, porque
representamos a· vontade popular. O
que devemos · temer é restringi -la .
<Muito bem; muito bem) •

110.8 Sessão, em 27 de Agôsto de 1948
PRESID:mNCIA DOS SRS. NEREO RAMOS, PRESIDENTE, ..
E MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE

.o SR. ALFREDO NEVES (Sôbre
As 14,30 horas comparecem os sea Ata) - Sr. Presidente, quero deinhores Senadores:
xar consignado, de modo ·expresso e
Alvaro Maia.
fol1lllal, que votei contra o Projeto
Waldemar Pedrosa.
de Lei da .Câmara dos Deputados núSeveriano Nunes ..
mero 44, de 1948; tendo em vista a
Augusto Meira.
desproporçãó e a liberalidade dos au·
Victorino Freire.
mentes de venctmentos que nele se
Eva.ndro Vianna ..
fixaram em confr~;>nto com os que fo·
Joaquim Pires.
ram atribuídos aos · demais servidoFernand.es Távora.
res de. Pais e, também, por consideráGeorgina. Avelino.
lo
prejudicial aos lnterêsses nacioAdalberto Ribeiro .
nais,
em face das constantes adver·
Vergniaud Wanderléy.
tênclas
do Poder Público quanto à
· José Americo.
necessidade de promover-se tôda ecoEtelvina Lins.
nomia possível nos gastos do TeIsmar de Góes.
souro.
·
Aloysio de Carvalho:
Sabemos, ademais, que a receita
Pereira Moacyr.
c.rçamentárla é exígua para o custeio
Attillo Vivacqua.
dos serviços normais da administra·
Henrique· de Novaes.
ção, à qual, justamente por falta de
Alfredo Neves.
recursos financeiros, não tem podido
Mello Vianna.
aplicar e desenvolver a sua assis·
tência técnica tão necessária ao I·esLevindo Coelho.
surgimento da nossa produção, cuja
Bernardes Filho.
expansão seria, a nosso ver, a única
· Rodalpho Miranda.
forma
eficaz de proporcionar a todos
Euclydes VIeira.
·
um
padrão
de vida melhor e mais
Dario Cardoso.
..
razoável.
Pedro .Ludovico.
Os aumentos de · salários e de re'
Alfredo Nasser. .
muneração, ao contrário disso, conJoão Vlllasbôas. '
correm para maior · suprimento dos
Vespaslano Martins.
meios de pagamento enquanto as utiPlllnto Müller.
lidades indispensáveis à vida perma•
Roberto Glasser..
necem esênssàs e cada vez mals ra· Arthur Santos.
ras, o que Importa em beneficiar uns
Ivo d•Aquino.
em detrimento de outros.
Francisco Gallottl.
Não tenho dúvida por· Isso, em
· Lucio. COITêa (35) .
contrariar ,desde logo, qualquer ln!·
O SR. PRESIDENTE
Acham.
clntiva para aumentar vencimentos.
se presentes 35 Srs. Senadores. Ha· Contudo estarei sempre pronto· para
vendo · número legal, está aberta n colaborar ,de boa vontade, na desessão. Vai-se proceder à leitura da . cretação dêsses aumentos, qu!lllldo pleata.
namente justificados.
·
Ora, no caso do projeto que acaba
· O SR. 1.0 SUPLENTE (servindo
de ser aprovado, os aumentes que
de 2.0 Secretário) procede à . leitura
. da ata da sessão anterior, que é pos- eram de justiça tiveram a minha ln·
tegral solidariedade. Apenas :recusei
ta em discussão.

-
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o meu voto às iniquidades que nêle
se contêm, inclusive o privilégio em
que coloca uma classe de servidores
da Nação,. em detrimento das demais
categorias do funcionalismo civil e
militar.
De fato, aumentou-se a remunera-'
ção dos desembargadores da Justiça
do" Distrito Federal, sob a alegação de
que assim o Impõe o artigo 26. § 3.0
da Constituição Federal, que manda
remunerar aquêles maglstraélos .em
base pelo menos Igual à dos Estados.
E como Sãc. Paulo resolveu pagar aos
seus desembargadores 16. ooo cru~
zelros mensais, os do Distrito Fed·eral passaram a ter 16. soo cruzeiros,
mantida -a gratificação adicional por
tempo de serviço, de 15 a 25 ·por
cento sôbre os vencimentos, a que
atualmente fazem jús. No primeiro
caso, o aumento da despeza atinge
desde .logo a 5. 200 cruzeiros mensais.
No segundo, será de 2, 520 a 4. 200 cru~
zelros, respectivamente. E êsses são,
aliás, os aumentos mais moderados,
pois os ministres do Tribunal de· Recursos, do Supremo Tribunal Mlll~
. tar e do Tribunal de Contas, passaram de 13 ·para 22. 000 cruzeiros. Por'
sua vez, os ministros do Supremo
Tribunal Federal têm o seu venci·
mente elevado de 14.250 para 24.000
cruzeiros, ou seja mais 9 . ooo. no prl·
meirc. caso,. e 9. 750 cruzeiros mensais,
no outro.
·Mas, a liberalidade legislativa
culmina, sem dúvida, no presente ré. gio que o projeto, em seu artigo 5. 0 ,
·distribui a tôda magistratura fe"
dera!, mandando pagar-lhe como
atrasados uma importância; .aProxl·
mada de 10 milhões de cruzeiros. Por .
sua vez, o Tribunal Superior dO· Trabalho, órgão. da · Justiça para uns,
·simples c tribunal· administrativo para·
outros, soube aproveitar-Se da feliz
oportunidade, e, embora esquecido na
primeira mensagém do Poder Exe~
cutlvo, obteve que os seus ministros
passassem de 8. 250 cruzeiros para
-16.800; qne os presidentes de .Juntas,
de 6.000 passassem para 13-440 cruzeiros; que o procurador get·al passasse de 6.750 para 16.800 cruzeiros:
que os demais procuradores subissem
de 5. 250 para 14.280 cruzeiros e que
os adjuntos, de 3. 900 passassem para
10.960 cruzeiros. E, assim, por dian. te, os aumentos. foram atribuídos à.
vontade, ccmo se as arcas do Tesouro já. não pudessem guardar tanto
dinheiro arrecadado aos depaupera·
dos contribuintes brasileiros ...

Eis, porque, votei Integralmente
contra o mencionado projeto, tanto
anais que o substitutivo, com. as re·
duções propostas, se aproximava,
dentro de um critério equitativo, das
soluções adotadas, agora, pela Comissão de Finanças da Cê.ma;ra dos
• Deputados, em relação .à mensagem
do Poder Executivo fixan,do os nc.vos padrões de vencimento dos servidores civis e militares. São essas as
razões que . me levam à presente de·
claração de voto. ·
O SR. PRESIDENTE - Continua
em discussão a ata.
Não havendo mais quem faça observações, dou-a por aprovada. (Pa·usa) •
· Está. aprovada.
V'ai ser lido o expediente.
O SR. 2.0 SECRETARIO (Se?'Vindo
de 1.0 ) procede à. leitura do seguinte
EXPEDmNTE
l\IENSAGEM N.0

165, DE 1948

Excelentíssimo Senhor ·Presidente
do senado Federal.
. Tenho a honra de acusar o recebl:mento e de agradecer a Mensagem
de Vossa Excelência, 'n.0 144, de 17.
do corrente, acompanhada de autógrafc. do Decreto Legislativo n.0 17,
de 1948.
Rio ·de Janeiro, 18 de agôsto do
1948. -

EURICO G.

DunA. ·

Inteirado,
:MENSAGEM N.0

166, DE 1948

Excelentisslmõ Senhor Presidente
do Senado Federal.
Tenho a hOnra de acusar o recebi·
mento e de agradecer a Mensagem
de Vossa Excelência n.0 143, de 17 do
corrente, acompanhada de autógrafo
do Decreto Legislativo n.0• 16, de

1948.

.

Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
1948. -

EURICO G.

DU1'RA.

Inteirado,
l\IENSAGEM N,O 16~, . DE

1948

Excelentisslmo Senhor · Presidente
do Senado Federal.
Tenho a honra de acusar o recebim~mto e de agradecer a · Mensagem
de VosSa Eiccelência, n.0 145, de 17
do corrente, acompanhada de autógrafo do Decreto Legislativo n.0 18,
de 1948.
'
Rio de Janeiro, de 19 de agõsto de

1948, -

EURICO

Inteirado.

G. DUTRA,

'
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MENSAGEM N. 0

168,

DE

1948

as emendas dessa Casa do CongresExce!entl.sslmo Senhor Presidente so Nacional ao Projeto de Lei que
do Senado Federai.
aplica o Decreto-lei n.• 8.922, de 26
de janeiro de 1948, aos atuais instru·
1 Haveffiio sancionado o decreto do
Congresso .Nacional QUe aprova a tores das disciplinas dos ensinos funprotocolo para a dissolução' do Insti· damental e complementar das Esc o.
tuto Internacional de Agricultura de . Ias de Aeronáutica e Naval.
2. A ·referida proposição foi, nesta
Roma, tenho a honra de restitUir a
Vossa Exc!Jlência dois dos respecti· data, . de acOrdo com os preceitos
vos autógrafos.
constitucionais, remetida à sanção.
Aproveito o ensejo para reiterar a
Rio de Janeiro, 19 de agõsto de
minha. distinta consideração.
1948. - EURICO G, DUTRA,
·
Ao arquivo.
Rio, ·em 24 de agOsto de 1948. Munho;: da Rocha, 1.0 Secretário.
0
MENSAGEM N. 169, DE ·1948
Inteirado.
Excelentissimo Senhor · Presidente
• VETO N.• 36, DE 1948
do Senado Federal.
.. Tenho .a honra de ~cusar o recebi·
Opôsto pelo Sr. · Prefeito do
· menta e de agradecer a Mensagem
Distrito Federal ao Projeto n.• 103,
de. Vossa Excelência; n.• 139, lle 16
da Câmara dos vereadore.s, que
do corrente. acompanhada de autó·
altera a redação do n.• 24 da tabe.
grafo · do Decreto Legislativo n.• 15,
la de impostos para as' casas de
de 1948.
diversões, do art. 3. 0 , do Decreto
n.•
4;615, de 2 de janeiro' de 1934.
Rio ·de Janeiro, 19 de agOsto de
1948. - EURICO G, DUTRA.
Em 25 de ag&to de 1948·.
Inteirado.
Exc.elentíssirno Senhor Presidente:
l\IENSAGI:ll! N. 0 170, de 1948
Tenho a. honra de' encaminhar a
]!:xcelentíssimo Senhor Presidente Vossa Excelência, nos~ termos do l 3. 0
· do Senado Federal.
e para os fins do § · 4.0 do art. 14 da
Havendo sanéionado o Decreto do Lei Orgânica, o aurtógra.fo do Projeto
Congresso Nacional que autoriza a n.O 103 da Câmara. · dos Vereadores,
abertura, pelo Ministério ·da Guerra, enviado em ' 16 dêste mê~. que não
de crédito especial para atender a sancionei pelos motivos que em se·
despesas com a lei do serviço militar, guida. exponho..
.
efetuadas em '1947, tenho ·a honra de
2 O invocado projeto tem por !fim
restituir a. Vossa Excelência dois dos
a!térar
a. redação do n.0 24 do . arti·
respectivos autógrafos.
'
go a.• do Decreto n.• 4. 615, de 2 de
Rio de Janeiro, 19 de agOsto de 1aneiro de 1934, na parte da Tabela de
1948. - EURICO G. Dm:RA,
Impostos para Casas de Diversões,
Ac. Arquivo.
estabelecendo, assim, a partir de 1 de
janeiro de 1949, para as sociedades
MmSAGEM N. 0 171, DE '1948
que. exploram o jôgo nas corridas de
Havendo sancionado o Decreto do cavalos do Distrito Federal, através
Congresso .Nacional que autoriza a de apostas, com entrada remunerada.
abertura, pelo '.Ministério da Educa· ou não, os seguintes pagamentos: ·
ção e Saúde, de crédito especial para
Cr$
· pagamento de gratificação de magis· .a) por função aos sábados
.
tério a Francisco Eduardo Acioll Ra·
..
..
..
..
..
.
..
..
50.000,00
e
feriados
belo, tenho a honra de restituir a
Vossa Excelência dois dos respectivos b) aos domingos .. .. .. .. .. 70.000,00
autógrafos.
3 Ora. a reda.ção do. n.• 24 do artiRio de Janeiro, 19 de agOsto de go 'a.o do Decretei n.• 4.615, de 2 de·
1948, - EURICO G. DUTRA.
.
janeiro de 1934, mereceu anterior a.l·
teração pela L~l n.O 76, de 24 de· marAo Arquivo. ·
ço de 1948, promulgada pela Câ~?!l~a.
Da Câmara dos Deputados.
dos
Vereadores e publicada .no Dzano
senhor 1.0 Secretário :
Oficial .;... Seção n - de 27 de março
· lt
d .
Tenho a honra de comunicar a de 1948.
4. A referida Lei n.O 76 resu ou o
Vossa Excelência, para que se rl!gne
de levar ao conhecimento do Senado Projeto n.O 85; de 1947, ao qual neFederal, que a Câmara dos Deputados, gue! sanção pelos motivos expostos na
em sessão de 10 do corrente, aprovou Mensagem n.O 72, de 27 de outubro

•
-724-

de 1947. Acresee considerar que aquêle
9. Desta forma, não julgo em conprojeto preconizava o ImpOsto de 5%. dições de ser sancionada uma lei,
sôbre as apostas reallzadas nos prados votada em substitutivo da antiga, sem
de cm-ridas, sendo que uma parte (7 · que esta tenha sido revogada-eu anudécimos do impõsto ou 3 1/2 por cento lada. Prefiro aguardar o desfecho judas apostas) recairia sObre os apos- dicial da questão, sem entrar no métadores e a parte restante 1 1/2 por rito da onerosidade do assunto, com
cento das aposta.s ou 3 décimos do im- elevado descortínio, encontrando-se
põsto sõbre · a emprêsa que realiza o uma fórmula capaz de representar o
esporte. Nada objetei quanto a esta sentido justo do impOsto. Então, preúltima disposição relativa aos clubes valecerá a Lei n, 0 76, de 24 de março
de corridas, mas o tributo lançado sô- ' de 1948, ou a alteração,' que ora se obbrc os apostadores se me afigurou so- jetiv[l, ou ainda, como seria mais
bremodo oneroso. A Câmara dos Ve- curial, uma outra lei que, reunindo
readores, no entanto, deliberou pro- tôdas as cóndições previstas, possa
mulgar a lei em aprêço, reduzindo oferecer resultado mais harmonioso
para 1,5% o ImpOsto antes de ú%, con- para a questão. Essa tarefa ficará
forme constava do projeto, por mim reservada, comb tantas outras, no le:
gislativo da cidade. Nestas condições,
·
vetado.
deixo
de sancionar o Projeto .n.0 103
5. Assim, a Lei n.0 7ll, de 24 de
0
março de 1948, alterou, pelo art. L ,
pelas. razões expostas.
o disposto no art. 4.0 do Decreto
Aproveito o ensejo para renovar a
n.o 4.615, de 2 de. janeiro· de 1934, Vossa Excelência• as expressões do meu
passando a ser de 1,5% o impOsto
alto nprêço.
sObre o montante das apostas realizaAngelo· Mendes de Morais, Prefeito
das pelo público nos prados de
corride,
Distrito Federal.
das de cavalos e, no art. 2. 0 , modl·
PROJETO VETADO
ficou, também, o "lmpôsto diário de
funcionamento", na base de Cr$ · · · ·
Artigo único. O n.0 24 da tabela de
a.ooo,oo· ,três mil cruzeiros), por fun- impostos
para as casas de diversões, .
ção, deixando de vigorar, para aquela
0
do
art.
3.
Decreto n.0 4.615, de
modalidade de esporte, o disposto nos 2 de janeiro ,do
de 1934, passa a ter a searts. 3.o, item 24, 7.0 e· 8-A .do De- guinte redação:
,
·
0
cr-eto n. 4.615, supracitado.
"24. A pnrtir de 1 de janeiro de
6. o projeto QUe a Câmara dos Ve1949,
sociedades que explo!'nm o jôgo
readores ora me encaminha; focall- nas corridas
de eavalos no Distrito
sa, apenas, o impõsto relativo ao funFederal,
at1·avés
apostas realizadas
cionamento das sociedades que explo- pelo público em depoules,
acumuladas,
ram o jÕ!\'0 nas corridas de cavalos no rateios, percentagens, "bettlngs", conDistrito Federal, sem revogar a Lei ·
ou q_ua)QUer outra modalidade
n. 0 76, de 24 de marco do corrente cursos
de
apcs~a, com entrada rem•.merada
ano, QUe fai promulgada pela própria .ou não, terão de l))lligar por função aos
Câmara, em virtude do · resultado a sábados e feriados Cr$ 50.000,00 e aos
que chegou na apreciação e interpredomingos Cr$ 70. 000.00, revogadas as
tação do v·eto por mim opõsto ao
dlsposlç~es em contrário".
0
Projeto n. 85, de 1!147.
A Comissão de Constituição e
7. Por outro lado, na propcsta orJustiça.
çamentária para 1949, ,que· enviei à
Câmara dos Vereadores, acha -~e preOfícios:
visto, na rubrica n.0 10 - Impõsto
0
N. S-59, de 1948, da Câmara Musôbre Diversões Públicas, .:.... o quannicipal de Canôas, Estado do Rio
tltntlvo de receita que advirá da
Grande do Sul,'solllctando elaboração
aplicação da Lei n.0 76, de 24 de
de uma lei que obrigue o · depósito
março de 1948 .
8. Além disso, como é notório, o compulsório ·de, . pelo menos, 20% dos
lucros excessivos no Banco do BraJóquei Clube Brasileiro. defendeu-se
sil, a fim de ser criado um fundo para
· judicio !mente contra a cobrança . do
impõsto de 1,6% crl[ldO pela Lei nú- financiamento. da produção agr!cola.
mero 70 invocada, sendo que a sen- - A Comissão de Constituição e Justlca.
tença, em primeira Instância, lhe foi
Do D!retor em exercício da Esfavorável. A questão ainda se encontra sub ·tudtce, dndo o recurso inter- cola Nacional de Engenharia, comunicandc. têr. a sua Congregação procedipõsto, c nfio Rc pode cm tese afirmar
do à eleição de uma comis~ão para
se aquêle dlplom~ legal será mantldCl
o fim especial de redigir memorial
ou lnvnlldado.
·

l
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no sentido de ser rejeitado o Pro.jeto de I..el n.0 473, em trânsito na
Câmara dos Deputados. -Inteirado.
Do Sr,' Ministro da Marinha, agra·
decendo a comunicação de haver sido
enviado à sanção o decreto legislativo que substitui as tabelas anexas
ao Decreto-lei n.0 9.548, dA 5 de ngôs·
to de 1946; que reestruturou os Quadros Permanente e Suplementar da·
quêle Mllnstérlo. - Inteirado..
Do Presidente da Câmara M:unicl· ·
pal de Guaratlnguetá, São Paulo, so·
lllctando apôlo ao movimento em prol
da emissão de sêlos em homenagem
ao Padre Feijó. - Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municl·
pai de Osvaldo Cruz. São Paulo, ma·
nlfestando-se no sentido de ser a ri·
queza petrollfera do Brasil explorada
pelo Govllrno e sob o regime de monopólio do Estado. - Inteirado.
Do Sr. Ministro da Fazenda, agra·
decendo a comunicação de haver sido
enviado à sanção o decreto Ieglslatl·
vo que concede Isenção de direitos de .
Importação e demais taxas acluanclras
para cinco mil sacas d~ farinha de
trigo, adquiridas pelo Departamento.
de Lepra, no &tado de São Paulo.
· • Inteirado,
· Do Sr. Ministro da Fazenda, agra •
·decendo a comunú:ação de taver sido
enviado à sanção o decreto legislatiVo· que Isenta de direitos r'!e importação e demais taxas aduaneiras t=lls
Imagens de santos. - Inteirado.
Do Presidente da Câmara Munlcl·
pai de POrto Alegre, encaminhando
cópia de Indicação, pela mesma aprovada, ·a · respeito do Projeto da Lei
do ·Inquilinato, ·ora' em· trânsito na.
Câmara· dos· Deputados.· ·- Inteirado.
Do Presidente da Câmara Munlci·
pai ·de Cruzeiro, São Paulo, so!lcftandil elaborai;!o de uma !e!· que outorgue Imunidades ao8 vereadores muni·
clpals. - Inteirado. · ·
Do Sr: Ministro da Aeronáutica:,
agradecimdo ··a· comunicação. contida
'1!m offclo desta Casa n.0 554, de 11
do corrente · mlls. - Intelrndo.
Do Presidente da Câmara ·Municipal de Belo Horizonte, apresentando
moção dlrlg:lda ao · congresso Naclo·
na! à respeito da ·exploração dal! jazidas petrollferas nacionais.· - Inteirado
' ··
·
··
no' Presidente· da' Câmara Municipal' de Bastos, São .. Paulo, solicitando
a. Intervenção do Senado- na. solução
dà questão de Iluminação pública da·
1:!Uêle Munlcfplo, - Inteirado.

Do Presidente da. Assembléia Legislativa do ·'·Rio Grande• do Norte,
comunicado terem tido Inicio os trabalhos do segundo período de sua
presente legislatura, bem como a eleição de sua Mesa. - Inteirado.
PARECER

N.O 784, de 1946
Da Comissão de Constitrtição e
Jmtiça, sóbre
as Me'llf.lagens
ns. 104 e 107, de 1948, do senhor .
Presidente da .República.
.Relator: Senador Atttllo Vivacqua.

1. O Exmo. Sr. Presidente da República, mediante a Mensagem· núme~
ro 1M, de 8 de junho de 194.8, enviou
ao Senado o relatório de 25 de maio
dêste ano, do Mlnlstm da Fazenda sO·
bre a situação financeira do E<ltado de
São Paulo. "li:sse relatório - esclarece
S. Ex.• __; resulta dos seguintes fatos
anteriores: à vista de um manifesto
à Nação que ,me foi entregue na pre·
sença de altas autoridades, subscrito
por muitos representantes federais e
estaduais do E<;tado de S. Paulo, de·
terminei o encaminhamento do mesmo
ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores para que se apurasse a procedência. das alegações ali contidas, na
parte relativa à competência dos poderes 'federais ficando Incumbido, no
mesmo tempo, o Ministério da Fa·
zenda de dar Informações sObre a a!ega.da desordem flnanc.elra daquê!e
Estado da Federação".
Nêsse documento declara o Chefe
do Executivo Federal ter entendido
de seu dever comunicar ao senado, a
fim de que êste tome as provldên·
elas cabíveis, o teor do referido relatório, considerando que esta Casa é
o órgão de repres.entação dos Estados
no Congresso Nacional (Constituição,
art. 60) e· que a ela cabe · "prlvatl·
vamente ·(art. 63, Ir em harmonia
com d art. 33) , funç!lo flscallzadi:Jra
das unidades federativas no tocante
ao crédito externo",
2. Na Mensagem ·n.0 107, de ·18
de junho de· 1948, o Exmo. Senhor
Presidente da República transmite'
ao Senado uma exposição comple·
mentar do Ministro da Fazenda, o relatório. de 12 de junho - declarando que nessa exposição. nquêle
Ilustre ·auxiliar· do Executivo "escln·
rece alguns pontos do relatório e
comprova afirmações ao mesmo ex·
pendidas"..
3. A· larga divulgação dos principais documentos que configuram o
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chamado caso de S. Paulo justlflcaril\, sem ddvida, a falta de um mais
d-esenvolvido histórico ciilsse relevante
nssunto, submeticjo à apreclaç!l.o cio
Senado, no exerclclo das magnas atribuições que a Constituição· especialmente lha conferiu, no slstem[t fe·
derativo.
A oplnHio pdbllca cio Pais, ~uma
demonstração v!V[t cie cultur[t politica,
de lnterêsse pelas nossas Instituições, ncompanh[t com ansieciacie o
desenrolar cios episódios marcantes
da situação criada pelo enc!lmlnhamento das mensa,gens çlo m:xecutlivo
ii Câmara Alta.
Feita [1, publlcação do primeiro reliLtório do Ministro da Fazenda, enca·
minhado ao. Senado pela Mensagem
Presidencial n.0 104, ofereecu o Governador do Estado de S. Paulo, pela
. Imprensa, contestação aos fatcs ex)lostos no aludido relatório. Estabe·
Jecida a. controvérsia, o Ministro da
Fa~enda elaborou o segundo relatório,
. trazido no Senado• pela Mensagem
Presidencial n.0 107.
o 1.0 Relatório abrange 32 Itens,
que wrsam sôbre os seguintes as.suntos: 1) lmpontualldade do Estado,
na solução de compromisso externo,
oriundo de aval prestado r.m titulas
da Estrada de 'Ferro Soroc[tban[t e
l'epcrcussão dessa lmpontualldade no
crédito do Brasil no exterior; 2)
c!fra.s do deficit orçamentário, r.om
a declaração de que os cálculos não
eram precisos por não estarem cncerl'[l,das as contas do excrclclo de 1947
~ achar-se em atrazo a cscrit[l, no
Tesouro Esta;cLtt[l,l; 3) emissão de
Ilonus Rotativas do Tesouro do Estado, considerada como emissão de
moed[t anxlllar; 4) balbúrdia n[t adminlstrnçfio e acumulação de ãetlclts;
5) excesso de promissórias · do Tcsom·o Estadual no Banco do Estado,
agi'aV[tndo o retraimento do crédito
para. as operações legitimas do coméJ,cio, da lavoura e da Indústria;
6) probRbllidade de não poder o Estado cumprir diversas obrigações
constitucionais enumeradas; 7) reflexo d[t situação financeira do Es.tndo na ordem económica; 8) reavaliação exagerada das terras e rtas
fazendas pnr[t aumentar [1, arrecadaçllo do l!TlJPôsto tcrrlitorial; 9) lnldatlvas grandiosas c Incompatíveis
com a prerária situaçãO: ffn[tncelra
do Estado; lO) débito dn Estrada de
Ferro Sorocnbann n[t Caixa Económica Federal; 11) perturbações cau·
sndns pela gestão dos negócios pú·
blicos de S. PM!lo, no mercado mo-

netárlo; 12) queda das cotações dos
titules d[t Divida Pública no Estado
de S. Paulo.
·
A seguir,. fêz o Ministro da Fazenda dlversns apreciações a respeito
das cotações dos .títulos da Divida
Pública e atribui a responsabilidade
pela depreciação dêsscs t!tulos, nos
atos praticados pelo Govêrno do Estado de S. Paulo.
Depois dessas apreciações, o Mlnls·
tro da Fazenda retorna ao caso da
Estrad[t tle Ferro Sorocnbana (Item
27), para afirmar que o Govêrno do
Estado de S. Paulo deu destino dlfer~mte ao produto da emissão de Apólices Ferroviárias e, que, por êste
motivo, incorreu duas vêzes na falita
de pagamento de prestações da divida
daquela estrada ao Export-Import
Bank.
Finalmente, o Ministro da Fazenda
acentua que a situação d.e S. Paulo
quebra a unidade econômlca e flnan"elra da Nação e que seu Govêrno
pratica atos contrários . às dlretrlzes
gemls do· Govêrno Federal.
No segundo relatório contendo 22
Itens, já o Ministro da Fazenda apreela a contestação feita, através da
imprensa, pelo Governador do Estado
de São Paulo, transcrevendo telegramas recebidos do Senhor Valentim
Bouças, cu.la intervenção no caso
.1ustlflc~. bem assim a carta enviada
à EJ.cctrlcal Export Corporatlon e
assinada pelos Secretários da Fazenda
e da Viação do Estado de S. Paulo
e pelo Dlretor da Estrada de Ferro
Soroca,bana. Nesse documento troosmlt.e o texto do· aviso l)rgente do MInistro das Relações Exteriores, de 2
de janeiro de 1948, sôbre a falta do·
pa.J;amento de duas prestacões do .iá
referido compromisso da Estrada de
Ferro Sorocabana, · garantido pelo
Estado.
Renova o Ministro. da Fazenda determinadas afirmações feitas no pr!- ·
melro relatório, terminando por pedir
a atenção do Presidente da República
"para a necessidade de pôr têrmo,
quant<l antes, aos desmandos administrativos que se praticam em São
Paulo" (Item n.0 19, do segundo relatório) .
·
E prossegue dizendo: "Se todos os
F.stados seguissem o exemplo político administrativo que o Govêrno do·
Senhor Ad~ma:r de Barros está Indicando ao Pais, dentro em breve deixariam de existir Estados federados
para dar lugar a uma série de Estados soberorios. sem nenhuma llga,ção
ou dependência da União, ou grave·
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- '127risco para a integridade nacioal, que
nos cumpre preservar, mesmo à custa
de sacrifício, para que o Brasil possa
atingir seus gloriosos destinos" (!tem
21, do segundo relatório) .
· .De posse o Senado· dos dois mencionados relatórios, foi-lhe encaminhada, a requerimento do Senador
Euclydes Vieira, a exposição de 14
de junho de 19~8. · do' Secretário da
Viação c Obras Públicas de S. Paulo
(Pasta n.• 2) . Em data de 30 de
junho, enviou a esta Casa .o ~ver
nadar do Estado de São· Paulo documentado memorial opondo contestação às afirmativas do Ministro da
Fazenda, feitiiS tanto no primeiro
como no segundo relatório· (Pastas
ns. 3 e 4).
Também êste documento, que o
Governador do Estado de São Paulo
apresenta como subsídio aos estudos
do Senado, teve ampla divulgação em
certos trechos e contém uma expo·
slção detalhada dos díversos aspectos
da administração do Estado, abrangendo não só o período do Govêmo
do Sr Ademar de Barros mas também ánállse de situações anteriores,
inciUBive um longo capítulo sôbre a
situação das contas entre a União e
o Tesouro Estadual.
A parte as refutações feitas aos
relatórios do Ministro da Fazenda,
quanto aos assuntos já aludidos, e
que men!ccm estudo 1especial nos
Itens 17 e 27 dêste parecer, dedica o
Governador do Estado de São Paulo,
em seu memorial, longo. trecho ao
encerramento das contas de 1947, ao
deficit do mesmo exercício e a lei
orçamentária de 1948, com abundante material sôbre as condições flnancelraB do Estado.
Sôbre a emissão de Apólices da
Dívida Unllfcada reguladas pelo Decreto-lei n.• .14. 744, de 23·5-45 e pelo
Decreto .. n.• · 14.764, de 4-6·45, trata
do asoecto administrativo daB operações feitas com êsses títulos. salientando que o aspecto legal Já foi apre·
cia.do em discurso proferido na As·
sembléiá Legislativa.
Quanto .ao mercado de títulos ~s
taduals, faz desenvolvida eJEplanaçao,
sustentando que as cotaçoes desse
títulos não podem resultf!.r de modo
particular de uma sltuaçoo de desequillbr!o orçamentário, mas de causas gerais oriundas de fatôres de
ordem externa, de caráter puramente
financeiro e económico.
Salientou o Sr. Governador do Es·
tado de São Paulo, nas suas cons!de·

rações, a preocupação de "fixar algumM noções que, pela sua natureza,
dominam tôda a matéria do referido
relatório (alude ao 1.0 relatório do
Ministro da. Fazenda) e lhe servem
de premissa, explicando a origem da
situação financeira com que se defrolllta, o Estado de São Paulo".
Estendeu-se, nesse ponto, o memomlal do Sr. ~vernador Adem ar de
Barros sõbre as suas atribuições em
face da elaboração e execução do
orçamento, passando a mostrar que,
em obediência ao art. 21 da Consti·
tulção 'Estadual, prestou contaB do
exerclclo de 1947, sem que a Ass·embléla Estadual, mediante provocação
do Tribunal de ContE\S, poderia eleger uma Comissão Especial' para !e·
vantar ditas contas e, conforme o
apurado, "promover a . punição dos
culpados". ·
.
Descreve ainda os vár!cs serviços
e empreendimentos do seu Govêrno,
detalhando a : apllcaçã 0 das. dotações
orçamentárias;
.
Além dêsses elementos, espontâneamente oferecidos pelo Governador do
Estado de Sli.o- Paulo, S. Ex.• prestou informações, solicitadas pelo relator, sôbre as operações da Estrada
de Ferro Sorocabana garantidas pelo
Estado (Pasta n.• 5) .
Finalmente, chegaram às mãos do
relator, por ofício de 12 do corrente,
do mesmo Governador, as respostas
da Comissão Estadu'al de Estudos
E<:onômlco-F!nance!ros, a diversos quesitos sôbre a situação económica e
financeira da., Estrada de Ferro SO!'O•
cabana (PMta · n.• 6).
4. A Comissão de Justiça não e.stá
diante de · um inquérito, de debate
con traditórlo de partes . AprCjJJará os
fatos, submetidos a. seu conhecimento, não porém através de uma análise
técnica da situação administrativa, ·
económica e financeira do Estado de
São Paulo - o que não se enquadra
em suas atribuições especfflca.~. Considerará êsses fatos, ·assim como os
elementos fornecidos pelo Sr. Governador daqúêle Estado, para o efeilto de sua caracterização jurfdlca,
dentro da competência privativa do
Senado tart. 63, da Constituição Federal) e de sua órbita de in!cio tiva
como ramo do Poder · Legislativo
(nrt. 67, da Constituição Federal).
5. Não pode deixar de merecer
uma apreciação prellmln ar t:t circuns·
· tdncla de serem os relat6rlos ministeriais encaminhados ao Senado. cem
fundamento nos arts. 60 e 63, II, dt:t
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CJ()nstltuição Federal,' ·e· ·de se tratar
da Inauguração ·de. um precedente da
maior significação, . nas relações entre
os Poderes Executivo e' Legislativo,
especialmente conslder.ado êste sob o
aspecto do· . nosso regiine bicameral.
O Senado, surgido. com a organiza·
ção politica da nação, brasileira,
(Constituição de 1824, art .. 14) assumiu, na Carta de 1891, (arts. 16, § 1.0 ,
18, 19 e. 32) seu papel de órgão poli·
tlco de equilibrio da Federação, como
Câmara de igualdade de representa·
çáo dos Estados. .
·
. Por uma fórmula de. transação alcançada ao embate entre b!camera·
listas (Bancadas . de. Minas e São
Paulo) e unlcameralistas (Bancadas
do Norte · e Rio Grande do Sul) , a
Constituição de 1934 manteve a ven.eranda instituição que, como disse,
então, Jo1ío Mangabelra, .. "foi grande
no Im-pér!to e. maior na República",
Passou, assim, a figurar o Senado no
Estatuto de 19344 (art. ,88) , como
órgão de limitada colaboração' legls·
lativa, investido, porém,' · da função
de coordenador ·dos Poderes Federais
- órgão sem similar e111 .outros paises, e no qual, conforme . assinalava
Odllon Bra~a. se concretiza · o Ideal
' de Instituição' de um :quarto poder,
de um poder· de contróle.
· ··
·Na. constituinte . de 1946 pre.domlnou, de modo · expressivo, a tendên·
cla para a dualidade de· Câmaras com
organização do senado nos ·moldes
da Constituição de 1891, · ttnd6ncla
tão bem aslsnalada na. 'tese' proficientemente defendida., n'o selo da'
Grande Comissão Constitucional, pelo
nosso douto- colega :Senador Ferreira
de· Souza, na discussão de que participou · brilhantemente Soares Filho,
ao sustentar seu· substitutivo vasado
no modêlo da Constltulcão de.: 1934.
(José Duarte, ·A· Constituição ··Brasl·
lelra de 1946, vol .. 2.0 , pãg •. , 13) :,
>I' .
,
' ' • '
I
.· ,,
'
.
"
.'
: Ao Senado, a par: de.· seu papel na
elaboração .legislat.lva. com' ,a' .m'esina
faculdade· de . iniciativa· da ·Câmara
dos Deputados, . ressalyii.do íip~!ias · o
dispOsto no § 1.• do art. 67, com))!!~
tem. relevantes · atrlbu1ç5es · constltu·
clonais. ll: Mzo': 'politico ·nos c'd.mes
de resJ)onsablllade do Presidente da
República e dos' Ministreis 'de E&tado,
dos Ministros.. do: Supremo. Trlbunnl
Federal Jl do:. Procurador .O.erat· .da
;n~pública · (art'.' 62) ... ~erce ft)nção
· dé. Mapnum · Coflcllium do. Est.ado na
aprovação da' escolha .de .ministros ·do
Supremo Tribunal' Federai, · do· .Trl·
bunal de Recursos, do Tribunal de
•~,

.

.
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Contas, .dos membros do '- Conselho
Nacional de Economia, do prefeito do
Distrito Federai, dos chefes de Missão
Dlplomáticp. de caráter permanente
(arts .. 63, I, 96 e 97). li: órgão de
unlflc&.<;ão e flscài!zaçãO no plano
nacional, de · Importantes setores da'
politica· econômlca e financeira das
Unidades federadas, em vlltude de
.sua ·competência para autorizar· o
aumento de ImpOsto de · exportação
(art. 19, §. 6.0 ), empréSitllmos externos
dos Estados, do Distrito Federal e
dcs Munlclplos (arts. 33 e 62, II)
'alienação ·ou· concessão de terras pú~
blicas com área superior a dez mil
hectares (art. 156, § 2.0 ) •
Incumbe-lhe uma das m11!s graves
responsabilidades na vida da Federação e na preservação da unidade na·
clonal - a de .suprema ln.;tiincla. na
solução politica ·das divergências ainda remanescentes entre ·os Estados
sõbre' a demarcação de suas linhas de
fronteira (art, 6.0 do Ato· das Dlspcslções · Transitórias) .
·
·
.o Poder conferido ao Senado para
suspender a execução, ,no todo ou em
IP!U'Ite, de lei ou decreto declarados
Inconstitucionais por decisão def!nltlya do . Supremo. Tribunal Federal
(a.rt. 64), abrangendo tOda a legislação" federal, estadual .e muniCipal e
os próprios regimentOs dos tribunais,
exalça,o a preeminência na vigilância
e contrOle· da constitucionalidade das
leis. Trata-se de prerrogativa ~xer
clda; não . apenas sob a ln!unção de
ordem juridlca~ senão · também por
motlvós de lnterêsse público e naclo· ·
na!, 'que são soberanamente apreciados.·
··
·
Nas. · atribuições . d.o · Seriado, fora
do campo . legislativo; · reapgrece ·· êle
com o seti papel de um, quarto poder,
uma. espécie di! podér moderador, já
tom11do consubstancial ao nosso re·
'gbri.e féderâtlvo, de que é n; lióllda e
majeStosa 'cúpula; na fellz expressão
do Professor ll.damestor Lima. , ..
. 6.' No éasó em aprêço, o Chefe do
Govêrno' federal ,não pre~endeu exercer qualquer faculda.de · .de lnlcli:ttlva
de lei, nos ..têrmos do·· art. 67, · § 1:0 ;
,da· co11stltulcão ;... hlpótes'é em qúe
caberia_ à, Câmara' dos Deputados comecar · a· discussão da matéria· (artl~o 67.' § 3.0 ) •• A lndole 'das' fui11)5es do
Senadô; : anteriormente expostas e
conslderadás ein fAce. do nosso. regl.me .pol!~lco, jus~lflca; pois, por si
mesma.- o gesto do Exmo ·sr. Presl·
dente'' dá· República' de oferecer· ao
conhecimento desta Casa observações
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e opiniões de um Ministro de EstndOo expostos pelo Sr. Ministro da Fazenda.
sõbre atas e aspectos de uma admi- foram c_onsiderados estranhos, ratiOne
z,Jstração estadual, relacionados com 1i.ateiiae;. às . suas· ·atr)buições constia.ssuntos de sua pasta e· apreciados tuclonals e que· algum remédio se tor~
1•or sua repercussão ria esfera federal nnsst- necessãrlo · para normalizar a
·e lnterriaclonal. Ora, a ·primeira situação estadual, ê.ste deveria ser
mensagem Presidencial versa, ·espe- . · objeto de . providências legislativas.
clalmente, sõbre a execução de com· Não quis, entretanto, S. Ex.• nem ao
promlssos externos de uma unidade menos usar . da prerrogativa de indl·
federada - matéria,, que incide em cã-las. e solicitá-las. De sorte que o competência privativa . do Senado Senado se: encontra em presença de
(art. 6:!,. II e 33 da constlrtu!Ção), ao uma exposição do Sr. :Ministro da
lado de outros fatos da vida .adml· Fazenda, que, . cem sinceridade pa"
in!stratt.va local registrados .e . estuda- triótlca e elevado e8pfrlto público,, ·e.
dos através ..-de seu reflexo na poU- elaborou, para, o estudo da situação
tlca .económico-financeira . da., .União. !'Conômlco·flnancelra, .e. uma unidade
Asslin,. devein-ser . interpretadas co· da Federação., . .
··
mO alta compreensão ,das atribuições
8. Eln .façe dessas .. Impressionantes
e. prerrogatiVIIS. do, Sena.do, -,na- estru- -- informações ,do . Sr. Ministro ;da Fa~
tura política. da Federação, e como zenda,. enviadas, pelo ... Exmo. Senhor
honrcsa homenagem .a. esta. casa, as Presidente ·da ,República, ao Senado ·
mensagens ,cUjo estudo . foi confiado cumpre · .exalllinã-la.s , .~a fim de que,
&- sua .. sabedoria, .à. ..sqa fade~" por.qualquer,:de . seus membros.ou.,de
ela e lmparciajldade, a .seu zêlq, ·*la suas · comlssl!es,. tome ... lnlclatlva ~e
Constituição, a- seu amor à.· .Repll- form,ular .. um :Jlrojeto de lei,. n~s têlbllca, a seu patriotismo.
_ ,,,
mos do aart, 67 da. Constltulçao, .ou
. Não se pode omitir que a· respon- adote .m.dldas que entenda necessâ.sabllldàde · do senado aVUlta pe1·a:ite rllll!, mclufdas na sua competência
a .própria opinião pública .. d9 ·País, privativa! ,. previstas no art.. 6~, II,
considerando-se que a.inaWla.se ..r~ da Ccnstltuiç~ .. ; . .
.· . , .
9. A delicadeza 'e a , gravidade do
fere à vlda -de U:ma das· mais· óp\i.lêü,
. tas e progressistas unidades di' . Fe- assunto residem, na.. circunstância. de
deração --,,. slntese e orgUlho da cM- estar ·êle .situado, , prlmaclalm~nte, no
li:iação nacional - a unldade:.que,é plano dos problemas jurídicos e· poli·
a estrêla maior. da constelação ... f~ tlcos .. ce;ntrals · do regime federativo,
deratlva e a cuja autonomia ... desen· naquilo em que as relações entre a
volvlmento ·e importância ..polftlc.a. ·se União ._e os ,Estados .·se refletem no
acham. ·fundamentalmente ligados · qs ·âmbito da. competência do Congresso
destinos da economia. e.. da democra· Nacional,.. ou,. da competência .Priva·
ela brasileira. . .. ·
.
.. ,.. . tlva~.do .senado.
.
. ,.
· o Senado transtarma-se no excelso , A eonst!ltulção de 19.46 não padece
Forum da Ri! pública, onde, . através do. mal daquêle ultratederaltsmo de
das . paixões e equivocas do momento, que Ruy Barbosa . increpa va as ten;
ressoam as vozes da Federaçã.o, · den~ dénclas autonomistas e foi o prlclpal
· tro do vivaz. edeg!tlmo senUmento da motivo. da .. sua .grandiosa campanha
unidade nacional. · · ,
.· ·
. . reVJslonistâ. A forma fecl~ratlva. se
. 7.. , O .ExJno .Sr. Presidente da Re- ·inscr~ve, ao lado da forma republl~
pública na forma el!l .que encaminhou CA r. a,.·. em nossa Constituição, acima
relatórios de . seu . emi.nente. a~tllar, de qualquer. reforma .. conatltuclonaJ.
considerou-os elementos informatl~os como decisão soberana e li'revogáv(·l
sObre a . ."desordem .. ji'llllnceira:' .que, da nação brasileira, (art. 217, ~ 6.") .
segUndo o já aludldl? ·manifesto. à. .11: uma decisão ,cujas raízes mergu. Nação, . de represent11ntes ..federais . e lhnm nás origens. de' nossa formação
estaduais de. São .Paulo •. se ..verifica poiitlca.
. , ...
nêsse Estado. Não emitiu sôbre êsses
•·No .. Brasli antes &..inda. r!a Idéia
elementos qualquer. IIJPreel!IÇAo con~ democritlca 'encarregou-se a natuclus!va, embora. os tenha h!IIVI~o CmJ10 reza de, estabelecer o . princípio tecomprovados (Mensagem , n. 107) , de mocrâtlca, . encarr~gou-se a natu·
Esta . circunstância,. acompanhada .do do Partld' Republicano lançado em
esclarecimento constante da Mensa,- 3 de deze~bro de 1870,. ~m s. Paulo.
gem n.• 104, de que o Exmo. Sernhtor E acrescentava o manifesto:
Ministro da Justiça e Negócios . n e. . .
··
F
riores apreciou o aspecto .juridlco .da
. "Desde ,1824 até 1848, desde, a ecQmpetêncla ,dos Poderes Federais, re- . deracão :do Equador daté a dfe;?luqç~~
vela o reconhecimento de que os fatos de Pernambuco, . po ~se
z•

- '130a corrente elétrlca QUe perpassou
pelas Províncias, abalando o organismo social, partiu de um só foco o sentimento da Independência !ceai,
a Idéia da federação, o pensamento
rtn autonomia provincial". ,
10. A Constltulçiio vigente, observando a orientação do Estatuto de
1934, solucionou o problema da federatlvldade, mediante sábia. ccmblnação de autonomia estadual com o
fortalecimento do Poder a União,
atribuindo-lhe serviços de lnterêsse
nacional, assegurando a unidade jurídica do Pais nos ramos essenciais
de direito - direito civil, comercial,
pennl, processual, eleitoral, aeronáutico e do trabalho (artigo 5, XV,
nlinea a) , e conferindo ao Congresso
Federal. competência para legislar sObre· tOdas as matérias pertinentes à
segurança . e efesa do Pais, e as de
c1uá.ter fundamental na ordem econõmlca e social (arts. 5.0 e 151) .
A discriminação das esferas de
r,ompetêncla federal, estadual e municipal, em assunto tributário (artigos
15, 19 e 29) e a vedação de Pstabelecer limitações no tráfego de qualquer
natureza por melo de tributos Interestaduais ou intermunlclpals, 1t par
das disposições dos ar.J;Il. 19, ~ 6.0 ,
33, 156, II, rematam normas básicas
da estrutura do Estado Federal. Aos
Fstndos ficaram Importantes poderes.
l'esiduals, com um sistema de maiores
garantias para o resguardo de sua.
autonomia, que é condlr,ão essencial
para a· existência da · Federm:ão, e
por isso mesmo, a intervenção nos
E~tados é remédio excepcional, e:~
tremo.
A constituição dispÕe em seu artis-o 18:
"Cada Estado .~e regerá pela
cc.nstitulção ~ pelas Leis que adotnr, observados os princípios estabelecidos· nesta. Constituição. _
§ 1.• Aos Estados se reservam todos os poderes que expUcita ou implicitamente não sejam
vedados por esta Constituição.
§ 2.0 - Os Estadcs proverão ·às
necessidades do seu Govêrno e da
sua administração, cabendo à
União prestar-lhes .socorro, em
caso de calamidade pública.
§ 3.0 Mediante acOrdo com
a União, os Estados poderão encarregn.r funcionários federais da
execução de leis e servl('os estaduais ou de atos e declsõ~s das

suas autoridades; e, reciprocamente, a União poderá, em ma- ·
térla. da sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo às
necessárias despesas".
. O art. 19, no seu parágrafo 3. 0 ,
previu ainda· uma cooperação lnter. governamental das adminl..~trações·
federais e estaduais para· a execução
de serviços d~ lnterêsse comum ou de
União exercer ·uma ação construtiva
e ·coordenadora da. sua politica administrativa e portanto assegurando-lhe
maior prestigio e maior autoridade
para a solução dos problemas gerais
e resguardo do equlllbrlo das relações entre ela e os Estados.
Em virtude do método de colaboração, alcançado sem preceito constitucional expresso, por melo de fórmulas de entendimentos com os Estados, o Govêrno Federal dos Estados
Unidos vem realizando, nestes ·últimos 50 anos, dentro do federalismo
descentrallzante da grande !Upúbll- .
.ca, a expansão da sua autoridade e uma pol!tlca nacional de gigantescos
serviços públicos. São os grants-inside, a que a New Deal i~rlmlu enorme Impulso, engrandecendo e> poder
da União (Vide Osvaldo Trigueiro
"Regime dos E~tados da União Americana" págs, 72 e segs.).
Construido o regime dentro dr.s
bases de uma orfta nização vzrtical· ·
que ~empreende a União, os Estados
e os Munlclpios, numa perfeita determinação de competências; a autonomia dos Estados, pelo seu poder de
auto-organização, fica limitad9. pelos
preceitos básicos da constituição, mas,
ao mesmo tempo, é por êles, resguar- ·
dada como marcos Intransponíveis. ,
Dai a ri~orosa enumeração dos casos
de Intervenção do GC'vêrno Federal e.
a regulação do· processo dessas me,elidas, dentro de um acabado sistema
de gara.ntias e cautelas (arts. 7., 8.,

9, 10, 11, 12,. 13 e 14) .·

11. Quanto. aos principias constitucionais que os F..st.ados d-evem respeitar (arts. 7.0 VII), cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar as argUições de lnconst.ltuc!C'nalldade contra as cart.as
·POliticas do Rio Grande do Sul. São
Paulo. Ceará ,Pernambuco e Piauí,
entendeu em históricos Julgados, aU:e
a enumeracão contida no art. 7.•,
n.• vn, nãó é taxativa.
ll'.sses princípios. disse o conspícuo
Ministro Goulart de Oliveira, em seu
brilhante voto como Relator da Re-
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presentação 0 96, "são em primeiro
lugar os enumerados no art. 7.o, VII,
da Constituição Federal". Seriio, em
seguida, aquêles que . decon-em dêsses
prlnc!plos, do sistema federativo, da
forma de govêrno, das garantias essenciais a todos os cidadãos pela
Carta Federai.
'
:ê'sses princípios não precisam ser
expressos, . podem ser Implícitos porque resultam da própria letra da
Constituição (resulting powers na
feliz expressão de Starey, ou inherent po1vers, · corul'orme a terminologia mais mod·erna. dos julgados americanos) CWIIIoughby'- Const. Law
of the Un!ted States §§ 58, 236).
Esta divisão, entretanto, entre os
poderes federais e estaduais não ex·
. elul uma zona cinzenta comum, em
que c-s poderes se . confundem twilight· zone - na expressão usada
pela outr!na de Roosevelt, em relação
ao seu De a!".
,
Os princípios corist!tucionnis ·
conceituou admiràvelniente Sampaio
Dória - entend·em com a essência do
Estado. (Princípios Constitucionais,
página 20).
·
A cp!nião consubstanciadà nêsses
-julgados é apoiada por Carlos Maxi·
m!l!ano (Comentários à Constituição
Brasileira, vol. 1, pág. 246) ; Pontos·
de Miranda, (Comentários à Constltulcão de . 1946, vol. 1, pág. 255) ;
Temfstocles Cavalcantl CA Constltulçãc. Federal Comentada, vol. ;1,
pág. 278), enquanto por outras altas
autoridades o texto é considerado
taxativo (Eduardo Esp!noln, A Nova
Constituição , Brasileira, pág. 184;
Ivo.lr Nogueira · rtaglba, o P-ensamento Político Nacional e a Ccnstl·
tuição Brasileira, vol. II, pág. 174).
Entretanto, do pronunciamento da
lnconstlturlonalldade do ato nos ter·
mos do art. 8. 0 da Constituição, nem
sempre cabe a medida lntervenclc;nal (art. 13) e nêste ponto é de assinalar-se que até agora niio tnmou o
Congresso Nac!OJI'lal, nos diversos ca•
sos de apllca ção dêsse pl'l'ceito pelo
Supremo Tribunal Federal, qualquer
iniciativa autorizada pelo art. 13.
12. A máxima re~ulatlva do regi·
me é a não intervencão. A intervenção constitui providência •lxtremn,
!lUando a unidade nacional, Independência da pátria, o rer>:lme federativo
perigam, quando o Estado se revela,
por sua fmolvo bllldade. Incapaz para
p, vida. aut.ônoma, aunndo a autoridade
da Constituição é ·ferida, o exercício

dos poderes constitucionais é embaraçado.
Não se pode maiS conceber, hoje,
a intervenção federal como os expe·
dlentes de outrora, em que ela slgni·
ficava, quando porv-entura tinha fins
legítimos, um . mero restabelecimento
da ordem constitucional e de poderes
locais em confllto.
Atualmente · ela pode representar
um compl-exo processo de abalo da
estrutura .político-social de um Estado
· membro, com as suas profundas re·percussões em tudo quando se funda.
em objetlvo de reorganização da vida
a.dmln!strativa local.
Deve pressupor, assim, além de ra-·
zões máximas, um plano orgt\n!co de
·
reconstrução política.
Ao lado d·i ·ratos sôbre os quais o
Senado e o Congresso . Nacional po·
dem providenciar por melo d~ medi·
das normais, os demais assuntos tra~
tactos nos relatórios do Ministro da
Fazenda se confinam no círculo doméstico das unidades federadas c
sôbre os quais, como tão precisamente observou Francisco campos,
a. elas coube, exclusivamente, prover
"nc exercício, regular. das suas prer~
rogativas ou, pelo jôgo espontâneQ
e normal das suas próprias lnstltnicões politicas" (Francisco Campos,
Pareceres, pág. 43) .
ll: da indole do regime ·federativo,
num sistema de composição democrática dos . poderes, me(llante sufrágio,
dlreto universal, o pressuposto de que
a moralidade administrativa, os interesses públlcos e o bem geral, em
suma os. fins do Estado, são providO.$
e salvaguardados, no âmbito[ das res,pectlvas competências, com 10 mesmo
zélo e noção de responsab!lldade que
devem ter as autoridades federais.
Neste ponto os. poderes estaduais são
poderes culminantes, nêles esgotandose a suprema custódia da Repúbllca.
Quis · custod.iet custodem? Será,
afinal, o eleitorado, a opinião, pú·
bllca.
·
13. Nêste parecer, de acôrdo com
a orientação já Inicialmente fixada,
serão apreciados tão somente os fatos
expostos pelo Ministro da Fnzenda,
à luz da competência privativa do
Senado e de sua competência como
Câmara dõ Pod·er Legislativo para
tomar a lnlclatlva. de lei, excluído~.
portanto, os assuntos da compeltêncla
·estadual, por constltulrem ·matéria que
se relnciona especialmente com a
hipótese da responsab!lldade crlml-
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nal do Governador, ou exigirem pro- cutlvos, o serviço da sua dfvlda funVIdências · que somente o Estado, dada.''.
.· Em . virtude da emend'a . do ~pÜ
dentro da sua autonomia, poderá adotado
Allomar .Baleeiro,. apoiada· na
tar para corrigir a · anormalidade
Grande ·Comissão Constitucional· pelo
apontada.
Deputado Artur .. Bernardes, a Cons.. TOdàs as Instituições do Estado de tituinte
na ·. sua acentuada preocupa~
São Paulo - poderes executivos, le- · ção · de preservar
. a . autonomia estaglslatlvo e judiciário - se encon- dual, limitou o motivo
.da IntervenÇão ·
tram em seu pleno funcionamento
p.o
.
caso
·
de
.
lnsolv.abllldade
. do Estado
constitucional, de sorte _que as perpela.
suspenslio
. do pacaracterizada.
turbações decorrentes da gestão adnilnlstratlva . podem ser · objeto de gamento. de •sua .. divida .0externa fun·
apreciação ~ · correção. pelos . órgãos dada,-conforme.o art. 7. n.• VI.
·Prescreve o art. 7.0, VI:
Jocals competentes, em r~pelto .. e
homenagem . à .autonomia. estadual,
"0 Govêrno Federal não Intermaxlmé tratando-se da maior . univirá nos Estados salvo para:
dade da Federação, ·aquela cUja· hisVI -· Reorganizar' as ,finanças
tória, . marcad111 .. pelo .esplendor da.
do
Estado que, sem motivo de
auréola·· dos .. grandes estadistas · da
fOrça
maior, suspender por niá!s
República, é o mais .belo e lmponente
de
2 anos consecutivos os . ser.-capitUlo da ·nessa vida. federativa
viços de sua divida. externa. fundentro .. da ·:1ndefectív61 . vocaçãp ···par~
dada.".
.,
a.-unldade nacional·. AI! o federalismo
Por sua .vez, o art. 5'.0 do Ato das
brasileiro teve- sua mais eloqUente
definição politica-. e .doutrinária . no · Disposições Transitórias, adota.do, por
célebre manifesto do .Partido -Repu- propOSta . do Deputado .· J;>ra.do ,KeUy;
blicano, de 3 de dezeínbro: de 11i70,
dispõe:
.. ... · ..
· ·· · ."A 'Intervenção federal, no ca. '14. Os ' casoS de Intervenção:
so do n.o VI do.art. ·7,0 da ConsQUe:, .esta pode .. ser. decretada por lei
titUição, quanto aos . Estados já
federal,· são. os do a.rt. 7.0 ,. ns.: VI .e
Vli -::- Não . há como cogltar.:Se, na
em atraso :no pagamento· de sua
hipótese, dêste ..último caso, - garandivida fundada, não se poderá·
tias : de ...Jlrlnclplos · constitucionais,
efetuar antes de dois anos, conquando tiver o supremo . Tribunal
tados da promUlgação dêste Âto".
Federal declarado a lnconst.ltuclonaA •· revisão· ·de ·1926 · ·!ntrodilzlti no
Udade do diploma estadual. (art. 8).
art.
6.0 da .. Oonstltillçlio: de. 1891 (ln:. No rol da8 : argü!ções feitas · contta
0
a administração de s .. Paulo, a única ciso 4; ), que previa o caso da· intervenção
. para !'reorganizar as finans~cettvel de. exame, pelo· Senàdo, sob
ças
·
·do
.. Estado, ·.cUja .. Incapacidade
'! asp~cto do art ..7.•; seria a .referente
para
a·
.vida
autOnoma se ·demonstrar
de
Ferrei
ao. compromisso da Estrada
Sorócabana,. ,garànt!da ,pelo Estado de pela cessação de .pagamentos .. de· sua
fundada por mais de 2 anos'!.
s .. -Paulo, . e .detalhadamente expOsto ·dfvlda
. ,o ·dispositivo 'foi acolhido na consno Item. n.• 17.•. ·. . . . , · · · · · ·
titUição de 1934 (art .. 12,.§ .. 6.0)..0
· · Mas, · não ocorreu quaiquer. antes- · constituinte ,de. 1946 limitou o ·mosupOsto para a !ntervençãG- ,con•. base tivo de Intervenção à lmpontualldade
no Inciso VI -do art •. 7.•. . . ·., ·, .. ·
na solução. da. divida externa funda~
·Verlflcou.:Se, apenas, a !mpontua- da, .e, . além disso, .exclUiu a 'medida.
Ildade .no .resgate de dois títUloS ..veninterventiva quando se • .verificar a
e:ctsMncla de f&rça matar que justlfl~
cidos em 1.· de dezembro . de 1947 posteriormente solvido$ pelo· Estado.
que a. ·.anormalidade financeira . ,do ·
Estado
lnsolve!J:te. .
. , . ..
..
: .. A discussão,. de que resultou o ln· Oomentando •. o.·lnciso 4.0 do art. 6.0
ciso VI, travada no selo da· Comissão
Oonstltuclozial,. mostra· a predominân- Introduzido . pela reforma . de .1926, escia" do .ponto ·de .vista no sentido ·de clareceu Paulo de Lácerda:
maior garantia . da . autonomlà .esta. ~·ó sinal, que a ·cilspos!ção constidual. , . . ..
.. .
.: .
tucional Indica para critério da de_-.
·.o· projeto da. subcomissão esta- . sorganlza çlio financeira . e slgnlf!Qar
a insolvência, é a falta de pag!lmento
beleceu· no Inciso VII "para reorganizar -as· ttnaw;as do. Estado, quando da .divida fundada. por mais de dois
êSte, sem mottvo de t6rça mator.. sus• anos .. o tempo de ,,dois anos é jul"
pender por. mai.s de dois .anos, canse- ~ gado suficiente para o Estado pro-
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çaram em 1 de dezembro de 1947 e ·
terminarão em 1 de junho de 1954,
representadas por 28 notas promlilsó~
rias emitidas por àquela. ·Estrada.. nos
termos do citado Decreto-lei estadual
n.• .14. 685 e ·avaliadas pela Secretaria.
da Fazenda, isto é, . pelo. Estado de
S!to · Paulo (CláusUla. . 12) . ·· l!:sses títulos ficaram· vincUlados ao .. cumprimento do contrato <Cláusuh, 17) , ·. e
!!'oram endossados .ao. ~rt-Import
Bank. A responsabilidade de garantia
•do . ~ado -nesses títulos foi expressamente autortzadà pelo pré-mencio·
nado Decreto-lei n.• . 14.685. '
'
18. O regime lnlkíri5eco e extrlnseco da .em!,ssão e do aval· obedece
à. regra locus regtt actum,. e .porla.nto,
à. .lei brasileira (art .. ·47 do Decreto
n.• 22.044, de, 31 de. dezembro de . . !IJ43).
Allá.s, em matéria camblárfa, o direito
anglo-amerlcano, .de.manelra objetlva,
dá prel'erêncla à. lei do lugar em :que
. a declaração ·é .firmada <Oscar .Tenórlo, D.ireito Internacional Privaqq,
pág. 339) • l!: a .. regra, formulada no
Código Bustamante .. (art. 268):,
··· . ·"Como ·verdadeiro e· ·próprio
obrigado camblárlo,. que é, .o... avalista. se liga dlretamente ao títUlo 11 nêle toma. Integralmente
. o papel de solidário como. um. dos
obrigados; responsazlllzando-se , ao. J)é dêste e .como se:·êste ·:fOra; a
lei o equipara ..ao obrigado a que
adere". (Paulo Lacerda, ·A Cam·
blal, pág;· 141).
A nóva · lei de· Introdução do Có- ·
digo Civil, por sua vez, dispõe:
. "Para; ·qualificar e reger as
obrigações, apllcar-se·á a lei do i
pafs em .que se constltulrem". .
~AS PELA·ESTRADA.DE.FERRO,SOROCA(Art. 9.0 do Decreto-I~! número
BANA, COM AVAL DO ESTADO DE• SÃO PAULO
. 4.65~, de 4 de setembro de 1942).
' i7. Em 24 de maiô de 11Í45, e em
o aval é obrigação cambial Idêntica.
virtude da autorização. dada. pelo De~ . à do eminente, .ao .qual a lei exprescrete:-lel n.• .14.685, de. 25 de abrll do · samente .o .equipara·. <a~"t. 15 do De.mesmo. ano, baixado pelo Interventor creto-lei n.• 2.044) .
.. . .
.
Federai; .. Dr. . Fernando Costa, . com
. os vencimentos · dessas promlssór!M
fundamento no .art .. 6.~. do Decreto-lei - Informa 0 Secretário da Viação ~e
n.• L202, ·,de. 8 de abril. de 1939, a Obras Públicas , do . Estado de -Sao
Estrada de. Ferro .Sorocabana contra- PaUlo - foram estabelecidos de for-.
tou com a Eletrlcal Export Corpora- mà" que pudessem ser. ,pagas pela pró·
tlori dos Estados Unidos da América
orla economia .. do . combustível aue
estabelecida no Estado de Delaware, <iecorrerla da re!J,llzação .da eletrlflo fornecimento de materiais e apare- ênção.
lhamentos destlnàdos ao prolonR"R· 10; "0 primeiro vencimento mento. de elétrlflca,ção da referida Esacrescenta
. o aludido memorial
trada de Ferro Soroc!libana, .de Santo (1.• ·de dezembro
1947) seria coAntOnio a Bernardino de Campos. O berto portanto, peladeeco~omla
de com·pagamento do preco ajustado de ...
bustível
prevista
para
o
ano
de
1947,
u. s. $ .. 11.178.643.30 ·. seria realizado assim como os vencimentos de 1948,
·
em prestaç~es semestrais que come-

var, mediante a retomada dos pagamentos, que a suspensão provinha de
crise passageira e nllo de falência· invencíve~ do. tesouro e. da administra..;
ção de sua f oi'una e rendas públicas
estaduais. (PaUlo M. . de Lacerda,
Prlncliptos de Direito Constitucional
Brl!Silelro, págs..105 e 106) •
· · Essas considerações ·se ajustam ao
texto da .atua! Carta Magna, .. uma vez
assinalado que 'nêste se Incluiu a êláusula de flJrça maior, cbmo justificativa
do atr!Uio na. solução .da dívida, .externa. fundada.
.. 15. Somente a ocorrência das clr- ·
· consttl.nclas definidas no Inciso VI do
a;t, 7.0 , é que CRI:!lCtedzarlam a ·grave
anormalidade financeira do Estado- ·
membro; càpaz de i;ierzriltlr'·a intervençllo federal.
. A Ingerência da União pua reorganizar a vida. financeira dos . EStados
não se ·pode .verificar senão, com fundamento no art. ·7.0 n.• VI.
'' :B:ste é o · sentido ·fundamental que
emana do preceito .. constitucional,
como um doà pdncfplos regulatlvos .. da
autonomia • estadual.
'16. Arites do& . exames dcs textos
constitucionais. que . regUlam. a autor!. zaÇão. de .. empréstimos . externos . dos
EStàdos, do Distrito Federal , e dos.
Municípios . e ,a .compeMncla do Se·.
nado para êsse fim, .tmp~·se, por ccmventêncla de. método, uma exposlçllo
sôbre .eiS compromissos externos . do
. Estàdo, orluridos do contrato .de e)etrlflcação da EStradá de Ferro · Sorocabana; · ·•·
·
s0ÍÍRE AS LE'l'II~S DE PORTADORES EX'l'llR!ios,

..
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1949, etc o o seriam· pelas economias dade do Estado poderia provocar sô·
médias previstas, de trinta e três Jnl·
bre o crédito do Brasil no exterior,
lhóes de cruzeiros anuais, superiores, submeteu, pela exposição reservada
portanto, aos V·enc!mentos anu>.~is, que n.• 1. 711: de 13 de dezembro de 1947,
totallsem U.S.$ 1.596o949,04"o
o fato ao conhecimento . do Sr. ·PreAntes do vencimento das promissó- sidente da República, que determinou
rias resgatáveis em 1.0 de dezembro o resgate do compromisso assumido
de 1947, entrara o Gov:êrno do Estado pelo Estado. Precedeu ao resgate o
de São Paulo em conversações com o aviso urgente de 2 de janeiro de
1·epresentante da El•ectrlcal Export 1947, do Exmo. Sr. Mllnstro das ReCorporatlon, em São Paulo, no. sen- lações, Exteriores ao Mlnist.ro da Fa·
tido de obter uma prorrogação dos
zenda, transmitindo uma comunicacão
vencimentos ajustados. Mas, · a ver- da Embaixada do Brasil em Wash·
dade é que o Estado não solveu, opor- lngton, na qual se. informava que a
tunamente, sua cbrlgação ,e. que êsse Estrada de · Ferro Sorocabana deixa:retardamento, pelas . diversas circuns· ra de saldar os 'duas prestacões · ven~
·tãncias de que se revestiu, deveria ter cldas, garantidas pelo EstadÕ de São
preocupado o Govêrno Federal, como Paulo e transferidas ao Banco de Iln·
re51Ponsâlvel·pela nossa :política flnan· portação e Exportação. Essa com uni·
'Cação conclui: "Devendo, ainda ducelra ·exterior.
Não poderia deixar de Impressionar rante o mês ·de Janeiro corrente, ser'
ao Govêrno Federal a atitude do Ex· apresentado ao Congresso Americano
port Impcrt Bank, emprestando, rm- o relatório relativo à3 atividades . do
bora dentro · de um crédl.to suscetível referido Banco no ano de 1947, seria
de reparo; a lmpontua!ldade do Go· de tôda a conveniência para o .Brasil
vêrno de São Paulo a slgn!ficac:.ão de que o débito em aprêço fõs.se saldaestado de lnsoi<Vabllidade CBankrutcy) · do com a· maior · urgência, a fim. de
evitar a sua constllncla do dito rela·
por uma rígida aplicação da lex loci
tório e os cons.eqüentes resultados
solzttionis e conJtratos com entidades
desfavoráveis
para o crédito do nosso
estaduais, f'eitos sob a exclusiva lnPaís
junto
ao
Govêrno Americano".
junção de normas de direito privado
Dadas
as
delicadas
circunstâncias
americano. Temos, de um lado,' uma
corporação bancária, criada como ór- que envolveram a mora do· Estado,
gão de coooeração financeira. entre gerando apreensão de ameaça ao çon· ·
os Estadc·s Unidos e as demais nações celta do Brasil, na órbita financeira
e cujas at!vidades e comportamento Internacional, agiu, pois, como lhe
assumem uma projeção politica .na impunham seus deveres corutltucio·
esfera Internacional. De .outro lado, nais, o Chefe da Nação.
uma unidade federativa. do Brasil e,
o Estado ,de São Paulo fêz o reemindiretamente. a. proorla União, o que .. bô!so ao Banco. do Brasil da impor··implica relacões jurldicas que· devem tância por êste aplicada no resgate o
ser temperadas peJas . normas ·de di·
2L Pela carta de 8 de abril de
rei!o püblico; influenciadas pelo Prlnclnlo da sC'berania da entld!lde· e, . 1948, a.ssinada conjuntallliente pelo
portanto, pelas regras es~ecials que, Secretário da Fazenda do Estado e
RC!!Undo a nossa Consttlulçao e nossas o Dlretor da Estrada de Ferro Sorocabana, o Estado de São Paulo, ale·
l els. regem tais relações.·
gando
dificuldades financeiras da
Síi.o conslderacões que não somente
mesma
Estrada
e o retardamento da
Interessam ao Senado, ao ~xercfcio .de
sua.s atrlbulcóes estabelecidas no ar· Electrical Expo'l"t Corporatlon ·na
. tir,o 63, n, da COnstituição, senão, de remessa de materiais para a exeo
· do programa de eletrlflcação
modo especial, ao Govêmo Federal cução
baseado na. :economia de combustf~m faca das obrigações que contraiu
a · União, afiancando a execução de vels, solicitou: àauela corporação ·a
comoromfssos oda Companhia Slde· prorrogação :por . inals ·.um . ano, dos
vencimentos · ja · mencionados.
rúr~Tica Nacional e Companhia Vale
Os esc!a;reclmentos oferecidos no
dC' R.lo Doce o
20. Não tendo sido atendido o Senacjo mostram que o Estado prospal!'amento dos promissórias venclc'lns seguiu nos entendimentos para modl·
em 1 de de?~m-bro de 1947, o Mlnis· flcação do esouema de vencimentos,
tro da Fazenda,· em fa~e do memo· cs quais não·,chegaram a bom têrmo
rallldJum de li de dezembro. de 1947 antes da data do resgate das prom!s·
rlo represent.Ante do Export Import sórias vencidas em 1 de .!unho de
BAnli. e tendo rm vista a repercus- 1948, cuja !lquldacão o Govêrno esta·
são desfavcrávcl que a lmpontuall· · dual efetuou oportunamente.
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22. Como questão de fato, ésse
episódio da história de nossos ~om
promlssos externos encerrou-se com
o pagamento dos títulos m-ediante o
qual o Estado honrou sua responsabl·
lldade.
·
o aspecto jurídico e legislação que
se esbate no estudo do caso já .~erá
examinado nos itens 23 a 25 com· a
conclusão aí formulada no sentido de
votar o Senado uma resolução com·
plem<!ntar de seu regimento.
23. Sistematizados com o dliiposlt!·
·vo do art. 7.0, VI. figuram na Cons•
t!tulção os arts. 33 e 63, II, que atr!·
buem ao Senado a alta lnspeção na
reallzação dos empréstimos externos
dos Estados, do Distrito Federal c
dos Munlcfplos.
":11: defeso aos Estados e aos
Municípios - dispõe o art. 33
- collltralr emp!'lést!mos . externos
sem prévia autorização do Se·
nado Fede!al".
_
No art. 63, II, é que se faz refe· ·
rêncla ao Distrito Flederal.
:G',sse preceito vem da Constituição
de 1934 (art. 19) , já Insistentemente
recia,mado .sob a vigência da Ccnsti·
tulção de 1891, ante a amarga hlstó·
ria dos eompromlssos externos con·.
traídos pelos Estados e Munlcl~los, o
que fOra objeto de preocupaçao do
legislador ordinário para a tentativa
de regular o assunto em lei (A!(el1or
de Roure. A Constituinte Republicana,
vol. II, pág. 199) •
Na exposição de motivos do De.
·creto n.• 23.829, de 3 de fevereiro de
1934, dirigida ao entã.o Chefe. do Go·
vêrno, dizia o Ministro OSvaldo
Aranha:
.
. .
"A h!stórla das dívidas exter·
nas feita com Imparcialidade,
haurida, no têrmo dos contratos
e na apllcação efetiva dos .emprés·
tlmos, é uma lição para a nossa
inexperiência e· para orlenta.ção
dos governos·: As d!v!das esta~
duais e municipais estavam com
seus seroiços suspensos, compro·
metendo o nosso crédito no ex· ·
terior. A solução a ser procurn ·
da,· rtevla, pois. ser co~~reendldn
de tôda a vida bras!llllra.. 1:em
exclusõ~s prejudiciais a~. nos~o
bom nome internacional .
Ao esquema Osvaldo Aranha se·
gulu·s-~ o esauema Sousa Costa, De•
creto~lei n ..O 2.005, de 8 de março de
1940 - "que fi:oca normas ·definitivas
para o pa,qamento e serviço dos em~
!Préstimos externos realizados em 11~

bras e dólares pelós governos da União,
Estados e Muntc~los, Instfltwto .do
Cru!é do Elltado de São Paulo e ·Ban~
co do Estado de São Paulo".
A história dos empréstimos externos dos Estados e Municípios está
contada, embora sem colorido, em
volume publicado pela Comissão de
Estudos Económicos, mas fellzmen' te os acOrdos celebrados com os nossos
credores. puseram, de manifesto, ncs·sa vocação de. honradez; dentro · de
nossas possibilidades.
Desde· os acontecimentos de 1930,
o· Govêrno da União tomou a s·eu
cargo o contrOle .da dívida externa
para. assumir o predomfnlo da balan·
ça de pagamentos, do Brasll·na qual
são Inseparáveis os empréstimos ex·
texrnos (()U em moeda estrangeira).
contraídos pela União. Elltados, Muni.
cipios. e autarquias. E' nessa e.volução
a que se pode encontrar a gênese do
atual art. 3~ da Constituição Fe·
deral, por onde o contrOle da União
sObre as dívidas e:r:ternas se paten~
tela em outro dlsnosltlvo, ao ponto
de permitir a intervençãr, no Estado
que susp-ender, por mais de dois anos
conserutlvos. o serviço de sua dívida
e:r:terna (al'lt. 7.0 , VIl .

A· União conforme o texto constl·
tuclonn.l. toma a ~1. pelo meno.1, a res·
~onsa.billdnde política dos emprésti~
mos ·externos. sela dos Estados ou dos
Munlcfnlos. E isto induz à conclusfio
no sentido de aue a auto·rlzação nré~
via do Senado Fede!'fll,. parn contrair
tais eaDIOI'éstlmos e:rternos há de ser
concedida -em termos restritos, a
~'lh•r. com a. m~>nr,ão de tôdas ~s condlcões estipuladas entre o Estn r! o ou.
Munlclnfo e n1;. tomadores do emprés. timo. F.:xclufda. ~stá. portanto. a a.\1tnrl:o:ncfin pm têrmcs gerais, .ou simplesmente vaga.
.
Ola.ramente, o rm!\'o da UnJ~o. está
R política monetária de modo tão
nosith•o oue rerr•ln R Rt.!vir!RdA dos
nnrt.frulares (!Unnto 110 com~rcfn ex~
terno. na dP.p!>nr!Pnr.IR r!o c4mhlo ..
O nlnno dP. RPfmmR. Ban~~.rlo. ~r~
mmlza do nele Mfnl~tro r-nrrP.ln. e
c~.qt.ro. em snh.qtAncl~.. outrn coisa
nã{) tem em vista se·não R dlrecão a dlscl.pllna da moe{Ja, t> que
,•P. torn~ lnvló.,el se. cada F.•t,n~o ob·
tivf'r rtlltnv!zor.iin ''"il'a do ~•nnd~· Fe\
deral n·arrt cont.rnlr empréstimos ex~
ternos · asse~Zurarnrln nRrR si u.m Poder
de r.ommra no e.rtPrlor. a11e lrn. n:t'!'l]al
sohreca.rrel!'A·r n. 'hnlanca de contns. aue
o eSiluema O~vrtldn Arn:nhn. c dn acôr~
do Sousa C051!a visaram. controlar, e,.

-
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também !!11fluir para frustár a:. pollt!- to, pela Resolução n.0 5, de 16 de feca monetária da União, no. sentido. da vereiro de. 1948~ para realizar. opera·
çeõs .. externas'
'.
. '
' '
estrobel!dade do poder de compra !nte;"no do Cl1\1Ze!ro.
.
.
.· . . Jl: conveniente e oportuno que o
24. Na. proibição do art. 33 com· ·Senado Federal, no . exercício dessa
preendem;se logicamente tôdas .as competência,· regule .o assunto em seu
· responsabilidades -do Estado ou Mu· Regiménto J;,nterno ou ·por wna re·
· nlciplo com relil.Qáo às dívidas estransolução. especial, para o que a. Comia·
geiras ou c(!Sf!S bancárias .estrangei·
são ·de Constituição e Justiça sugere
rás. A própria garantia da União ao as seguintes bases:.
· . ,: . , .. ,
a) .Dependerão... da · autorização a.
empréstbno externo feitci lls entidades
mencionadas no art. 33, ensina P,on• que se. refere o art. ,63, II, as respon·
tes de MII'anda, depende de _autoriZá.·
sabl:lidades . perante credor àomlcilta·
ção do ·Senado Federal.. . . . .. . ...
ào no extei-ior assumidas pelos Esta~
"o lançamento de . empréstimo dós, Distrito Federal· Municípios; em
· " externo se!ll. a ailtori;11ação .do
contratos de mútuo, confissão . de dl.
art. 33· não. é 'sUficiente· ~a a.' vida, fiança, emissões, aval e endôsao
ado:. de títulos;
·.
'
. .
.'
. mter:veilção federal n'o
membro ou no Distrito' Feéiei'aL
. b)- O· processo de autorização será
· Tratando-i!e de Mun!clpio, . cabe
Instruido com elementos . que . habUI~. ·
ao Estado-membro- a fiscalização,
tem o Senado ao perfeito conheci·
se ·há culpa 'sua; nem pór isso
mento da fliia.l!dade ·dá. óperação evale o empréstimo. Tal culpa se
dos . recursos piua . amor~izaÇ!o· da
estabelece desde que· seja notifi"
divida:
...
· . · ... . · · _.
·
cado o Estado-membro, · . pe1o
c) Exigircse·á, outrossim, autoriza· GoVêmD F'ederal; do que.. ocorreu. çã 0 para· todos os comprom!sscs. deTodos os ·emprêstimos ·com !nfra• correntes de qualquer. mod!ficaçáo .da
ção do art. 33 silo !nconstiltucio• operação orlgillárla; .... , . . . . .... ,
.. à) · Será sempre .. ouvido o Mlíústé·
nais e não devem ser atendidOS
pelos juizes. Há nulidades, .. porém rio .. da .Fazenda como -órgão de, ex!l'
cu'ção da. politica financeira .di> .Go.·
não. inexistênclà.. A· autorização
vêrno Federal., :
··
. . . •.
·posterior-. :permite novo emnréstimo: não sana a'nulldade do ·an·
. o respectivo projeto de resoluçãoter!or, ·gue, é. Insanável~' Ct'Dntes
deverá ser elaborado com a. coopera·
· de Miranda, ,Comentários à· Cons· . ção da ilustre Comissão .de Finanças,
na sua competência. especializada. . ·
titulcão de . 1946, vol. I, pâglnas
516·51'7).
: .·
· ".. · ·
26. ll: êste o ·aspecto mais graw da
25; · O ·ccmcelto de empréStimo nos · exposição de Sr. Ministro da... P'a;
· têxtos dos a.rts·. 83 e 63, II,- compre- . zenda - o da. emissão de títulos -110·
ende, pela flnallilaíle esseneià.l dêssés portador - os Bônus Rcitativos do
dlsoosltlvos, dentr.o da lntehçAD ·legiS" Tesouro do Estado ....,.. pelo GovêrnD
lativa, exata. e precisa. - a de pre- :Estadual.-· Tão vultosa e. exo~bltmte·
serva r o crédito da Nação na esfera . de. suas finalidades de antecipaÇão -de
Internacional, · os 'compromissos : !1: recursos orçamentários, que · S.'- Ex.~
nancelros aue, sob qualquer · moda•
depara . nêsses :.tltulos a. .. função de .
lida de, Isto· é, o ml1tuo, cDnfJ&são de .'tlma..m,oçªa.,auxlllar, com ;sérios re. divida, fiança, emissão, aval ·e end~·
flexos, nas. finanÇas e .. na ,economia
so de títulos, assumirem os Estados, naCionaiS.-. .. , - .. . . . . . ......
· o. DlstritD · Federal e. os Munlclplon,
... 0 ,··Estado ·de Slio Paulo, pDr fOrça
perante credor domiciliado· fóra do
do Decreto estadual n.o 4. 867, de 6 de
· P.als ·
·
fevereiro de 1931, do seu Intetventor ·
. Dada a competência privativa do Federal, Cel. João Alberto .'Llns de
Senado, conferida. por êsses dlsposlti· Barros, desde 1931, emitiu. bOnus ao
vos, ~abem·lhe poderes exclusivos -para
t d
d
Ub tór!
definir e regular,. na sua ·lel.lnternn, por a or,: com po er
era
o .res•
as faculdades e matérias compreen- trlto. Esta particularidade lhes deu .
. didas nessa .competência,. que é . so· fôrça circUlatória. Estava-se, então,.
berana, e exercida, discriclollàrlamen• -no perlodo_ do G1>vêrn1> Provisório ..
te na apreciação de. cada caso. .i!.',c;se
O referido decreto autorizou umlt
~missão de bônus ao portador de vajá
t
di
t
f
d
I
t
d
en en men o
o, e cer o mo o, !ores de C.... 100 . 000, CC.., 50D,OO, Ctt'$'
fixado pelo Senado, . de acOrdo com a
,.,
'"
orientação seguida, no parecer do 1.000,00 e Cr$ 10.000,00, a prazo de
12 meses, a tipo não ·lnferic·r· a 96%
nosso eminente . colega Senador Wal·
d-e-mar Pedrosa. sôbre o...a.utorlzac:lio su1eitos a· cotação da bôlsa .até o· 11·
concedida ao Estado. do Espírito San~ mlte _de Cr$ 120.000.000,00 (cento e

e

.
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vinte milhões de cruzeiros) . (Artigos
1, 2 e 5).
Em :SU~ttuiÇão às séries, cujo prazo
de enussao se extinguisse, seriam eml·
tidos bônus suplementares (axt. 4.•) .
Os bônus emlt~dos _.por fôrça do pres~nte decreto, dlspoe o art. · 3.• - serao recebidos pelo seu valor nominal
em tôdas as estações arrecadadoras
. do Estado, em pagamento de quaisquer impostos ou taxas, dividas . fiscais de tôda natureza, aqulsiçã'l · de
selos, papel selado, cauções, fianças
e depósitos em geral, nas repartições
públicas, exceto nas Caixas Econõmicas ou no Cofre de Or!ãos.
'
'
Em virtude do . Decreto estadual
n.• 7. 835, de 4·9-1936, moldado nas
normas do Decreto n.• 4; 867, e baixados sob o regime da <;onstitulção
de 1934,_ pelo Governador do Estado,
o saudoso brasileiro Dr. Armando
Sales de Oliveira, ficou o- Govêrno
autorizado a emitir em · séries, por
antecipação de ·receita, dentro do
mesmo limite anual anterior,- Idênticos títulos ao portador, denominados ":Bônus Rotativas do Tesouro do
Estado", ·ao tipo correspond~nte ·à
taxa de desconto· vigente no merr,ado ·
para títulos desta natureza·. Acres·
centou-se, nesse decreto, ao poder .
liberatório de tais · títulos, 0 de seu
recebimento para· pagamento de ou- ,
· t.ras séries de bõnus e de Apólices
Populares e Alpó!lces Uniformizadas

dera! - preceito que os Estados são
obrigados a observar, por fôrça. do
parágra!o únfco do art. 22 da mesma Constituição .
Já se assinalou a extensão do poder liberatório dêsses títulos, em face
do texto legal vigente que o regula
- o Decreto n.• 7.835, cujas normas
foram adotadas pelo Decreto-lei
n.• 11.638. Na prática, entretanto,
desde a instltnJição dos· ubônus rotativas" eram êstes 'utlllzadcis pelo Es- tado, como melo de pagamento· nas
relações comerciais de su~s repartições, conforme documentos· apresentados a esta Comissão.
27. Estudemos o desvirtuamento
dos títulos em aprêço no QUe êles
podem ser considerados com · função
Jlberatórla correspondente à de moeda, tendo em vista a competência da
União para organizar e regular o
regime monetário do P.a!s, dentro de
unr sistema de · completa un!da de do·
dinheiro nacional <art.- 5.0, VIn, XV
letra m).
,.
A moeda, no seu sentido jurídico,
econômic 0 e'· financeiro, é caracterizada por um; :amplo poder liberatório,
em tOda a ·União Federal, lmpôsto
por lei. Sua aceitação é compul36ria
para todoi, enquanto o bônus rotativo não tem poder' liberatório geral,
inas restrito, .exercendo, de !ato, papel
monetário.
·
Charles Rlst em '"Précls de Méca•
(art, 4.0 ).
nlsmes Economlq)leS élementa!res",
De acôrdo com o · Decretoclel nú- Ed . "Recuei! Slrey" '1947, ?ág. 185,
mero ·11.638, de . 27-11·1940, expedido considera a moeda pràprlamente dita
na conformidade do art. ·6 n.•· IV do uma uun!té de prlx et lnstrument de
Pecreto-lel n.•L207, de 8-4-1939, pelo. pale!rient", isto é, de pagamento .de··
·Interventor Feedral, então o Senhor f!nltlvo·. No mesmo sentido . Wllhelm
Ademar de . :Barros,- passou a ser de Ropke em uEx'J)llcatiGn· Economlque.
25% da receita orçada o limite dos du Monde Moderne", ·tradução de
"bônus rotatlvos"; emitidos "na· Paul Bi!Stler, Ji'l'l'. Médicls, s/d, pã.giforma e condições do Decreto número · na 136, elucida em relação à moeda.
'1. 835, de 4-9-1936". NeS.se diploma se
· "Du polnt de v:ue purement ju·
prescreve que os t!tulós serão .plurleridlque
l'argent dolt être déflm
nais - emitidos .com prazo de 2· a 5
seulement · comme étant uum
anos, ao tipo nunca Inferior li 93, e
moyen déflnltlf d'extlnctlon des
que a importância do· resnecttvo vendettes" . <moyen · genéral · de
cimento anual · rião excederá de Cr$ '· · paiement),
pour autant que l'Etat
50 ,()00. ooo,oo (art. 2.0 ) •
• • ·
permet~ que l'argent confére à
Tais títulos, a. partir da primeira
ce!UI qui est obllgé de payer (delei que os Instituiu, se relacionam com
lblteur. vis-à-vis de cellii qui est
o . orçamento estadual e a . t•esponsaqualifié pour paiements lcréanbilldade financeira dos mesmos, emcler) le ·drolt à une acceptatlon
. bora se baseie na ·antecipação da reque le·libére de sa deute" ..
. celta provavel, perdura através de
Maynard. Kaiynes· (Lord Keynes\
'1/á.rlos .exercícios. ·Esta circtm8tâncla
situando
· a · função .. do. dinheiro na
os desvirtua da ·sua· 'função de ins·
economia, cllz que _a· S\la Importância
trilmPDto de ·· operaçlíes de crédito,
permitidas por antecipação de re- est'é. · em que se· torna um liame
ceita no nrt. 73 da Constituição Fe- entre os valores presentes o os valo-
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res futuros, ou em outras palavras,
que o dinheiro tem em vis ta perpetuar econcmla nas trocas ou operações transitórias. li: uma conceltuação
modema e reallstlca do dinheiro a
qual reivindica a estabilidade do seu
valor ·de permuta, mesmo sob o pl·essuposto de ·.uma economia dirigida'
(MacComeH "- The Baste Teach.lngs
of the Great Economlsts, pág. 192) •
28. O bonus. rotativo com poder
'liberatório, embora !Imitado, que lhe
r,onfere a lei estadual ofende, de
f1>ente, êsse princípio e o da unidade
monetária nacional Indispensável à
ordem económica e financeira ,afetando a função do dinheiro de curso ·
legal, desviando-o do seu papel no
.iõgo da produção, para força-lo à
troca ev~ntual pelos títulos de capacidade circulatória, calcada no crédito
QUe mereça o enilssor, animando-se
o fito meramente especulativo.
O bónus rotati<Vo não é dinheiro,
na conceltuação legal, mas, com -uma
feição de dinheiro é pôsto em circulação,. pois, assegura ao portador o
poder liberatório parcial em relação
aos créditos do Estado emissor: dá
ao· portador a faculdade de por. com•
pensação (calculada na moeda legal)
·quitar-se de dívidas fiscais de qualquer natureza de impostos perante a
Fazenda Estadual, e esta pode dá-los
em pagamento em resgate de bónus
de séries extintas, recebê-los em pae:ament0 .de Apólices Populares e Apólices Uniformizadas do Estadn (artigo '1.• do Decreto n.• 7. 835, de 1936) •
. Ji: esta particularidade qu.e lhe permite penetrar na circulação fiduciária
- trocando-se eventualmente por dinheiro de curso legal. e passado de
m(ío em mão até voltar ao resgate
pelo emissor.
29. Antecioar, rom a emissão' de
títulos, a. ·reafização de créditos pode
corresponder a uma diflculctade de
obtenção dessa natureza, de meios de·
oaP,amento para atender serviços pú. bllcos, mas o dano. final e económico
que t.a! emissão ofere~e é certo; trnns-'
nõe a. zona de Influência do ·crédito
do emissor, convida -a inveRtlmentos
lnooortunos, numenta o custo da
Jproducão e inflnclcnn. o meinio circulante p·ela pfor forma. a saber,
sub-qldin.ndo a clrculacão do dinheiro
lerml, de modo aoarente, pois, exige,
cada vez mais para ~, produc5.o de
bens d ~ ~onsumo, maior Qttnntidade
de dinhCiro le.~al em ·circulação, na
medida, pelo menos· da ágio que a
troca de bônus proporc.ionar. Por outro

modo, a vantagem de especulação em
tõmo dos bónus põe em e~ectativa
boa soma de dinheiro de curso legal,
que deixa de servir à. produção de
bens de consumo. E' o que resulta,
àlfinal, de concotTêncla ainda que parcial, esta.belecida entre bónus ao portador e o dinheiro de curso forçado.
Necessário é reconhecer-se que a
presença de bônus ao portador, em
circulação flducl(tria, poda resultar.
da necessidade Imperiosa de en!re:~
tur a depressão. Trata-se em boa
nota que os bónus em causa surtiram
em 1931-.. Durante a depressão mundial wrlificada entre 1929 e 1939, eSI)lécies de bónus surgiram em owtros países, notada.mente no Canadá, para
aliviar o desemprêgo e sati.õfazer salários, sem o · auxílio de dinheiro.
Todavia, êsse esquema de emergência enquadrado no regime legal
dêsses países, cede um tempo depois,
à restauração da unidade,· com o restabelecimento das boas norma~ monétárias de crédito. cr.rab. cit. pâgin~

208).

30. Como se deixou assinado, os
"bônius rotatilvos" se destinam também a ·funções exercidas pela moeda
-- matéria de exclusiva competência
da União, e que deve ser regulada.
dentro do mais rigoroso p'l'!ncíplo
unitário, num sistema que assegure
R unidade do regime da moeda e ll
estab!l!dade de suas qualidades essendals, como medida de valor, na ord;.m Interna e externa. &sim se
a"ham concentrados nas mãos da
União. todos os poderes par.> em!ss~o
de dinheiro, determinação do );ladl'RO
1monetário, disciplina · da circulação
da moeda e de assuntos cambiais
;;aderes inde!egáveis aos Estados
(art. cit. da Constituição. Federal
- 5, n.o VII e ~. alínea m) .
~.sse contrOle, em bilses unlform!ls
do sistema monetário nacional, · nao
fil(ura expressamente · na Constituicão norte-americana, que confere ao
congresso Nacional poderes para
cunhar moeda, não lhe atribuindo
qualquer poder, observa Munro, para
emitir papel moeda. Mas, desde 1871,
decidiu a SUJJrPma Côrte que cabe à
União comoetêncla ampla nest.n. matéria (William Bernett Munro. Tbe
Nat.lonal Government. of the Un!ted
States, pág. 290 e .391).
Não se esbocnram nas constituintes
de 26, 34 e 46 auaisquer tendências
como as constantes de· en1endns oferecidas na constituinte de 91, no
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sentido de atribuir aos Estados·
mel);lbros a competência de i:Jstituir ·
bancos emissores, "Hoje, diz Pontes
de Miranda, não se QJoderia iPeiJSar
. nisso ;a moeda diferente traria consigo certa desagregação, pela plurali·
dade de polltica financeira e cambial.
Mas, se, sociológicamente fôra de
prever-se tal ronseqüência, juridicn,· mente não seria impossível conceber·
se a República federativa com dife.rentes moedas e focos diferentes de
emissão".
"De lege fel'enda, deve o legislador
abster-se de quaisquer delegações legislativas aos Estados-membros, ou
aos Municípios, p.ela função eminen •
temente integradora que tem legisW;ão· central sôbre a moeda e de
qualquer permissão de moedas regionais, tanto mais quanto seria cami·
nhar a contrapelo da inspiração histórica". (Comentãrios à Constituição
de 1946, pág. 269 - Pontes de Miranda - volume 1) .
31. Em notável estudo. desenvolvendo tese apresentada ao- Congresso
Jurídico Americano, realizado nesta
capital em 1900, sustentou o consagrado jurista e financista Didimo da
Veiga,· que uma lei orclinárla federal
pode vedar aos Estados e Municípios
a emissão de títulos ao portador,
quande> êste·s títulos, ainda representando obrigações verdadeiras ou similares, sirvam para exercer no seu
mecanismo circulatório, a função de
moeda llberatórla divisionária. Apoiou
essa conclusão na faculdade privativa
que o art. 34, n.• 7 e 8, da eomstltul. ção de .1891, atribulra à União e que
dispunham, respectivamente:
"Determinar o peso, o valor,
n. Inscrição, o tipo e a denominação das moedas (N.0 vn> :
Criar . bancos de emissão. I egislar sôbre ela e tributá-la
ltl:. 0

vm>".- '.

A Unlao, disse aquela eminente autoridade, não somente pode, mas deve
· defender seu meio circulante, nontra
êste fator de depreciação (o da lntrc-dução de títulos ao portador com
função de moeda divisionàrla), que
Jntel'IVém em contraposição com o direito -estabelecido e violando o conceito constitucional do crédito nacional". (Congresso Jurídico AmPJlcano
- Vol. 1.• - Atas e Discus~oes Imprensa Nacional - 1902, páginas
2147 e 248).
Em face do dispOsto no n.• 33 do
art. 34 da Constituição de 24 de fe-

vereiro - ncreséenta - a lei ordinária é meio de que o ato fundamental da República proveu a União nara
levar a efeito a defesa de sua ~oinpe
tência privativa de emitir papel circulante e impedir qualquer ação invas.ora dcs Estados, estabelecida a
competência da União nos termos
da Constituição (n.• 7 do art. 34)
filmada a competência · dos Estados
para tal fim, por tratar-se de facul- '
dade conferida na mesma Constituição (ar.t. 65, § 2.o) ; é consectár!o
obrigado que ncs poderes conferidos
à' União, nos números 33 e 34 da Constituição de 24 de fevereiro; deve compreender-se a faculdade de decretar
leis_ que proibam e ImpeÇam a clrculaçao dos títulos de crédito ao portador, que os Estados emitirem, desde
que tais títulos venham desempenhar
a. função de moeda divlsionárla (Congresso Jurídico . Americano, Atas e
Discussões, págs .. 247-248 - Imprensa
Nacional - 1902) •
.
·
Invocou-se, então, a jurisprudência
norte-americana, ·assentando que, em
razão de competência da Uniãl) sôbre
a matéria, pode ela. impedir a prãtlca
do ato lnvasc~ do Estado, na emissão
de bills o! credit, com capacidade clr·
culatória correspondente à da moeda. ·
A conclusão do eminente Dldimo da
V:eiga, apoiada. pelo Congressl) Juri·
'dica Americano, e os claros argumentc,s que ·expendeu, na defesa de sua
tese, assumem completa atualldade,
ante os preceitos correspondentes da
constituição de 1946 (art. 5.0 , VIII e
XV, letra m) e maxlmé, tendo-se em·
ate!lcão o constante fortalecimento
da União, nas reformas e reoJ•ganizações COI!l?tltuclonais, ampliando-lhe a
soma dos poderes, legislativos, atribuindo-lhe, além do mais como !fêz o
EstOJtluto atual, competêncl!). para legislar sObre ermas de direito financeiro para os Estados e Munic]pios (artigo 5.0 , XV, b) .
"0 poder da União, em matéria
emissora, entr-e nós, deve e tem de
ser extensivo - ·Integral - eecreveu
D ilustre publicista João Mário Rangel. Qualquer intervenção no procedi·
mente flnanr.elro . do Estado, da unidade federativa, que afeta o poder
exclusivo da União de bater moeda,
de emitir dinheiro ou títulos de .crédito que assumam a feição de di,
· nheiro, deve ser reprimido, como ln·
constitucional e llegltlmo, Irrito e
nulo, .eis que perturba a organização
de nosso sistema econõmlco-flnan-
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ceiro nacional conio orientw;ão política comum.
32, Em face das considerações expostas; compete ao Congresso Na·
clona! legislar sObre o assunto cujo
estudo, em presença da exposição do
Sr. Ministro da Fazenda, se .!ust!fica
plenamente.
Em lei que se elabore para êsse
fim poderão ser adotadns providên·
elas no sentido de vedar a emissão de
tltulos ou de qualquer obrigação ao
portador, pelos Estados e Mtmlclpios,
contendo cláusulas de resgate instan·'
ttineo, parcial ou total, em dinheiro,
· ou contendo cláusula que Importe em
Jmprlmlr-lh~ fôrça liberatórla corres·
pandente à da moeda, salvo as exceções que a lei estabelecer quanto aos
pagamentos e quitações referentes à
Fazenda estadual e à municipal, nas
suas relações de ordem fiscal e outriUI
expressamente fixadas, de sorte que
essas vedações não resultem em r.estrições às prerrogativas diUI autono·
mias locais.
Trata-se de estudo que cabe ser
feito com a lúcida colaboraçlio e
Bubsldio técnicos da douta Comlsslio
de Finanças, baseado numa ampla e..
profunda pesquisa de regime e da
prática da emissão de titulas da di,,lda públ!ca Interna dos Estados • e
· Municípios, dentro de uma concepç~o
nacional e o~p:ânlca do problema e
.m-ediante· solução que não perturbe a
vida económico-financeira dos Estp.·
dos e Munlclplos.
Em qualquer Casa do Congresso
riode ter origem uma lei dessa · na·
tureza tendo · em vista a orientação
do Senado no tocante à Interpreta·
çAo do art. 67, § 1.• da Constituição,
lutlma parte, fixada à luz dos deba·
tés sObre ·o assunto, notadamente,
nos estudos dos eminentes Senado·
res que mais desen'VOlNidamente · a
examinaram, os Srs. Ferreira de
Souza e Andrade Ramos.
33. Ct~nforme a orlentaçliq prefixada para .elaboracão dêste parecer,
a situação administrativa, económica
e financeira do Estado de Slto :Paulo,
descrita nos relatórios ·do Sr. Minis·
tro d[l Fazenda, foi aoreclada pela
Coi:niE;sl\o de Constituição · e Just;tça,
considerados c.s fatos expostos' que,
porventura ·Incidirem na competência
constitucional do Senado.
. Oonstituclonallzndo o :Pais, assistimos, hoJe, ao pleno funclonamellllto
dos pc.deres constitucionais desde a
união aos ll:stados e aos Munlclplos.

O mais delicado mecanismo da
Federação - o sistema de preservação das autonomias locais - foi põsto
11. prova da maneira mais construtiva e tranq!lila que a nossa história
llS!llnala, no reajustamento das constituições estaduais do Rio Grande do
Sul, de São :Paulo, de· :Pernambuco,
do Ceará, do Piaui, ao modêlo fe·
deral, mediante os hlstóricoR pronunciamentos da SUJprema Côrte, no ·
exercício de uma atribuição primacial para a vida do· regime - a
conferida pelo art. a.• da nossa Lei
Magna.
"0 geral ·acatamento aos ares tos
proferidos - diz o Sr. :Presidente da
República, em sua mensagem !lêste
ano ao Congresso Nacional - constituiu-se da parte de todos em de·
monstrações de cultura politica que
colocam em elevado ·plano os processos de govêrno em nosso :Pais"
Já agora, se inaugura uma nova
prática tãOo significativa, no reconhecimento do papel preeminente que
o Senado representa no sistema fe·
deratlvo.
.
São métodos e processos que for~
mam e consolidam a tradição ..cons·
tltuclonallsta de qtte tanto carecemos,
e cujas fontes mais. vivas nem sempre. repontam .das preceituações so·
Ienes dos Estatutos PoUtlcos, mas
emerRem também da própria essência dos P.rlnclplos que a consciência.
Jurídica <Jos Intérpretes e executores
da Constltulçlio revela e anima:
Não seria. mais compreenslvel, hoje,
a atitude dos que vêem uma parmamente lncomoatlbllldade entre M
nossas Instituições e os problemas
sociais, polltlcos e econOmlcos do
Brasil. ·
·
·
o senado Federal, chamado a exercer tl!.o alta função em hora mare·
ante de suas resoonsabllldades na
· história da. República, saberá cumprir o .seu dever,' com dignidade, sincero esoirlto federatlv(),_· e . ,elevado
. .
.
.
patriotismo.
. 34 ... Eril f~ce das coi)Siderae6es ac1•
ma expendldas. a Co.~lss!io de Constituição e Justiça. .tendo em. vista os
fatos expostos. pelo Ml~lstro d~ Fo.·
zenda nos · relatórios . encaminhados .
pelos ' :Mensap:eris ns. 10( e 1Q7 do
.chti!e . da Naclio. propõe se.lam adotadn.s ns providências c:ons~a~te~. ~.os
Itens 25 e 32 ... · · .
.
Sala das Comissões, em 14 de ·julho
de 1948; ·;..;:. Attilio· Vfvacaua, :Presidente e Relator: ...;..· Waldemar Pe·
drosa. -

Augusto Me!ra. -

Arthur

-741Santos. --: Aloysio de Carvalho. _
EtelVi11<!, ·Lms. - Lucio corrêa, pelas

c~nclusoes, de acôrdo com deelnraçao de voto · por escrito, _ Olavo
OliveiraJ de inteiro acôrdo com as
conclu~oes e n 0 mérito, com l!gelras
restriçoes apresentadas. _ Alfredo

Nasser.
DECLARAÇ~O

DE VOTO DO SR
LUCIO CORR!;:A ·
.

_A respeito. da matéria de interven·
çao versada nos itens 11 12 13 14
15 do brilhante parece~ cio fiustr~
relator, Sr. Senador Att\!!o Vlvacqua
quero deixar bem esclarecido o meu
ponto de vista.
Estão previstos no artigo 7.o da
co:nstltulção Federal os casos de Intel venção nos .Estados pelo Govêr- ·
no Federal,.
São êles, pelos artigos 8 o e 9 o ou
_ da Iniciativa • do Poder · LeglsÍntlvo
(casos dos numeras VI e VII do
art. 7.0) ou da Iniciativa do Presl· ·
d~nte da República (nos casos dos
numeres I a V do art. 7.o). Dependem, ainda, em certos casos, de exa·
me prévio do Supremo Tribunal Federal (paráR.rafo único do a,.t 8 O)
de requisição dêsse Trlbunai ou ·do
Tribunal Superior Eleitoral · (n o I
do parágrafo 1.0 do artigo D.• e n:o II
in fine _!lo mesmo parágrafo), ou de
sol!citaçao dos poderes Legislativos
ou Executivo estaduais (n.O II do
parágrafo 1.0 do art. 9.0, primeira
parte) .
·
Conforme se verifica da exposição
feita pelo Sr. Ministro da Fazenda, e que foi minuciosamente anal!·
sada pelo relator, Sr. Senador Attll!o
Vlvacqua, nela não se contém caso
em que, nos termos da Constituição
·se configure ·Intervenção da Iniciativa
do Poder Leg'!slativo.
Nos casos de intervenção do Presidente. da Repúbl!ca, a competência
do Prder Legislativo, salvo nos de
yequlsicão. do Supremo Trlbur.al ou
do Tribunal Superior Eleitoral, é a
de aprovar, ou não, a posterior!. o
decreto de Intervenção, sem. prejuízo
da sua imediata execução <art. 10) .
Assim, somente nessa ocasião. é
que cabe ao Senado Federal, como
uma das Câmaras do Congresso Na·
clona!, apreciar a procedência do ato
de Intervenção. Evidentemente foi
assim pensando que o honrado senhor
Presidente da República encaminhou
ao senado apenas o relatório do 8€nhor Ministro da Fazenda.

Desde que se não trate dos casos
previstos nos números VI e VII do
art. 7.0 da Constituição, não pode
portanto, o Senado Federal, salvo no~
termos do art. 10, 2.• parte, da mesma Constituição, manifestar-se acêrca do !!lérlto ·de qualquer ato de intervençao, sem prejulgá-lo e sem
e:.:orbitar da sua competência, quer
a estrita, quer a que decorre dos
princípios da Independência e harmonia e da indelegabi!ldade dos poderes (art. 36 e se uparágrafo 2 o da
Constituição) .
··
Com essa declaração, voto de acôrdo com as conclusões do parecer do
nobre relator, Sr. Senador Attll!o
Vivacqua. - Sala das Comissõ~s. 19
de julho de 1948. - Lúcio Corrêa.
PARECER

N.O 785, de 1948
Da Comissão de Finanças, sô·

bre

Cll.l

Mensagens ns. 104 e 107
·
'

.de 1948.

Relator: .Sr. Ferreira de Souza.

1. Pela Mensagein aqui protocolada sob n.O 104, dêste ano, houve por
bem o Sr. Presidente da República
transmitir ao Senado. o teor do relatório que sôbre a situação financeira
do Estado de São Paulo, lhe foi
apresentado pelo Sr. Ministro da
Fazenda, após estudo feito, em cumprimento de determinação de Sua
Ex.•, · baseada esta numa representa·
ção de pessoas de alta posição poli·
tica. Invoca o digno. Chefe do Poder
Executivo os arts. 33, 60 e 63, II, da
Constltulcão" entendendo · conferirem
êles ao Senado "função !lscallzadora
das unidades federativas, no tocante
ao crédito externo".
2. O citado relatório datado de 25
de maio dêste ano. considera catastrófica a situação financeira daquela
unidade, constata ali verdadeira balbúrdia, com reflexos sôbre tôda a
economia: nacional e capaz de fazer
pericl!tar a própria Integridade pátria, culpando o Govêmo loc9.l por
tudo.
.
·
São êstes, em síntese, e n:t ordem
da respectiva exposição, os fatos apon·
tados:
I - Moratória solicitada para titules da Estrada de Ferro sõrocabnna
emitidos com o aval do Govêrno local
em favc.r da Electrlcal Export Corporation e descontados no Export Import
Bank.
II - Déficits V'!Lltosos, Impedindo o
cumprimento do art. 13, da Constituição Federal e de determinações da

-
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ConstltiUção qo Estado. lllstiml\ o de
1Q47 (lm Ol$ 1.4QO.OOO.OOO,OO e aludindo à llrevlsl'ío do de 1948 em Cr$
l.ooo.ooo.ooo,oo, soma depois ao de
1Q46, para ch,egiir à casa. dos Cr$
4. 000. 00.0. 000,00 .•

vando, àestarte, o desenvolvimento
dos niumclpios e o surto ec.onômlco
do E:Btado e do Pais. · considera. o
probo t(~ular "Impressionante o vulto
dos valores drenados nessas opera·
ções" <.r:efere-se aos negócios efetuaIn - Emissão tnconsiãerada de dos na Bolsa e Slío Pa:ulo te11do po1·
titulas da respQnsabiildade do Es·
objeto as apólices ferroviárias e unitado:
ficadas).
a.) bOnus rotatliVos,
com !unções
IX - Açambarcamento pelo Oo•
de moeda auxlllar, dado recebê-los o
vêmo estadual dos recursos do Banco
:EB.tado em pagamento:
do Estado de Bâo PaulO'. .
b) apólices ferroviárias, cujo pro3. Contestou-o o Governador de
duto legalmente destinado · às des- .Siío Paulo com os seguintes · argu·
pesas com a eletrificação. da. Estrada · mentes:
·
de Ferro :!orocabana, está sendo
I - A moratória da soroaabana
desviado' para ··outros fins, muitos de
jamais foi tentada; O que esta. sonatureza politico-partidária:
·!lcltou foi reajustamento nos '.'enc) apó!lces . unificadas, com desvio
cimentos das notas promissórias, em
da respectiva. finalidade: - conso!l·
virtude de atrazo na entrep;a do madar a divida flutuante . e substituir
terial encomendado .. Niío obtido êsse
títulos em circulação ..
reajustamento, o Tesouro do Estado
IV - Abueo em re!açáo ao impôsto
pagou as que se venceram. Tais pro·
territorial, pela reavaliação verdadeimissórlas emitidas por Govêmo anteramente extorslva das propriedades
rior, correspondiam il. compra de mar:u!"afs, o .que pode determinar o resterial para a eletriflcaçlto daquela
pectivo abandono, possivelmente ·"um
.
·
·
ferrovia.
levante contra as autorid_ndes estan
Os déficits de 1947 e 1948 não
duais, com graves repercussoes ;na ec~
resultam de ação Isola da do Gover·nom!a nacional e a ordem publica .
nador sen!io também. da.· Al!sembléla
v - Iniciativas graw.llosaR como Legislativa;
que agravou o dêate ano.
melo. de "Influir sObre o espll'ito elas
Por outro lado, Impugna. as cifras dq:
classes menos. fruvoredd.as".
relatório, Informando qUe o de 1947,
VI - SitUM;áo. financeira penosa da . rigorosamente a.purado nas contas já
E. F. Soroca,'bana, com déficits vulto·
aprovadas pelo Tribunal de Contas,
sos de Cr$ 3,3.515. 998,50 em 1947, ficou em Cr$ 633.069.387,32. Repordevendo· ela i\ Cabia Econômlca. Feta-se . ao de 1946, sob outra admlnls·
deral Cr$ ~19.543 ..798,60. ·~ dividas
tracão
e recusa boa técnica à soma,
e !uros · vencl<los /e. não pagos ascendada a autonomia dos exercfclos fidem, em números redO!Jd.os. ·J!. C.r$ ...
nanceiros. Entretanto. afirma. que,
38.000.000,00.
.
contando com o previsto para.. o ex-er· vn - Baixa nas cotaç(JI!6 dos títulos cício de 1948, o desequillllrlo do erádo Estado, cujo rendimento se eleva
rio nos três exercícios nlo pas.sará
destarte, a percentagens altíssimas..
de Cr$ 1. 967.302. 523,'12.
·
Atribui S. Ex.• essaS baixas, de quase
In - Quanto à8 emtss6es de. titu·
. 50% em alguns,. a novas emlsslíes. e ao
los. informà:
seu emprêgo como. moeda. para. paa) · A emissão. do.s. · bónus rotativas
fl'nr a empreiteiros e outros credores.
se baseia. em leis estaduais anterio·
Transcreve quadros das cotações da
res, ·visando a. fornecer ao. Tesouro
· Bolsa de Sl'ío Paulo e· compara o seu
recursos
como- antecipação da receita,
movimento com a desta capital, mosbem como a atender às despesas não
- trando a. súbita ele~ração do total dos
cobertas pela. receita, vale ·dizer, ao
t!tulos ali negociados, devido às re·
déficit. Nega, porém, s'e,la ela Ilimiferidas .emissões. Afirma . terem desa.tada ou desnonheclda, pois só · lhe é
pa!"eoido os bónus rotatlvos daS. cotapossível emitir a.té o !Imite de 25%
. ções da Bolsa, assegurando aue, dada
sObre a -receita. orcada. Nada adianta
a diferença de tipo, êles rendem mais
sObre o total emitido, limitando-se a
·
·de 20%. a.a.
most.rar PC'der emitir até Cr$ ..... .
vm - Perturbações conseqllentes 835. 000.000.00, sem ·contar com os
no mundo económico. pela. rnrefação
correspondentes a. Cr$ 145.000.000,00 .,
dos capitais e preferência. em fazer
que já encontrou em ciroulacão. Não
·dos títulos do Estado, dado. o seu alto
aceita a censura a tais titulos, que,
rendimento, em detrimento do crédino seu entender, correspondem 'à.s
to particular. dos títulos municipais
diversas formas de antecipação de
e das emprêsas · particulares, entr!l"
receita, Inclusive. às letras emitidas
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pelo Tesouro Federal em , !av()r do
Banco do Brasil.
b) No tocante à.s ápólices ferroviá.rias, confirma as cifras das emissões
passiveis constantes do relatório, e
não vê irregularidade em delas servirse para pagar a empreiteiros e fornecedores da Sorocabana, como Jhe
permite o Decreto-lei estadual número 17.202, que delas trata.
c) Quanto · à.s apólices unllfcadas,
sustenta ser o limite de emissão in·
ferior ao constante do relatório pois
dos Cr$ 4.200.000.000,00 legalmente
a~torizados, já encontrou ein circula- .
çao Cr$ 1. 700.000.000,00.
IV - o imp6sto territorial - Reporta:..se à grande valorização dos
imóveis e à necessidade de reavaliá. los. Essa reavaliação, acrescenta,
está-~ fazendo com a solidariedade
da Assembléia do 'Estado, puis esta
·revogou a prc.Jblção de aumento superior a 25%, ao mesmo tempo que
e!wow de 10()% ·a previsão da renda,
a qual de Cr$ 65.000.000,00 da proposta orçamentária, passou ·a Cr$ ...
130.000.000,00. Como o impOsto é de
1,50 sObre o valor da propriedade, êsse
aumento. exige uma recomposição nos
valores de base. Acrescenta, porém,
que está sendo feita com espírito de
jtistlça, ouvindo-se os interessados e
decicllndo-se com eqUidade.
V -

Nenhuma iniciativa grandiosa

tem tido o seu Govêrno. Os serviços
em execução ·que detalha, são todos
êles de suma necessidade económica e
social, aduzlndo haver suspendido
~Qnstruções útejs, porém adiáveis.
. VI - A Sorocabanm, diz o Governador, não atravessa situação penosa.
Pôe em dúvida as cifras do rela tório
e afirma, com base no parecer de contadores, entre os quais o Sr. Francisco d'Auria, fer ela encerrado o. exercício de 1947 com um saldo superior
a Cr$ 30.000.000,00.
vn - As ~quedas nas cotações dos
títulos do Estado, como. as. de outros
títulos, são devidas a causas diversas
ligadas a·o mercado de dinheiro. Refere-se à. forte Influência das letras
do Tesouro Nacional relativas à re·
tenção de 20% das cambiais de ex·
portação. as quais constituem C· me·
lhor e mais rendoso emprego de capLtal a cursto têrmo. Chama a atenção para as Obrigações de Guerra,
títulos que dominaram o mercado durante .certo tempo, , mas que hoJe se
encontram em mãos de pessoas que os
adqruirlram para aplicação e culpa
tambêm n. · politica deflacionista do
Banco do :Bras,ll. Sustenta ainda ha·

'

••

rver o Sr. Ministro da Fazenda lncididb em êrro quando tomou como
1p0nto de comparação as cotações de
1947, deixando de lado a tendência que
já vinha se manifestoodo desde antes

•

VIu - Faz ainda o Governador
cerrada critica à afirmação do SeIIlhor Ministro da Fazenda quanto à
posição devedora do Estado em face
da União, negando-a e reclamando
uma prestação de contas. Ainda,
porém, que o Estado fOsse devedor
'flão se trata de compromisso do seu
Govêrno.
4. Conhecida essa resposta, houve
por bem o digno. Ministro dn Far
zenda · apresentar-lhe alguns comen;
tários, encaminhados . pelo Chefe do
Executivo a êste Senado.
No novo documento aquêle honrado titular:
I - confirma as informai;eõs sObre
o pedido de moratória pela E. F.
. Sorocabana ao Export-Import Bank,
visando a prorrogar os vencimentos
dos títulos. Transcreve comunicações
recebidas do Sr. Valentim Bouças,
então· em. Nova Iorque, comunicandolhe o mau efeito que tal moratória,
ainda concedida como o seria, causaria em relação ao crédito do Bras!!,
pois o Export-Import Bank fá-la-ia
constar do. seu relatório ao Congresso. Transcreve ainda. uma ca1'ta do
Dlretor da Sorocabana à Electrlca1
Export Corporatlon, solicltando·lhe e ·
justificando a prorrog11ção e ainda comunicações do Export-Import Bank
e ·da Embaixada do Brasil em Washington, por lntermécllo do Ministério das Relações Exteriores, insistindo· êste ~lo pagamento em defesa
do nosso crédito.
.
. II - Voltando ao deficit, alega .não
ter feito atlrmaclio categórica quanto
à cifra de !947. Aceita ·a redução,
mas transcreve uma mensagem . do
Governador de São Paulo à. 'respectiva Assembléia Legislativa, pela qual
o "deficit" real seria de Cr$ : .. ...
969.081.206,30, em parte contrabalançado pelo aumento de patrlmOnlo !fl"
criturado sc-b a rübrica "mutaçoes
patrlmonlaLs", assim :produzindo o
"deficit" efetlvo. Aceitando, em principio, tal el®l!cação, faz o ,prq):lo Ministro referência aos "ensinamentos
sObre o modo de aumentar ou seduzir
deficit><; ct'nstantes da referida mensagem.
.
5. TanJto o reiatório como a defesa do Governador paUlista !oram
acompanhados de documentos, Inclusive artigos 'de jomals, entrevistas,
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discursos de deputados à Assembléia
Legislativa do ~tado, extratos de
contas, pareceres, etc.
6. O caso mereceu conclencioso e
seguro estudo na Comissão de Constituição e Justlãa, cujo discreto parecer da fina lavra do Senador Attillo
Vivacqua e unânimemente subscrito,
inclusive pelc5 relator dêste parecer,
examina com grande autoridade os
seguintes pontos:
.
I - a função do Senado no nosso
aparelho jurfdico-politlco, como . ór. gão sui generis, uma espécie de quarto poder, competente para suspender
a execução de leis federais, estaduais
:e municipais .declaradas inconstitucionais, para o contrôle dos Estados
no que entende com as dividas externas, etc. ;
·
II - A feição especial da mensagem do Sr. Presidente da República,
que não c!1egou -a se pronunciar sObre os fátos argüidos no relatório,
nem sugeriu · qualquer prc.vidêncla.
Considera mesmo o parecer em que
assim procedendo o eminente Presidente da· República julgou a qeustão

ratione matertae;

· III - Depois de belo estudo sObre
· o regime federativo, examina os casos
de Intervenção federal, prOIVidêncla
excepcional mesmo extrema, capaz
de provacar abalos na estrutura política, para concluir pela 1mpossibllldad e de se ~ecorrer a ela;
. ·
IV - A anormalidade financeiro.
do · Estado-membro só dá lugar à ln. tewenção no caso preciso do artigo
7.0 , n.• VI, da ConstltJJlc§.o Federal;
V - SObre a moratória, considera
em substância, ser assunto liquidado.
. A Soro cabana . pagou afinal os titulos. Instnúa, entretanto, o· seu prob,o autor ·haver .uma certa razão por
parte da Sorocabana no pretender a
J1l'C-rrogação dos vencimentos dado
não haver recebido a tempo o ·material a que as promissórias se ligavam:
VI .,... Interpreta os ·artigos 33 e 63,
II da constltuicão, como criando 'para
o senado o dever ·politico de examlnol' os empr~stlmos externrs dos
Estados-membros, do Distrito. Federal
e dos Mun!cínllos, como se lhes fls·
ca.l!za.r a exer,ução nada podendo ser
nêles alterado sem a sua a.quiPscêncin. Ao seu ver,-a União tem res[)onsabllldade politica por tais dividas,
qua.lnuP.r que sela a: sua fo-rma: mút.uo,
conrflssão de divida, emtssão, aJVal e
endosso de titules, fiança, etc. E
lembra vote o Senado uma resolução,
cujas bn.ses logo !tpresenta para que

as estudem as duns Comissões de
Justlçll' e de Finanças e formulem o
respectivo projeto;
VII - Nc. particular dos· bonus relativos o parecer é exaustivo, concluindo tratar-se de forma ·indlreta de
emissão de moeda, embora com poder
liberatório llmltado. E sugere que as
duas referidas Comissões · tomem •a
si a f·eitúra de um projeto de lei
"vedando a emissão de titulo ou
de qualquer obrigação ao portador
pelos ~t.ados ou pelos ·Municípios,
contendo cláusula de resgate Instantâneo total ou . parcial, em dinheiro,
ou contendo cláusula que Importe
em lmprlmlr-lhíl fOrça llberatórla corres1J(lndente à . do moeda.".
7. Assim exnOsto . o caso, passa a
Comissão de Finanças a examinã-lo
sob o · prisma especial da sua competência.
·
CONSIDERAÇÕES PRELil'4INARES

8. o longo e erudito parecer da
Comissão de Constituição- e Justiça
•acima sumariado examinou o chPmado caso paulista sob o aspecto jurídico. Encarou os dispositivos constitucionais ·e lhes indicou O· entendimento, quer quanto ·aos casos de ln. tervenção federal nos Estados, ·sobretudo os da competência do Legislativo
quer quanto à acão privativa do Senado, quer no to11ante à lestalldade
dos bônus rotatl<vos, Que o Estado de
São Paulo vem lança.ndo na circulacão com o aspecto de moeda subsl·
diária.
. .
· :t,sse pronunciamento é, no entP.Ilder
da Comissão de Finanças, conclu•lvo,
nols a Intervenção. reauer, sobretudo,
base jurfdtco·constltuclonal. Somente
·o plenário poderá decidir em contrãrlo.
9. A esfa Comissão compete :apenas examinar os dtversos· fatos argUI"
dcs, pelo prisma dil sua influência ·
nas finanças e na economia, nacionais. · Fora daf os poderes federais são
lmnotentes para. tomar qualauer providência, mesmo lndlreta·. Nem sn.o
êles bons julgadores "'além dessas lldes dado o natJural desconhecimento
. do Que se passa no âmbito estadual
e municipal.
Ainda que a acão dos uovernantes ·
estaduais se.! a..· desar.onselhável, que
os seus pi anos e, métodos de ,&ovêrn o
lle.fam .económica . ou polltlil'AmP.nt/e
condoenáveis, que os seus arlmlnlstrarlores nãc. se conformem Inteiramente com a lei local ou com as mais
fortes conveniências loca Is. se com
isso não infringem a Constituição, não
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interferem na competência da União,
ou se disso não resulta atentado. di·
reto contra os seus altos interêsses
· financeiros ou económicos, nada há
que fazer no plano federal. O regime
federativo pressupõe a formaçã 0 de
tantas finanças · próprias quanto os
Estados-membros, agindo cada um
dêles com discrição nos seus limites,
criando e fixando os oous impostos,
estabelecendo taxas e empregando-os
como entenderem. Antes da federação
polftlca há a federação administrativa. ll: posslvel mesmo pensar em restringir a autonomia politica, como o
fizeram as Constituições de 1934 e
1946, ·mas seria multo dlfÍc!J tentar
negar a amplitude da autonomia ad·
m!n!strat!va no quadro constitucional
,
reservado aos Estados.
10. Qual o critério para se verif!·
carem as fronteiras da livre nção
econômico-d'lnanceiro local com a federal?
Em principio, os casos devem ser
procurados· na Constituição Federal,
que nos aponta os seguintes: Intervenção para regularizar as finanças
do Estado, atrazando em mais de dois
anos e sem motivo justo . no serviço
da sua divida externa fundada (art.
'1. n.• VI), divisão dos campos tributários (arts. 15, 19 e 29), exigência
da licença do Senado para elevar o
impõsto de exportação a mais de dn·
co por cento ad valarem (art. 19,
· § . 6.0), proibição de empréstimo .externo sem a anuência do Senado (artigo 33, combinado com o art. 63
n.O n> e proibição de alienação ou
concessão de terras públicas com área
superior a 10.000 hectares. sem a
aprovação do Senado (art. 156. § 2.0) .
Pode, po_rém. o financista levar adiante a sua análise e encarar outros fatos, capa1.es de determinar. deseqtúlíbrlo na Federação. Procedimentos há
que, não obstante a sua roupagem,
importam na nel!'acão da próorla nor. ma Jurldlca. embora o respeito a esta.
possa. ser obtido por outras form[ls,
que não a forma drástica da lntervencão.
· Evidentemente, nln~ém pretende
ver na hipótese lnfracão de nualctuer
rias cltPdas rf!n'as da. Constituição.
Isso iá foi aflrma.do pela egr~o:ia ComiRsão de Constltulcão e Justiça.
11 . Cumnre, ent.iio, lnda gar se os
lfatos arc:i.lldos fn,fluem dlretrunente
na eccmomia da n<nião, pondo-a em
ri.•~"- ou se invadem o seu campo.
Dlr•tPmente, sim, poraue no mundo
eco11llmlco. como no financeiro. no
polft!co, em todo o mundo social ~m

SUDJa, os acontecimentos se encadeiam
por forma. que um f·ato nunca é de
todo Indiferente a l!ste ou àquele.
Além dos efeitos dlretos, queridos ou
não, das suas conseqüências próprias,
há sempre efeitos indiretos, ,reflexos
ou repercussões de uns sôbre os c•u·
tros; A prosperidade ou o desequilíbrio de um ou de um pequeno grupo
muita vez se refletem em terceiros
absolutamente estranhos. Cumpre ao
observador, então, distinguir as diversas manifestações do fato, fixando
com segurança onde houve, efetlvamente a ligação de causa a efeito.
12. :ll: lncontestàvelmente !l'rave a.
situação financeira de São Paulo. Os
:fa;tos não nos permitem outra conclusão nem justificam esperanças
imediatas.
Pertubam-na. elementos diversos, de
maior ou de. menor gráu. Há muito
que corrigir, muitos vícios jurídicos e
talvez morais que irradicar, muito êrro que citar ..
E como alJyssus abyssum invocat;
um atrai o outro, é mtLito féJcll afundar nos métodos e nas solucões menos louváveis, na especulação e no
jôgo.
FArOS DE ÂMBITO LOCAL

Comecemos :pelo .deficit.
'13. Refere o minucioso relatório do
digno &. Ministro da.. Fazenda. à situação deficitária do erário paulista,
forçando o· Govêmo local a lançar
mão de recursos ruinosos e pertuba· dores do crédito públfco, e particular.
Não Importa Indagar se os 'lllgarlsmQS
.Inicialmente referidos por S. Ex. a são
precisos: O que é certo é . que Px!s·tem dejicits vultosos. Mesmo lfeilta a.
compensação com as mutacões patri·
monlals e. em conseqüência, aceitas
as cifras da contabilidade do Est-ado,
o de 1947 corresponde a. mais de 10%
sôbre a ·despesa. e mais de 20% sôbre a receita. E o de 1948 vai além.
Não se trata de novidade. pois o
. exerclclo de 1946 deixou também esta. marca. Sejam, ou não, autónomos
os exerclclrs. e a. a utonomla é .ma is
de contalbillda.de. é bem posswel que,
encerrado o de 1948. 11 soma dos três .
déficits atinja a Cr$ 2.000.000.000,00.
Embora tudo se,la de esperar da
forte Pconomia paullst•a. não obstante
a confinncn. QUe todos depositamos r:11
extr:i~rdinária capacidade d"' Iniciati·
va e de trabalho da gente bandeirante, ~ nos seJa !leito esoerar:. em breve temoo. n sua recomposlcao flnPncelra, não há ner,ar uma certa feição
. trágica em tais números.
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Certo nem todos os bons financistas e pollticos condEnam lndlscrlmlnadamEnte os deficits. Há mesmo os
que sustentam a sua utilldade em
determinados momentos ou nos paises carent€s de aparelhamento econOmlco.
· O caso do ministério BLUM na
Franca . é típico. O nosso saudoso
... companheiro Senador Roberto Slmonsen se colocava .em tal grupo.
Enfllelrando-no.~ na corte dos que
tudo fazem por evitá-lo, cortando na
própria carne, resistindo até a Impopularidade, só o compreendemos
nCis casos dE extrema necessidade so·
ela! ou de, segurança pública, ou,
pelo menos, quando contrabalançado
pela ·conta de patrlmOnlo ou repre~entado por serviços de utilidade imedtsta.
Por outro lado, êlc só pode ser
aceito quando o .melo econOmlco é ·ca·
paz de absorvê-lo pelas diversas formas conhecidas, o que não ne dá
· atualmente ·no Brasil e- também se dá
em São Paulo, consoante se depreende da desvalorlzaclio dos diversos .titulas cotados na Bolsa e na que vem
caraoteri2la.ndo, fora da · bolsa, ·os bOnus rotativas..
.
14. Na hipótEse,. há desacêrto profundo. pois n!lo nos anula a contrapartida · do patr1m0nlo.
Não ncs cabe examinar-lhe ·as causas fntlmas, nem temos Elementos
se~uro~ para proclam6.-las. Mas. o
·que é certo é que os deflclts existem,
que êl~s são alarmantes e C!Ue n!io
nadem ser e~onOmicamente cobertos.
E' possflvel tooha ma(11!a .1Jars na sua
formAção um.a. certa desordenação do·
Govêmo local, ·quer s.e considere . por
tal o Execut.ltVo, quer também o Le,;fslfttlvo, Inclusive a Assemblélst Constituinte. ll: possível que para êles concorra n deshonestldnde dêste ou dA.auêle no manê.1o dos dinheiros públ!·
cos. ll: poss!vel ~ue dêle se nnroveltem ns negocistas e os ndvoaA dos admlnls,tratlvos. E' crível que dêles wtlcfnem as próprias agremlaclles poJ!tf('o·nnrtldó.rias. ll: perfeitamente
comnreen~lvel resultem tnn).bém de
preocuJ)eÇOes d~ma~ógicas do . Execut.lvo ou mesmo do Leiitlslatlvo, ou
do nossfl lncorrlg!vel sentimentalismo.. Tudo Isso é poss!vel. mas niio
cabe na nosso. competência o aprofund.ar o assunto.
Cumpre no Estado combatê"lo,
pois um tesouro em sltuaclío deficihl.ria crOnica e sem n morfina das
emissões de papel moeda ou um mercado de dinheiro Inesgotável, é te-

souro sem crédito, exposto às especulações mais vergonhosas, à sanha
dos fornecedores deshonestos.
.
15. A União· é que não tem meios
de reagir contra os Estados em tal
situação. Enquanto êles respeitarem
os compromissos no exterior, niio tentarem realizar operações fora do Pa!s
sem a autorização do senado, contl·
verem o ImpOsto de expor:t;açã 0 no limite constitucional, não dispensarem
no prlncfplo da prestação de ccntas ·
dos governantes, não alienarem áreas
Imobiliárias supE'rlores a 10.000 hectares, sem o consentimento do Senado, a União lhes é, de certa forma,
estranha.
Cumpre-lhe, porém, estar atenta,
por evitar que o desastre de uma
unidade federada lhe compromettt o
crédito, e por contar nos seus llml. tes as conseqüê'nclas dos seus êrros.
E êste Senado~ precisa estar de tudo
Informado, por bem exercer as fun·
ções ouc a Constituição lhe confere
como • ór~ão federativo por excelência. Quanto aos Estados precavenhamse os seus homens públicos contra.
tais erros, nols os fatos exercem vinganças terr!vels. E o povo não perdOa.
16. Ninguém pode negar . o refie·
xo dos déflcts estaduais -na órbita
econOmlca. Seja porque não atenda
nos serviços básicos, sej,a. pela natural
restrição no setor das obrllll públicas,
seja pelo poss!vel descrédito do Estado, hê. de o mundo. eccnOmlco se ressentir.
.
N!io se trata, porém, de um efeito
direito, sen!io de um reflexo.
· Q.uando o deficit se justifica e é
fàcllmente -coberto pelo crédito, ou
resultá de obras reprodutlvas e necessê.rias, passa quase despercebido à
economia. No caso paullsta, parece
·que êle não se explica. O próprio Governador do Estado nada ensaia a respeito, reportando-se às condições do
mercado, e compromissos anteriores.
Q, que se depreende da sua defesa,
salvo a referência à agravação pelo
Legislativo em 1948, é que existE d.e/lcit porque existe. Entretanto, ainda.
. aqui, o assunto não transpõe as ral1111
do Estado.
17. Sustenta o Dr. Governador' do
Estado qne a. ,emissão de apólices
ferroviárias tem sido feita,. rigorosa'menti), · de acôrdo com o Decreto
n.• 17.203, de 3 de maio de 1947, que
limitE de Cr$ ..... .
o autorizou
900.000.000,00. Se com elas se tem
pago dividas para com empreitEiros
da E. F. Sorocabana, a que se destinam, tudo se faz como previsto no

no

referido dlplcma legal, expedldo por
!lança, a alta do custo da vida s~o
S. Ex.• antes de votada a constituito!l,os fatores . de pertubação do merção do Estado.
cado monetário, conseqüentemente, do
mercado de títulos públicos e partiA operação é perfeitamente possível,.
embora nem sempre multo compreen- culares. Os possuidores de dinheiro
sível' /Evidentemente, os empreiteiros têm ofertas de juros mais confortae os fom€cedores não se candidatam dores.
_Dai a queda de tõdas a.s cotaçõ~s.
à posse de títulos da dívida pública, nao
_escapando os títulos da União.
mas a pagamentos em moeda, pois é
Nao
há negar, porém, que em São
com esta QUe negociam. Se recebem
Pauler,
a
êsses fatores acrescem outros
. npólkes, e o frazem · licitamente, têm
de
caráter
local: o lançamento contlo fito de vendê-las no mercado sujeinuo
de
apóllces
ferroviárias e de bOtando-se aos. ágios das cotaçõeS Mas
nus
rotatlvos
e
a
quebra da co!lflanêsses ágios hão de sair do Estado per
polltlca.
O
mercado
de dinheiro da
ça
· qualquer forma, Inclusive pelo aumengrande unidade não é Inesgotável E
to de prêça dos serviços ou das mercadorias fornecidas. Ainda aqui, iiL se já.. est!Wa deprlmldo pela ciise
A"eral, a enchente emlssionlsta local
questão é estadual. Aliás, ao relator
deve ter agravado sobremodo a· situa. foram oferecidos documentos comproção. Os números são concludentes·
batórios de pagamentos outros com
~s
Informações da Bõlsa de s. Paulo
apólices ferroviárias.
sao clnr~.s. mostrando a prcdominA.n18. O mesmo se dá com as apólices
cla dos novos títulos nos seus negóunificadas .
cios. li: que os fo.rnecedores e empreiteiros que recebem apólices· ou bõnus
· 19. Os diversos elementos oferecivrecisam desfazer-se dêles. Por outró
dos rao estudo do Senado, não. permllado,
ninguém pode negar que n aglt.en;l uma . apreciação segura quanto
taçll.o
politica local e . a delnngol!"ln
às reavaliações d·e propriedades rua!!rav:am
a desconfiança.
rais para o feito de lançamento do
22.
Também
aqui não ~ !leito negnr
lmpôsto territorial. QUe a riqueza·
os
reflexos
dessa
polltlca sObre cs tlimobfllárln. se expressa hoje em cifras
tulos
·
de
empr!lsns
particulares e tios
lncomparàvelment.e mais altas QUe as
Munlclplos. Se o Estitdo enfarta o
de alguns nnos. atrás, é fora de dúmercado dia por dia e se ns qlledlll!
vida. Que · as bases para o, ·Impôs to
nail cobações dos seus tltuloa, ~obre
territorial nlto devem ter acompanhado a alta vert.lg!nosa dos mesmos tudo dos bôn.us rotlllt!Jv;os, de renl!Zil.çll.o breve . c nté Imediata no: paga· valores, é verdade. Tudo está no
mento dos tributos, permite rcndlls
modo de se fazerem as reavallações.
nlnRUém val empregar o
a.Jtlsslmas,
O assunto diz respeito. sobretudo, às
relações entre o contribuinte e o fls- se11 capital em outros pilpéls.
. Tudo Isso, realcando à llclatlvl\ tio
cC\. Se êste se exceder com fiVnllaM"Jnlstro
da Fazenda, precisa ser coções lnconlsderadas, poderão elas ser
nhecido da ··autoridade da Unido e
desllgadas tanto em processo admir!ê~te senado .e ser considerado . pelo
nistrativo .romo por via judicial. Se
Governador
do Estado.
a própria lei estabelee€r uma trlbu. tacão que Importe em· negar a proFATOS ClUE INTERESSAM 11 U!'lrÃO
.prledad e, o Judiciário não a cumpri23. A moratória da Sorocabana. -'rá.
Bem sustentou o belo !>IU'ecer da
20. Quanto às Iniciativas grandiosas
P<!'l'~ela Comlss§o de constltutcão e
e .à, situação financeira da E. F. Sc- Justiça que ii União, embora não dlrocabma. não há elementos seguros, r1tamente ri!Sponqâvel pelos compropois o Governador contesta as afir- missos dos E.qtados•membros no exmações -do relil.tól'lo ministerial, afir- terior. ilsstiinP. com êlés uma ~spécle
mando mesmo superavit na emprêsa d~> respon.«ab!lldade polltica. O créferroviária.
,
dito do Brasil no estràngelro scfre
com
os d~lltinlllS do crédito das entl21. No -que toca à baixa nas cotações dos ttulcs do Estado, é. eviden- d~ des federadil.s.
(:1uando. tJOrtant.o, a Sorocabana,
temente, um tanto dlffcll atribui-la
olett.en:ndo
a proroeacão ou a re~lus
isoladamente a· esta ou àquela causa.
t~mentn das - nrl)mlssõrias, revéJou
A escassês de dinheiro para nel:óclos
o.Ue está caracterizando a politica do nlio podét ou nfto pretender piHt•r M
Banco do B~asll. a orientação defla- notas promlssd'rlos da ~ull em!Máo e
cionista do Govêmo. a crise que vêm em favor da. Eletncal Ellloort Corposuportando cs bancos, a falta de con- ratlort, . d esco'ntados pelõ Export-
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Dnnk, e esta orgnnlr.nçuo deulnt•ou ctue, meRmo eonoedêdo-n, de·
vot'ln fnzet' cons~n.r o !nt.o elo seu re·
Jnl;ót'ltll •Ao Congresso, chegnnelo-so n
~onslclernr o cnso. como ele Insolvênoltt (bnhkl'up~c:Y), o descróeliLo eln
13oi'oonbnnn ou elo Es~ndo de EL Pnulo
ntlngll' o DrnslL
Nlio lmpor~uvn discutir se uqueln
E~tt•ncllt teoebeu, ou nfto tempes~iv.n
mente o mnl;et'ln1 enoolliendnclo itqueln
empt'@!lrt pnrn n eletrlflonQ!io, . nlio
vnlllt nt•gumentur oom n ltUsêncln de
eotmotnilt ele oombttstlvel com que
••onhevlt, Os Mbttlos .alio ttbatrntos,
l'cri'!llrt legnlmente emitidos e se nohn"
vnm em poder de wroelro,
F'ell~mente, porém, o tleeorédlto tJ!io
ohegc.u n. se verificar, o Oovêt'no
bem Inspirado, j:JII!ilott a pt'omlssót'ln,
tJtJe o Es~nelo de S!io Paulo logo t'eli"
gntotL .
..
.
M, os bOntts rotalivos ~ o ns•
peoto mnl!i gtnve cl!IIJ ntgliiQúes dOil•
t.r!l o Oovllrno t1o E!itnclo, de S!io
l'ruulo está nn emlssfto tlmi ohnrmltdos
bOHttê l'otntlvoo nt1 pot•tndor. F'ot'nm
tnls t.ltttlos ~JrlncltJS pelo Decreto
n.U 4,nn1, tle o tle revet'elt'o. ele 1b31,
nue lheli nulor!Mtt a emlssllo nté
Órl: 120 I O(Jh' ooo,oíl, tipo nllo infet'lot•
11 go, em tlo~é séries !lac1n .umtt ~ofu
o pt'n~o . de do~e meses, O De!lt'et.o
~.nar,, de 4 .de .. setetnbt'o de 19311
l'Pttttlnndo a sei'IMilo e Ot'l!mdo subRét'IM ronsetwando-lhe!i os tne!llltOII
'értt'!iot~riRhldo!l, ~otn n de~lnrn~llo de
ttftil t'etitl<!!t'etn @leil ,IUt'ns, e só o!l r.dm'ltltt nni'!l nnteoltlnlll'lo de \'!'celt.n,
PtW fltn, o De!lret,o'lel ll,b 11.038, de
21 t1e titlvellibt'ó de 11!40, !lilllilet'\'rl11dOr
os hóttus de do~e ttielir.~ como ~lll:ecl
tJn~nt'l tln t'e()!'lht 1 pt•evlu 11. t•espcotlvn
eniiF\ôl'ló nté ~8% de t•eoelttt IJ\'Otldtt
R fh1o nllo lllfet•lnt' n 03. o nutot'l~ou
Uii!Ht otih'n etnl~sl'lo de bôttus ulm'le•
nnlq tr1P. ttol!i n tliltíltl nito.~i, Hmltnn•
tlh. tihl'Mn, o vPnt\hnent.tl 1\11\tul 1\ Ct'$

n.•

cmlsslío dêsto nno, pois cnda m~orci
clo com o dcscnvolvlmcnto ela rcceltn,
tem aumentado. E como os exercicios
~tio autônomos, tese que S. Ex.• r.us·
tenta nc111~ro PIISSO, nlio ó de estranhar fuça o Govêrno tl11ioa rasn do
cmlssfiO antet'ior, pa.rrt pretender ntlnglr cm cndn nno à referida cifra, sem
repnrnr no valor c!t•culnnte, embora
se fnça a compensação com os nnteriot'es ou se reservem recursos para
o t'espcctlvo reegaw, Pot' outro ledo,
llle fnlou nos bOnus .piUl'lenals, cu.Jo
tot;nl pode ch€glll' a tlr$ 200, ooo. ooo,oo.
Bem . examinados llsses titulas, fácil
é vel'lflcm• o seu aspecto ele papel
moedtt tllsfnt'~ndo e sem poder llberntótlo absoluto, A clt'cttnstãncia de
set• no portndot', •conseqUentemente,
de t:ratllç!io manual, a maior parte
de Ot'$ 100,00 cada um ,som juros,
bem mostt•n n!lo se trntar de um ti·
tuto ele t'Eilda, Se está sujeito a um
pt'nllo, llste é compensado pelo tipo.
Quem ntentnr em que o Estndo o
t'ecebe como se dinhelt'o fôt'n, em
pllJ!nJnentn de Impostos, taxns, ~elos,
dividas atlvae, logo verifica como @!e
pode set' tido pot' moedn auxiliar,
No estndo atual da clvlllznçllo, as
contrlbuicOes gerRis dos particulares
parn ns des~s!UI do Estndo ~e realli:lnm em dlnheh•o. Desapnreoet•am os
p~J?nmen~os ln 1tatura. Os próprios
d!zlmrs et•a.m normnlmentc reduzidos
a dinheiro em hnstn pt\bllca. Se o
IJ\qtntJo emite poln. um t.ltulo n curto
têt•mo, sob a llondlçí\o de. recebê-ln n.
ounlqU<I't' momettto na solucno dos
s'cus t.rlbutos ~ crMitoo. cvldcntomettte lhe r.onfm'C a fnncí\01 de mdo
tio pnJ?n111ent,o, J1: se considernrmo~ em
qllc. SP.Il:lllldo d~clnrn o Govcmndor
~ é de conhecimento notório, êlcs
sí\o entt'CI\'UM ll. emm•eltcir.o.~. forncccdorl'<l e ouh'Os credores em Pll.O:n •
ntmtte> d~s divida~ !lo Estado, n1nls
fôt'Cn tcln {!. conclusí\o:
o Tesouro deve receber e pagar dl-

no, otm, ono,íltl, 'rotloo @!~R oonfet~m a
&Reli bôlttt!l nttt,nln nilller llbet·n~õl'lo llhr.lro.
em rPIII~tlo no P.~t<Hfo, oue ~6 !til~'< os
Nilo colhe n justlflrnclio do Sr. GoW1'n:~dor de s.e tmtnr de um titulo de
t'~""" i'llnto dl!lhi'II'O '!1M ~1lAS C~lltM
:~ntccipAc:.~n de r(!Ce!ta. semelhante à.s
J1l~t111ilmi~os " 110 Coft"Cl de ó••fál\~,
tni ""ln, n\11\lltlo ttãll ~;e tt•nt:t t\e ti\· ]~t.rl\.~ do TI'SOuro dn união e dP. out.ros TP.~ruros .,.stnduals. OS titules
11h"h'n I'Plt,
emitidos 'Pnl'll tfll fim devem ser resN~nht\111 tlo-'o r.ot•~•l\ no n~~,::so
i1ll" nnR "'''~nltn wrlflr.Ar 1'1 mm!'l.htm ll'~t.1dM no 'Orõorio e.-terclclo. Não podrm Mntinntl.T .,.m circulação qunndo
1\lttHitln nl<' All'Ofl\, O :St\ Govtrn:~dor
n r~>~eit;~~ iã foi 1>erceblda. Do r.oní:le ~iln Pou\o il\fo~m~ ,::õ 1h~ se:- licito
;;rã.rfio. have:ia duplicação da receit'ltiiHr qf:é Cr~ l>S5,000,1\M.\'l0 con't'ls!)Oll<lent~ a :25% rln. l!'~eltlt ~rçatil'l
ta.
DI"Dois. os :titulas de nntecloacão. da
~)ll'r:t t\~~ :mo.. f~lt:t :t <dednc§n rde
l'8~ita são normalmente eroltldos na
~ lt,'I.MO 000.00 Q\re lã ~erl!lt!'ou
'Primeira 'Ja.rle do exercido, visando
'1\'rtl •c'i'r<:llh~.~o. V~le not:t'!', t't::-e-t.i'llltn,
I([Ue u~se Urnltc se rcft\l'e ~mente à SU!Ilrir :as necessidades do Tesouro nu-

:;_ '1-49ma época de poucos recebimentos, mas
em que as despesas ·não cessam. Não
se compreende tal antecipação• nos
meses de setembro, outubro, novembrà
e dezembro. Acresce que, tratando-se
de suprir necessidade prementes do
erário, na antecipações ·são sempre
contratadas com emprêsns fornecedoras de dinheiro, como bancos não• podendo ser deixadas à sorte das sutbs·
crições que demand[]Jll ,pelo menos,
tempo. Allás, os bôntls plurienais, e
segrundo a lei que os autorizou, colhem recursos para o período adlclonal.
Para agir .como agido, o Estado
conta com os seus fornecedores, empreltelros e credores em geral vale dizer, conta cm lhes pagar os créditos
em bt>nus, que êles aceitam, não por
se tratar da moeda contratuai, nem
por convirem em continuar credores,
nem por acoitarem uma dação em
pagamento, mas por uma form<t suave de coação pois é sempre melhor
receber bôn.us que se negociam de
que nada receber. Sobretudo porque
êlcs sabcrlío defender-se nos yrêços
dns utilidades e até na execuçao dos
õcrvlços, quando dai não decorram
outras vantn~cns. Uma l!egalldndc
assim consentida pode s~r fonte de
multas outras. Pelo menos, amol~ce
as resistências.
A r,C·DClUslío da Egr~gla Comissão
de eon.~titulç!lo e Justiça, é, portanto,
rrreslstlvcl no sentido da lnconstltuclonn.lldadc elo regime dos bónus rotatlvos pnullatas podendo o Govêrno
da Unllío, nn. defesa das suas prerro·
gatlvns. promover a decretação de.9sa
inconstttuclonnlldade e o cumpriment.0 do que fôr decidido. pelo Supremo
Tribunal Federal. pelas duas formas
que a Constltuicão estabele~e a me- ·
nos que os poderes estadll9.is revoguem a lei e tratem de re~irar da clr·
culação tais títulos, já então sem o
anunciado poder llberatório. De qualquer sorte, é preciso retir:i-Ios da circulação ou retirÍir-lhes a fôrça de li·
beração em face do Estado que não
pode Insistir em tal politica.
Do ponto l!e vtsta f!mtocelro. o
próprio Estndõ sofre com êsse mé·
todo. Não é difícil sobrevir um ano
que o Tesouro não receba pl'àticamente dinheiro ou receba pouco, mas
em que todos c-s contribuintes se apresenotem perante êle com bónus rotSJ·
tlvos. A grande circulação e a desvalorlza<;ão terrlvel de tais papéis p~rm!tem essa previsão, o <;lle ,;igniftca
estar multo lon~:e o dia em que o
Tesouro os dlspensat'!\.

. Sob e: aspecto econbmlcc, ~ há
negar a perturbação que u enmrradas de bonus trazem. Abarrotando
os mercados coin atrativos espl!cla!s.
expelem ou outros títulos. E dada a.
sua função monetárla engrossam a.
massa· da nossa · moeda. Por outro
lado, a especulação engorda com éles.
As inflações são ideais para os PSpeculadores e negocistas. E num mo·
mento como o que atravessamos, essa
pesca das economias particulares
para cchrir "dejicits" e justificar
empreendimentos que o Estado não
pode fazer, chega a ser quase crimlnosa.
25. A lle~alldade acima não justi·
ca, entretanto, qualquer medida especlal.
26. Nestas condições, a Comissão de
Finan<;as está inteiramente de acôrdo com a. Comissão de C'lnstltulcáo
c Justiça em que o Podér Le~'latlvD
deve regular a emissão pelos E.'trtdos
de t.ltulos no portador com resgate
pronto ou não; ou com fu:lt.:ries de
moeda. :e aceita a sugi'Stão Cle trabnlharem ns duas em conjunto para
os flns indicados.
Sala das Comissões, em 16 de agõs·to de 1948. - Ivo d'Aquino. · Presi·
dente. - Ferreira de Souza. Relator.
-Andrade Ramos. - ,tljredo Ne1.:es.
- Dnr!Jal Cruz. - José Americo.
Victoria Freire. Vespasiano
Marti7Zl'l, pela ·conclusão. - Rodolpho
Mira:nda.

o SR. PRESIDENTE - Está. finda
a leitura do expediente.
Terminado o prazo regimental de
emend~s perante a Mesa, vão il.s Comissões comoetentes os Projetos de decretos L~lativcs ns. 25 e 26 e os
proJetas de Leis da Câmara nS. 300
e 312, todcs de 1948.
Tem a oalavra o Sr. Senador .Ledo Coelho. orador inScrito.
O SR. LEVINDO COELHO - Senl:!o-r Presidente. é necessária n valor!·
zação do homem rural 1'!ão só com
os recu!roos ban-cários no crédito agr!cola, mas. prtncloalmente. com o tratamento preventivo e curativo daquêles que residem nas zonas lnsalul:res.
9. mnr~m de todos JS recursos da
medicina.
Para êste fim, eldste serviço especiaJizado, para o qual ch>lmo n ntencão drs nobres r.olel!'ls - Serviço
Esoecial de Saúde Pública. Criou-o
a In Reunião de Ministros das Relaç~es Exteriores, realizada . nesta ca ·
pltal, em 1942. atribuindo-lhe o programq. de saüde e saneamento dos
Repílblicas sul-americanas, com a

g·

àjuêla ·técnloa e financeira dos Es- fermngem, a educaçdo sanltâ.rla para
tados Unidos da América.
a elevação do padrão · de conheciFôra assinado em julho de 1942, en- mentos da população a êste respeitre os Go!Vernos do Brasil e dos Es- to e a formnção de bollS hábitos de
tados Unidos; um· contrato básico, higiene, trntando mnis êsse serviço
de 'Preparar o treinamento do pesvisando:
a) Saneamento do vale amnzOnlco.
soal como base' para a execução técb) Preparo e aperfelr.oam~nto ge
nica. bem conduzida e da cooperatécnicos para trabalhos de saude pu- ção financeira com. outros serviços
blica;
·
oficiais de saúde ,de atrnção paralela
c) Colaboração com o Serviço Naou complementar.
clonai de ;Lepra;
·
Convém conslderar-s.e que as realld) Outros problemas de saúde púzações sanitários não têm apenas fiblica, mediante novos empt'eendlmen- nalidade humanltárln, Individual, mas
tos e contratos.
co!etlva ou social como se pode ver da
O contrato, então firmado, teve plo.nllfcação na apllcaç!lo dos recurseus termos aprovados peJo, Decreto- nos dlsponlvels.
lei n.• 4. 567, de 11 de agOsto de
Na Amazônia, lnforma.m as publi1942. .
'
cações feitas, o S.E.S.P.,. teve que
o Decreto posterior n.0 7. 064, de voltar
sua atenção para as pequenas
1944, dilatou o prazo da atuação do
cidades
nas quais presta serviços
S.E.S.P. - hoje em dia ttlmbém há
permanentes. Para as coletlvldades
velocidade nas palavras: às Iniciais. menores, as realizações· têm sido lida d:Pnomlnaçtlo do Serviço formam mitadas a Subpostos, e completandoS.E,S.P. - one deve vigorar até 31 se, dentro de, pos.~lvel, os serviços
de dezembro dêste ano.
Indicados para os pequenos aglome11:. pois. o Serviço Especial de Saúde
rados (seringais, usln~~. habitações
Ptlbllcn. ór~fio de coopernc!lo em maIsoladas) por viagens ltlner11ntes (17
tél'ln de saúde e saneamPnto entre os _]anchas em uso) e pelo fornecimento
Governos brasileiro e amerlcnno do
d.o. medicamentos. No Vale do Rio
norte.
Doce, as Indicações sl\1:1 algo diversas,
De acOrdo com o· contrato orl!llnal tendo-se em vista a maior densione fbmvn a data de 31 de dezembro dade demográfica. Mas, mesmo nessa
rl!l 1943. como limite pnrn os trabaregião, serviços completos estruturalhos 'J)rellmlnnres do é.E.S.P., seria dos em Centros de Sa1ldé s~.o encon- ·
o ~·erv!r,o mantido durant:e êsse petrados em Colatlna, Almot'és, GO\'Ct·
rlodo pelos :~ovel'nos. cont.ratnnte,s,
nadar
sendo· também forcabendo an Brnsll c:rntrlbulr com necida Valadares,
assistência
a medidas profllê.·
Cr$ 9.000.000,00 e os E.:ltndos Unidos
tlcas
em
tôda
a
zonn.
trRbalhadà, E '
dá Amérlra com certa importdn~IR.
111lo
fica
ai
a
atuaçllo
do
Serviço E5·
Findo· o· ano de 1943, novo cotJtrRto pe.clal ·de Sadde.
se firmou p11ra financiamento da contlnnnção dos trabalhes :tté 31 de de1!: do conhecimento geral que um
zembro de 1948. estabelecendo-se uma
dos meios mais eficazes para comesca.la de contrlbulçêes.
.
bater as moléstias transmlsslvels conTive ense.1o de compulsar pub!lca- Riste em estabelecer no organismo '
c6es dêssc set·vlco, notando 1\ resenha humano condlc:ões de reaç!lo e defesa.
elo serviço especial Que demonsh•rt ca- contra a~~:re~s!io do germe por melo
da Imunização atlva.
bRlmente n Importante atuaç9.o do
Serviço Especial de Saúde Pública
o Sr. Andrade Ramos - A~ora'
coni suas'grnndes obras que vêm sen- mesmo, o Govêrno Federal e o Estado
do desenvolvidas no Pais. As obras
rto Paraná, n1,1ma demcnstração da ·
abren~~:em - medicina preventiva, lncomo o problema dn m9.lê.rln deve
olttlndo tratamento profllátlco, eonureocupàr a ·atençft.o de todos· os bra·
tnndo-se ninda as práticas de imunl- illlelros, acabam de. firmnr contrato
zac:tlo e medidas. especial~ de profilapelo QUal serão dlspendidos cêrca de
xia, assistência médica, de acôrdo com 5 mllhOes de cruzeiros em detenni··
a precar!Pcl9de dos recursrs desta :ota· nada rel(lão claauêle Est'J.do. V. Ex.•.
turel!n, sobretudo na Amazônia, e"tu- l]lor conseqUência. foca.llza ponto da
dos e lnvesti~Rcões para a de\:erml- maior Importância JJMa o resurgt.
. nn.clío .da nosolo~~:la regional, Inclusive mento do trabalhador rural.
doi!' setores animados, o saneamento
O SR. LEVINDO COELHO do melo, 11 constru~lí.o e Rdnptaçlio
de edlffeiCIR pnrn. a lnstala:)iio de Al:!radeço o aparte de V. Ex.•. em
hos'pltals, laboratórios, escolas de en- colnboração com o que estou expondo.

..
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O Serviço Especial ,a que nos referimos, emprega êste recurso, como
melo· de combate à. febre tiflca, à.
varíola, à. difteria e, em escala menor,
ao tétano e à tUiberculose. Neste
sentido, têm operado os Centros de
Saúde criado por êste serviço.
Não se pode de!xar de citar os
trabalhes do S.E.S.P. frente ao
comhate à. malária. urna das maiores
endemias que atroflna ou diZimam
os homens do campo. Assim, os focos
larvãrios vão sendo destt·uidos em
grande parte. E, agora, o mesmo
Serviço Especial · se tem prestado
com nova arma de combate a essa.
endemla, empregando o ,recurso de
expurgo domiciliar. pelo P. D. T.
(dicloro-dtjemil-triloretanal o . C!Ue se
convencionou chamar a - dedetisa·Çáo em ~I!cação sistemática nas zonas trabalhadas, com preclooos. re.sultados.
Esta obra tem mostrado grande
sucesso na . luta a!\tl-maláricn, tornando-se na técnica ntual mais nccnt.undn. e mais econOmica.
A frente dêsse serviço, como operoso e intel!goote superintendente,
·está.. o nc.tável sanitarista brasileiro,
o ·sr. Dr. Marcelino Gome~ Cnndau,
que se tem mostrado d~ e:ttremn de.
dlcaçl\o ,envldando todos os esforços
pelo bom êxito de tfldas as medidas
·sanitárias, as mais modernas. Introduzidas pelo progresso da ciêru:ia nos
·temrpos auals.
O Sr. Andralfe Ramos - O que
vai fa:rer no Paraná atinge . n mais
de cem mil prédios.
O SR. LEVINDO COELHO- Em
Minas, também já se Iniciou a cons•
· 'truçlio.
·
OUmpre também assinalar que o
.lustre sanitarista é eficazmente nu·
·xiJindo pelo preclaro assistente. se.
nhor Dr. Orlando José da Silva e por
. um competente e dedlcadiJ! corpo .de
cientista, que ·ho'nram o nosso País.
Sob a imediata dlreção do stlperlntendente se encontram tOdas as ativi·
dA.des do Serviço Especial de Saúde
'Pública, com a colaboração das quatro Divisões Técnicas. Médico-Sanitária, Engenharia, Enterll\!lgem e
·Educação Sanitária.
Para êste fim, têm sido ·construídos
no VA.le do Amazonas diversos prédios
·com leitos para recolhimento dos en·termos. Ainda nara educnçAo sanitária tem o Serviço empre~rado ~utros
·meios, ermo sejam os Conselhos de
Saúde Pllbllca Municipais. Constame, até. que o Oovêrno do Pará r.rlou,
-em cada município, um dêsses conse-

se

lhos de saúde, que auxlllam a propaganda da educação sanitária do· povo.
Eis em resumo, as atlvldades do
s. E . s. P. , que estão correndo. o perigo de paral!zação ou suspensão. com
graves prejuízos para a saúde pública,
se não atenderem à. grande obra em
marcna.
· Com efeito, o contrato estabelecido
fixou· como limite para existência do
serviço à data de 31 de dezembro de
1948, prestes a ser atingida,· sendo necessário prorrogar ou estabelecer novo
prazo para a continuação do serviço,
do mais alto prc.velto e seguro resultado para a saúde pública. Penso
que o Ministério de Educação e, Saúde
Pública, como o Instituto de Assunc
tos Interamerlcanos devem estar Interessados em sua continuação, depelldente do orçamento de 1949,
o Sr. Salgado, Filho - Dá licença
V.. Ex.• para um aparte?
.
· O SR. LEVINDO COELHO- Com
multo prazer. .
o sr. Salgadc ·Filho- As observa·
ções de V. Ex.• têm Inteiro cabimento. ll: indispensável não haja
EOlução. de continuidade no Serviço,
como, Infelizmente, tem' ocorrido, em
outrcs, referentes à engenharia sa·
nltária, completam·~nte lndispen~ável
desta obra da -medicina, (para ·e.xpur.
go da malária.
O SR. LEVINDO COELHO - Agra.
deço multo 0 aparte do nobre ·colega.
ll: a razão de minha referência à
grande obra realizada pelo Serviço.
A Jncrementacl\o do Serviço Espe•
cl~.l d.e Sallde Pública deve ser am·
·parada e ampliada com maiores !il•
curses; pois sua perda ou paralização seria o grande prejuízo de tudo
quanto já está r!!nllzado e - o que
é pior - seria o Inevitável retOrno
daque!as regiões às péssimas condi·
cões sanitárias, anteriores à criRção
do Serviço Especial de Saúde Pllbllca,
aue é o mais Importante rnP.Io de
valorizar c- homem rural da nmnzO·
nla, do vale do Rio Doce e de tOdns
as zonas Insalubres, com o desenvolvimt>nto do JX!tenclal econOmlco das
reg!õrs trabalhadas. <Multo bem;
multo bem. Palma.s. o orador é
cum prtmentado> .

O SR. PRESIDENTE.- Continua
a hora do expediente.
O SR. VICTORINO FREmE (*)
- Sr. Presidente, não me encon·
( •)

Não foi ~evisto pelo· orador.

'
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trava, ontem, neste recJnto quamdo,
O SR. VICTORINO FREmE stlbre a Fábrica de Aviões de Lagoa Com todo o· prazer.
Santa, proferiu brilhante · discurso
O Sr. Salgado Filho - li: exato
meu eminente. colega, Senador Sal- que fiz referência ao nome de Vossa
.gado Filho.
Ex. •, como, a diversas outras perso·
LI, hoje, no ""Diário do, Congresso
nalldades, Inclusive. o Ilustre general
Nacional", uma referência feita por Izauro .Reguera ...
s. Ex.• aos que subscreveram o con.
O SR. VIOTORINO FREmE trato, ai encontrado meu nome, como Então
Diretor da Aviação :Mil!tnr.
oficial de gabinete do General Men·
O
Sr.
Salgado Filho - . .. . por
dança Lima.
.quem
tenhc,
o maior apreço'.
· Sr. Presidente, provà'Velmente, asReferindo-me
a · êsses nomes, tive
~;!nel tal documento, como testemunha,
em
vista
comprovar
que, em verdade,
e multo ·embora tenha o em.lnente ci contrato foi ·celebrado
pa.ra a cons·
senador Salgado Filho nobremente trução da Fábrica de Lrugoa Santa,
assumido a responsabllldade da exe- cuja Instalação não .tinha sido levada
cução daquêle contrato, venho decla- a têrmo .. no meu perlodo de gestão na
rar ao senado ·que o Exmo. Sr. Ge· pasta da Aeronáutica, mas sim no
I'ieral Mendonça Lima ·não fugiu, anterior quando a aviação brasileira.
nem fugiria jamais, à responsablll.· • estava entregue ao Ministério da Via- ·
· dade dos atQs que praticou I'!Ua.ndo ção. Devo acrescentar que tais refe-.
Ministro da Viação .
rênclas tiveram o cunho de dar auSincero admirador dêsse brilhante telltlcldade às minhas aflrmaç~es "'no
oficial general; venho solenemente sentido da melhor comprovaçao do
declarar que sou também solidário contrato que II. Tive ensejo de !leres·
· com s. Ex.•,. não IIIPeruLS ,naquele, mas
centar que êsse documento é de tal
em todc.s os atas praticados em sua lisura que não lhe negaria a· minha
assinatura.
..
gestão.
·o SR. VICTORINO FREmE o sr. Evandro Vianna - V. Ex.•
Agradeço a V. Ex.• o aparte esclapermite um aparte?
·
.
recedor.
O SR. VICTORINO FREIRE -·
Sr. Presidente, tive ensejo de de·
com todo o prazer.
que, não tendo ouvido, ontem,
o Sr.· Evandro Vianna - V. Ex.•, oclarar
discurso
do Senador Salgado Filho, ·
em discurso pronunciado nesta Casa,
somente
hoje
tome! conhecimento da
já se declarou solidário com todos os
.
sua
oração
pelo
"Diário do Congresates praticados pelo General Mendon·
. so". Um ami!l'O de São Paulo, en· ça Lima na pasta da .Viação.
tretanto, telefc;nou-m!l, hoje, pela
O SR. VICTORINO FREIRE manhã, perguntando o que havia aqui
Obrigado a V. Ex.".
.
no Senado, porque alguns jornais da·
sr. Presidente, não é demais. venha quêle Estado - e me afirmou que
reafirmar ao Senado que, mesmo nos êstes obedecem à. orientação do Go~
processos onde não tenha funcionado vernador Adhemar de Barros e tecomo oficial de gabinete daquela pas- riam publicado a notícia de aue esta, mas que tenham sido assinados . tava envolvido ·no panamá da Lapele. Sr. General Mendonça Lima, f!'Oa Santa, o Senador Victorlno Frei·
sou solidário na cc-responsabilidade re.
de todos êsses atos.
Naturalmente, Sr. Presidente, .são
Multo embora o nobre Senador Sal· os bOnus de São Paulo funcionando
gado· Filho assuma a integral respon- · contra mim.
,
sallbllidade do contrato da Fábrica de
Declaro, ·também, que nêste diapaLagoa San.ta, deV'O declarar que a ela são o Governador de São Paulo não
também não foge o General Mendoncontinuará porque lhe tiro o couro
ça Lima. e, eu, oflcla.l de · gabinete
a.qui da tribuna do Senado I Esta a
na gestão de S. Ex. "• não fugiria
declaração que preciso fazer, para
jamais aos compromissos de honra, provar que não temo ·ataques da lmporque .cumpro semp're com exação ,pensa a sOldo do Sr. Adhemar de
os deveres dos cargos que ccupo, Barros. sou um homem feito pelo
mostrando-me. solidário com os atos próprio esfOrço. Meus adversários
de meus chefes, dos homens a que só me poderão vencer, pelo voto, no
tenho servido.
meu Es~ado. Coligaram-se êles e
o Sr. Joaquim Pires - Multo bem. morreram nas urnas. Meus adver·
o Sr. Salgado Filho - V. Ex.• per- sárlos, hc.je, no Maranhão, dormem
·
· na santa paz do Senhor depois de
. mlte um aparte?
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derrotados nutna
eleição escorrelta, onde não Interpu·
seratn . nenhutn recurso e não sofreratn compressão nem violência.
Desta tribuna, Sr. Presidente, que
o povo rnaranhense tne deu para ser.
vir o Brasll, declaro a V. Ex.• que
não 1 levo para . casa Insulto de pessoas classificadas . Por · Isso, aguardo
que me cheguem às naãos os jornais
de São Paulo, porque vou responder
ao Governador dêsse Estado. <Muito

'bem; muito bem) . ·

SR.- PRESIDENTE - Continua a
hora do expediente.
O SR. ALFREDO NEVES - Senhor Presidente, o Município de Rezende está ena festas. Todos os partidos se confraternizam, no território
daquêle Município, para comemorarem
.condignamente o transcurso da data
centenária da sua elevação de VIla
à Cidade.
o mundo oficial do tneu Estado,
tendo à frente seu honrado Governador, o enainente Coronel Edmundo
de Macedo Soares e Sl!va, a estas
horas estará naquele Município fluminense vivendo as tnesnaas alegrias,
os tnesrnos entusiasmos com que os
rezendenses festejatn a 'sua magna
data.
Rezende, Sr. Presiden·te, é' um dos
Municípios mais antigos do Estado
do Rio. For elevado à cidade por
Decreto Imperial n.• 438, de 12 de
jUnho de 1848, e Instalada cona grandes feseividades a que comparecerana
homens eminentes da Côrte em Junho
de 1848 ..
A · sua evolução se encontrou com
a entrada, no descampado, dos primeiros homens clvlllzados, Isso por
volta do ano de 1771 onde principalmente existiam algumas rnalccas
abandonadas por unaa das .tribus do
Purias, senhores da região. Tal era
a beleza daquela zona, tais os encantos da natureza de urna vasta planlcie circundada por montanhas
ingrernes, com extensas !ages de granito negro, aureoladas ou confundidas .por verdejante vegetação de várics matizes, tendo na curniada da
mais elevada delas escarpas aguçadas
a Indicar a vastidão do infinito, que
os ·vlandántes, quando por all transpunham às Ave-Maria, se quedavam
contemplando o pôr do sol.
Ao revés, extensa e sóbria cadela
de montanhas, de exuberante e densa vegetação, de colorido po!lcro111o',
onde, ao aproximar-se a Primavera,

as galhadas abundantes dos ipês· se
cobriam de amarelo, corno a Indicar
aos clvlllzados a existência, por aquelas paragens, de terras ubérrimas,
também do preciosa metal que ainda
agora tem acentuada influência na
vida dos povos.
Ao centro, no extenso descampado
que se la paulatinamente formando
pela derubada de árvores seculares,
singrava, serpenteante, ora caudaloso, outras vezes calmo, tranqullo,,
águas alvas e plscosas, o mag~stoso
Paraíba, cujo vale marcou urna gloriosa e opulenta época para a civll!zação brasileira. Daí, Sr. Presidente, talvez, o nome de Campo Alegre,
dado ao povoado que se formava à
margem esquerda da rnagestosa caudal d'água que .• Jlga fraternalmente
a zona Sul do ·Estado à· imensa Baixada Fluminense.
.
Construíram os primeiros habitantes clvlllzados, ,.no alto de urna coll. na, a primeira ermida, edificaria em
honra à. Nossa'· Senhora da Conceição
de Campo Alegre. Começou. então,
o povoado a sei'. frequentado por. levas
de faiscadores, que nele levantaram.
de início, "ranchos de .tropa" e, mais
tarde, casas ·.residenciais, de pau a
pique, revestidas · de barro vermelho
e cobertas de fôlhas de "uma certa
espécie de palmeira". Dez anos depois, com uma população que crescia
riumêricarnente, a capela recebia o
predicado de freguezla.
Informam os historiadores, que o
desbravamento do território de CamIlO Alegre foi conseqüência da "febre
do ouro" que, do XVI ao século XVII
contagiou bandeirantes e aventureiros, le~ando-os a prolongarem-se pelos ~ertões_ do Brasil em busca do
valloso .metal. Foi, então, que campo Alegre tornou-se passagem· obriA'atórla dos g-arimpeiros que rumavam
à Minas Gerais, acompanhando o
· curso do Paraíba .
os primeiros colonizadores do ntual
Munlc!pio de Rezende data.m, pois.
de 1774. Por essa época, já no perlodo imperial, o escravo, originário
da Africa, velo cooperar decidida·
mente para o enorme surto económico all verificado.
·
Coube mesmo ·a Rezende, segundo ·
Informam estudiosos do assunto, a ·
primazia do plantio e da cultura do
café, na região Meridional do Brasll.
As prlm.elras llll\ldas dessa rubiácea
foram levadas pelo Padre Antônio
Couto da Fonseca, pároco da Jocall·
dade, que as recebeu, na Côrte, do
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Bispo D. José Joaquim Justiniano. senvolve presentemente magi:úflco reIsso por volta de 1786. o café en• banho leiteiro. Mas; não se tem a!
controu em terras de Campo Alegre só pecuária. A agricultura se desenótimas eondições de cultura. As fa· volve e aproveita, para isso, as terras
zendas que se · iam formando, desde férteis, principalmente vales e abas
logo, programavam para as· suas plan• de serra, onde se cultiva o . fumo,
tações também a do café, que assim cereais, legumes e frutas que também
se foi irradiando por todo o Vale do concorrem para: o abastecimento da
Paralba até galgar · terras das Pro· nossa metrópole, inclusive aves e
vinclas de Minas Gerais e S . Paulo. ovos.
.
Com o decürso do tempo, a FregueSr. Presidente, · a data de hOje é,
zia de Campo Alegre, para uns, Cam· pois'; de alegria e· festas para OH repo Belo para outros e até Campo zendenses, como de regosljo será para
Grande para diversos, prosperou e quantos· nasceram ou se radicaram
cresceu, quer quanto ao aumento de em solo flumiiiense. Mas, tão estrel·
sua população, quer no que conce.me tos e fraternais são os laços de Rfeto
ao comércio e à agricultura. Houve que unem os brasileiros e se .fazem
por bem o Govêrno Imperial pro· . cada vez mais próximos de nós quanmover a Instalação da Vila, ·o que tos conoseo vivem, trabalham .e prosse verificou em 29 de setembro de peram em terras do· nosso amado pais,
1801 recebendo · eutão a localidade .que tenho para mim que o centenário
a denomlrulção. de' Rezende, em ho· de um mun!clplo brasileiro é sempre
mensagem ao 5.0 · Visconde de Rezen· homenageado com .os nossos melhores sentimentos civlcos e patrióticos.
de.
·Tempos depois, além dos elementos com o avento da Constituição Fe·
portugueses e africanos, começaram dera! de 1946, tem presentemente Re- ·
a afluir para a vila colonizadores ita- zeonde eleitor, pelos seus municlpes,
lianos. Acentuou-se, por, isso, o seu um Prefeito e a sua Câmara Muni,
·
.
progresso· na primeira metade· do sé- clpal.
culo XIX, o que· levou o govêmo imDe modo que venho solicitar . de
perial, em 1848, a elevar a sede da · v. Ex.•, homem pdblico de larga envila à categoria de cidade.
vergadura moral e politico de tnvuJ-·
Rezende figura , entre os gl'!lndes gares virtudes· de homem pdblico que
mun!clplos numlnenses .. :1!: sede de governou com IIIcontestável eficiência
comarca, criada por decreto .de 15 o Estado de Santa Catarina, sabendo,
de janeiro . de 1883. Tem a superff· portanto,. o que vale e· o que repreele de 1.493· kms.2, com população senta, no nosso melo, o munlcip!o;
de quase 30.000 habitantes, distribui• que telegrafe ao Sr. . Prefeito .e · ao
da em .sete distritos. O seu . pano- Sr. Presidente da Câmara Municipal
rama educacional ·é dos mals. pro- de Rezende para congratular-se com
missores. Tem .dols grupos escolares,. S.S.' E.E:x.•• !)e,lo transcurso dessa
com caapcidade para mais de mil excepcional data para, o Mun!clp!o e,
crianças cada . um •. diversas · escolas bem assim, extenda essa hQmenagem
primárias 'Isoladas, localizadas também ao Sr. Governador· do Estado que
na sede e ·peJos distritos ,além de all se encontra, neste momento, commais ·de uma dezena de escolas mu· partilhando da alegria ·e do entunleipals. Possui escola Normal e -um . s!asmo dos rezendenses.
(Multo
magnifico ginásio - o "D. Bosco" bem).
- com um professorado de escol,
Comparecem mais os ·senhores
além da Escola Militar que é dos
Senadores:
maiores e melhores aparelhados dos
estabelecimentos de. ensiiio · em nosso
ADdrade Ramos.
pa.ls.
.
Pinto Aleixo ..
A sua rede IIIdustr!al encôntra~se
Cicero de Vasconcelos.
razoàvelmente desenvolvida, ~endo
Salgado. Filho.
para salientar a importância do seu
Durval· · cruz.
'·
comércio que prospera e melhora dia
Clodomlr 'Cardoso.
a dia com a abertura . freqüellite de
santos Neves.
novas. agências bancárias. A :!ase
Pereira Pinto .
Ferreira de Souza.
áurea do café passou em todo o sulHamilton Nogueira.
fluminense, transformando-se as suas
Walter Fra.nco.
terras, onde prosperou e floresceu
Ma.thias Olymplo.
.
o. plantio. do. café, em ·vastas pastaRibeiro aonçalves (13) •
. gens de capim-gordura,, onde · se de~
1

- '7~-:'
D~e.m · de. comparecer os senhores Senadores: ·
Alvaro Adolpho,
Magalhlies Barata.
Plinto Pompeu.
O!avo Oliveira.

Navaes

Filho.

Apolonio Bales.
Gócs Monteiro.
Maynard Gomes.
Sá. ·Tlnoco.
Marcondes Filho.
F'lávio Guimarães.
Getulio Vargas.
Ernesto Domelles (13).
O SR. PRESIDENTE - Exgotada
à hora do eJ~pedlente.
O SR. PEREIRA PIN'IP - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O . SR .. PRESIDENTE - Tem a ·
palavra o nobre. Senador.
O SR. PERElRA PINTO- Senhor
Presidente, ·achando-se ausentes desta
Capital os nossos ilustres colegas
Senhores Senadores Sá. Tlnoco e
Novaes ·Filho, solicito a V. Ele.", nos
termos do Regimento, que lhes dê
substitutos, até o se1.1 regresso, na
Comissão de Agricultura, Indústria·
e Co!Jlércio .
··
O SR. PRESIDENTE - Atendendo · à solicitação Cio Sr.' · Senador
Pereira Pinto designo .os Srs. Senadores Francisco Gallotti e Fernandes
Tavora, rçspectivalll.ente, para subs·
titu!rem os .Srs. Senadores Sá. Ti·
~ e No.v~~es Filhó_ na Comissão de
.A,gl'icultura, Indústria . e Comércio,
durante a sua ausência., .
Antes de .passar à Ordem do Dia,
comunico à Casa .que esta Presidência, foi . procurada JlOl' uma comissão
de Vereadores de,São Paulo, que veiu
convidar os ·Srs. Senadores a participarem do Congresso de Vereadores a
realizar-se em CamJ?inas, nos pri·
meiros dias do pr6ldmo mês. ·
ORDEM DO DIA
:O.isCJLssão ú.nica do Projeto de
Lei da Cdmara n.• 209, de 1948,
que concede isenção de direitos
de impor.táçãG e demais ta:ra.1
aduaneiras para um grupo elé·
trtco Caterpillar Diesel, àdquirldo
pelo Govêrno do Estado do Maranhãl). <Com pareceres ns. 664
e 665, das Comissões de ·Consti·
tuição e Justiça e de Finanças, tavaráveis à aprovação do projeto
com a em,enda oferecida pela primeira da,s reteri.das Comissões> .
(pau,.n).
.

Não llavendo quem queira usar da
pa:Iawa, encerro a dlseussão.
Vai-se proceder à votação.
Subm!lterei . em primeiro lugar a
emenda da Comissão de constituição
e Justiça, com parecer favorável da
de Finanças .
Os Senhores que a aprovam, que!. ram conservar-se Bentados. (Pausa) •
ll: aprovada a seguinte
EMENDA

Ao Projeto de Lei da Câmara nú·
mero 209, de 1948.
·
Ao art. 1.0:
de previdência social".
O SR. PRESIDENTE - Passa-se
à votação do projeto.
Os Senhores··. qu!l o aprovam, assim
emendado, queiram ficar sentados.
(Pausa>.
·
lt aprovado, com a modiiicação

constante da emenda aceita, o
seguinte:
PROJtTO DE ~ Djl CÂMARA

N.O 209, de 1948 ·
O . congresso Nacional decreta:
Art. 1.o 1t concedida lsençã o de
direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive a .de previdência social, para um grupo elét.rlco
. CaterpUlM' Diesel D-8.800, de 4.119
quilos, vindo no va~por ingl& Island .
adquirido pelo Govêrno do Estado
do Maranhão e .que se destina ao
serviço de iluminação • da. cidade de
Rlbamar, naquêle Estado.
· Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor
na data de sua Pll'bllcação.
•..
Art. 3. 0 ·Revogam-se as disposições
em contrário.
_
O SR. PRESIDENTE - O projeto
que acaba de ser votado vai à. Comissão. de Redação de Leis.
São sem debates aprovados, em
discussão única, os seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CWRA

N. o 218, de 1948

o

Congresso Nacional d~ta:
Art. 1.0 lt o Poder Executivo IIU·
torlzado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial
de Cr$ 2. 374,20 (dois mil trezentos e
setenta · e quatro cruzeiros e vinte
centavos) , l!ara atender a pagamento
d,e gratiiicação de magistério, relatl·
va ao periodo de 3 de julho a 31 de
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dezembro de 1944, conforme dispõe o tocolado no Tésouro N'aclo.nal, sob
Decreto-lei n.0 2 .895, de 1 de dezem- o 0. 0 141.294-44,
Art .. 2.0 Esta Lei entrará em vigor
bro· de 1940 ·concedida a Luis Nogueina
data de sua. publicação, revogara de Paula, Professor Catedrático
(F.N.A. - U.B.), padrão H, do das·. as disposições em contrário.
Quadro Permanente do Mln!stérlo da · ·O SR. PRESIDENTE - Sobem à
Eciucaçáo e Saúde. ·
·
sanção ·os Projetas de Lei da Cll.mara
Art. 2.0 A presente Lei entrará em . ns. 218, 219 e 220, de. 1948.
vigor na data da sua publicação, reDiscussão úníca da Proposição
vogadas as disposições em contrário.
·'

n.• 292, de 1947, que cria a Comissão do Vale do· São Francisco
e dá outras provid~ncías.
Parecer n. 0 717 da Comissão de
Finanças, oferecendo substitutivo),

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

<com

N.0 219, ·de 1948

o

(~
I

I

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: o Poder Executivo autorizado a doar ao Munlc!pio de TU• ·
panciretã, no Estado do- Rio Grande
do sul, ·duas faixas de terrenos, com
·a área total de 47.239,50 metros quadrados, uma com a área de 9.240,00
metr.os quadrados entre os quUOmetros 98-/-974,00 ao 99·/-205,00 e outra,
com a área de 37. 999,5D metros quadrados, entre os qull0D1etros 99-/-245,00 ·
ao 100-/-780,00 do· antigo traçado da
linha férrea de Santa Maria a Marcelino Ramos, B>bandonada em virtude
das variantes constru!das no . trecho
de, Pinhal a Cruz Alta e de -propriedade da Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. Não se inélu! na
doação, de que trata êste artigo, o
.lado direito da faixa compreendida.
entre os qUilOmetras 99·/-270,00 ao
.99-1-320,00 do antigo traçado da
linha. férrea. de Santa Maria a Mar. celino Ramos.
Art. 2.0 Para efeito exclusivo· do
pagamento de taxas, é atribu!do · ao
·· terreno doado ·-o valor de Cr$ 0,50
<cinquenta ' centavos) por metro
quadrado, no 'total de Cr$ 23.619,80 ·
<vinte e três mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e oitenta centavos) .
Art. 3.0 A presente Lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
. revogadas as disposições em centrá•
rio.
PROJETO DE LEI DA . CÂMARA

N. o 220, de 1948

O SR. FERREIRA DE SOUZA
Pronuncia discurso que será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE _:. Continua
a discussão.

O SR.· NO D'AQUINO Pro•
nucía discurso ' que será publicado

1
1"
"'"""0
.
'i' 'I . ··! ;~l"!fii
!NfJl' ..,-,
:'
O SR. Pij.ESIDENTE - Continua.
a discussão <Pausa;) •
. ··
Não havendo mais quem peça a
palavra, declaro-a encerrada.
·Vem à Mesa, são !Idos e aprovados os segUintes requerinlento.s: .
,~

REQUI!lllJJ!ENTO .

N.• 115, de J948

·Requeiro preferência. para a votação do · substitutivo da Comissão de
Finanças à Proposição n.0 ::!92, de
1947.

Sala. das Sessões, em 27 de agOsto
de 1948. - Ivo d'Aqutno. ·
REQ11ERJMEN'I:O
N~·

116, de 1948

. Requeiro votaçlíÓ em glObo do substitutivo da· Comissão de · Finanças,
§alvo os qéstaques solicitados. ·
.Sala das Sessões, em 27 de agOsto
de 1948. - '... Ivo d'Aqufno.

Nacional decreta:
. ~ k:Q1JE11IMEN'XOS
Art. 1.• ll: o Poder Executivo au--"
torizado a abrir, pelo Ministério da
· · N.•. 117, de 1948
Fazenda, o crédito especial de Cr$
1. 971. 681,80 <um milhão, novecentos
Requeiro o destaque da segunda.
e oitenta centavos), para pagamento parte
da emenda n.• 1 da Comissão
à Caixa Económica Feedra.l do Pat'ade
Constituição
e Jusj;lça.,
ná, na. divida. contraída. na. mesma
pela Rêde Viação Paraná-Santa CaSala das Sessões, em 27 de agOsto
tarina, de que trata o processo pro- de 1.948. - Ferreira de Souza.
O

Co~gresso

'

'

-757-

'

Francisco, com autonomia. financeira
e administrativa..
N.• 118, de 1948
Par!igrafo único. A Comissão do
.Solicito destaque para as seguintês Vale do São Fra.nclsco é ·diretamente
palavras do art. 10 do substitutivo subordinada à Presidência. da Repúrespectivamente nas letras a, ·b e c; bllca, cujos atos serão referendados
a) "com sede em Belo Horizonte"; pelos titUlares dos Ministérios interessados, cond'orme a matéria regub) "com sede em Joazeiro";
lada.
c) "sede em Proprlli";
Art. 2.0 A Comissão do Vale do
Sala das Sessões, em 27 de agõsto
São Francisco será dirigida por um
de 1948. - Ismar de Góes.
Presidente e dois diretores nomeados pelo Presidente da República denREQUERIMENTO
tre pessoas de reconhecida. IdoneidaN.0 119, de 1948
de técnica e .administrativa.
§ 1.0 Os dois diretores serão nomeaRequeiro o destaque do art. 12 do
.dos
para. o período de 6 anqs, exceção
substitutivo, para ser rejeitado.
feita na primeira nomeaçll.o, em ·que
Sala das Sessões, em 27 de .agOsto serão Indicados, respectivamente, para
.··de 1948. - Ferreira de Souaa.
os perlodos de três a seis anos.
.
O SR FERREIRA DE SOUZA - ·
§ 2.0 Nas substituições, o nomeado
(Pela ordem) - Sr. Presidente, nacompletarli o período· do diretor subsda tenho a objetar ao requerimento tituído.
· .
·
· e nenhum obstlicuio crio à votação
Art. 3.0 O Presidente da República
do projeto. Pelo Regimento ela de- !lxarli em decreto, mediante proposta
veria .ser feita artigo por artigo. Foi da Comissão, o local· de sua sede.
justamente êsse o ponto que discuti,
Art. 4.0 A título: de remuneração
levantando · dúvidas, ao sustentar o mensal o Presidente receberá a quan. parecer da Comissão de Finanças, no tia de quinze mil cruzeiros (Cr$ ...
· tocante ao parágrafo 1.0 do art. 1.0 .t5. 000,00) e os diretores doze mil crudo substitutivo.
· zeiros (Cr$ 12 ,000,00) •
Deveríamos cum.urir o Regimento,
Parágrafo único. .11: vedado ao Prenão votando o prÕjeto em glôbo.
sidente e aos Dlretores:
O Sr. Ivo d' Aquino· - O meu rea) exercer qualquer outra funquerimento é feito sem prejulzo de
ção remunerada de carãter púqualquer destaque.
blico;
O SR. FERREmA DE SOUZA bl ocupar qualquer cargo ou
Entretanto,· não desejo criar a. menor
participar
da diretoria. de emprêdificuldade · ao andamento da ma.tésas
particUlares
com fins idênti. ria. Requeri, por Isso, a V. Ex.•, que
cos .ao da c. V. S. F. . ,
submetesse ao'; plenlirlo o destaque
Art. 5.0 Incumbe a c. v. S. F.:
da parte da ·emenda da Comissão de
Constituição e Justiça que ··manda
a) organizar e . submeter ao
substituir a expressão - "submetida
Presidente da. RepúbUca, partt
ao Presidente da República" - por .
aprovação do Congresso Nacional.
- "subordinada ao Ministério da
· o plano geral de aproveitamenViação e · Obras Públlcas".
to do Vale do São· Francisco, vi·
o· SR. PRESIDENTE- Vou subsando a ·regularização do curso
meter a votos o substitutivo da code seus rios, melhor distribuição
missão de ]i'lnanças .
de .. suas águas, utilização do seu
'potencial hldroelétrlco, fomento
Os· Senhores que o aprovam, resda Indústria e da. agricUltura, desalvados os destaques concedidos,
senovol'V!m.elllto da Irrigação, moqueiram conservar-se sentados.
. dernização dos . seus transportes,
<Pausa> .
Incremento da .imigração e da coll: aprovado o seguinte substilonização, assistência. aos trabatutivo da comissão de Finanças
lhadores e famlllas, organização
dos serviços de educação e saúà
de e exploração de tõdas as ri·
PROPOSIÇÃO N, 0 292, DE 1947 ·
queza.s do vale.
b) assistir e encaminhar para
.Art. 1.• Fica constituída, para os
.
outras
áreas as populações que
tlns declarados no artigo 29 do Ato
forem deslocadas em razão dos
das Disposições Constitucionais Trantrabalhos efetuados na região.
sitórias, a Comissão do Vale do São
REQUERIMENTO
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dotações previstas no art, 29 das
Disposições Transitórias por qualquer
putr"' ·entidade pública, depois de
!'provado pelo Congresso Nacional o
plano a que se refere a letra a dêste
!'rtigo,
. § 2.0 Enguanto o plano não for
aprovado, a Comissão proporá, junt;amente com o seu .programa anual
de trabalho, os planos parciais que
não }Jossa desde logo executar diretamente, · para que sejam executados
através de ór[@os administrativos federais, por intermédios dos respectivos ministérios.
§ 3.0 Nt>sta hipótese, · as verbas a
serem empregadas . pelos · Ministérios
serão prb'viamente e por prc>posta. da
Coinissão, · consignadas em orçamento
Rara a. apreciação do Congresso, de·
duz!das do total correspondente à c~ta
constitucional atribuída à Comissao.
Art. 6.0 Os serviços já existentes
no Vale do São Francisco com a
mesma finalidade da C. V. S. F.
passarão a. ser por ela orientados e
fiscalizadas.
.
Parágrafo · único - Passarão, no
prazo máximo de um ano, à admlnis·
·- tração d!reta e total da C. V. S. F. ,
os trabalhos e serviços ora em execl!ção com recursos exclusivos das do·
tações previstas no artigo 29 do Ato
das Disposições Transitórias, ·respeitados todos os . contratos e comproID!ssas existentes.
·
Art. 7.0 A Comissão. poderá colab<lrar com as associações rurais existentes, ou com as que se venham a.
criar para mais rápida e eficiente in'rodução de processos mais adequados
na agricultura e na pecuária.
Art . 8.0 Tôdas as admissões para
~ c. V. S. F.; serão exclusivamente·
feitas em comissão ou por contrato.
Art: 9.0 O quadro do pessoal da
sede da c. V. S. F. será fixado em
lei anual e de- livre admissão e dispensa. pelo Presidente· da Rem1bllca. ·
§ 1.0 As tabelas numérir,as de mensalistas e · diaristas, na . área de nerviço, no Vale, serão aprovadas pela
C~mlssão, em decisão rpor maioria,
cabendo ao Presidente admit.!r os
!llensallstas e aos chefes de distritos
o · pessoal diarista.
· A.rt.. 10. Como órgãos da Comissão do Vale do São Francisco ficam
criados três distritos de obras:
a) - Primeiro Distrito · - do
alto São Francisco - com sede
em Belo Horizonte c tendo a área '

superiar ·do vale das cabeceiras
à barra do rio das Velhas.
b) - Segundo Distrito - do
médio São· Francisco - com ·sede
em Joazeiro e tendo a sen cargo
a área média do vale, . da barra
do Rio das Velhas à Cachoeira
de Itaparica .
· c) - Terceiro Distrito - do
baixo São Francisco - sedCJ em
· Proprlá. - e ·tendo a seu cargo a
área inferior do vale, de Itapa.
rica aa oceano.
Art. · 11. A c. V. S. F. ao organizar as suas . tabelas de· salárias pro. curará fixá.-los, observadas as· condições de cada região, a fim de atenuar
quanto possível as ·perturbações oriundas da mudança de atividade das
populações locais.
Art. 12, Ressalvada a concessão
da c. H. S. F. poderá o Oovêrno.
· Federal explorar . as quedas dágua
· !To rio São Francisco, através . da
c. v .. s. F.; ou de sociedades de
economia mista, que forem organizadas. · .
á
§ 1.• A c. H.· S. F. dever coordenar os r.;:~.ts proJetes COI_!l os da
c. v. S. F. de forma a nao preju·
. dicar a finalidade desta.
§ 2.• Na aquisição da energia . hi·
droelétrira terão preferência os .Es·
tRdos, Municípios, CooperatiVIJ:S e Sociedades sem fins lucrativos.
§ a.• o preço do Kilo~att-ano em
l'!'ro~•o na alta tensão para estas en·
tldades será. Igual, no máximo, ao seu
custo acrescido de 6% .
·
§ 4.• Nenhuma energia elétrica ser~. t.ransmltlda para fora da bacia
do São Francisco sem QUe lhe selam
antes atendidas as próprias necessl·
dades.
· ·
•.
Art. 13 . Das áreas compreendidas
no plano de !rrlf;(ação, e outras obras,
o Govêmo Federal, por intermédio
da c. V. s. F. poderá promover a
desapropriaclío de terras destinadas
à colonização e. especialmente, à íl·
xacão de populações deslocadn.s por
motivos decorrentes .do plano gera! .a
executár.
·
·
Art. 14. 'Poderá a C. V.. S. F.
assinar convênios e arôrdo~ com os
Estado~ e Munlc(p!os rlbelr!phos • ~a
ra os fins previstos nos artlp;os_ o. e
6 o medin.nte expressa aprovaçao do
Presidente da República.
fim
Art. 15. r Fica criado para
especial de coordena.r os proJetas e
ativldades da administração pública
na ii.ren do Vale do Sfio Francisco o
conselho Técnico e .Econômico do

o

-

.,. -

Vale do. São Franclseo, constituído
da seguinte forma:
a) - Pelos presidentes
. da Comissão ' do Vale do São
Francisco.
da Companhia Hidroe!étrica do
São Francisco.
.
.do Conselho de Aguas ·e Energia
Elétrica.
·
b) - Pelos diretores dos Departamentos Federais.
das Obras contra as Sêcas. ·
de Estradas de Rodagem.
de Estradas de Ferro. ·
dos Portos, Rios .. e Canais.
c) - Por um representante de
cada um dos cinco estados situados na bacia do São FrlmC!sco,
nomeados cada um: dêles pelo Presidente da República entre os nomes Indicados em lista tríplice pelos governadores daquêles Estados.
.Airt. 16.
A êste Conselho, além
de coordenação prevista nesta lei cabe encaminhar, devidamente informados ao Presidente · da Repúbllr,a, os
projetas e. relatórios das entidades
que o Integram no que se relacionem
com o Vale do São Francisco.
§ 1.o Reunlr-se-á o Conselho em
sessões ordinárias ao menos seis vêzes
por ano, sob ·a presidência do Ministro .da VIação e Obras Públicas, e
em sessões extraordinárias, quando
r:.onvocado pelo Presidente ou )lOr um
terço do número ·dos conselheiros. ·
§ 2.o Será atribuída por sessã.o uma
cédula de : presença aos conselheiros
no valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) , .não sendo permitida, remuneração maic>r do que Cr$ 1. 000,00
(mil cruzeiros) num mês:
.
· Art. 17. O. Presidente da Repú~
blica enviará, anualmente ito Congresso, com as contas relativas. a
exercício anterior as que se referem
detalhadamente aos serviços a cargo
da C. V. S. F. devidamente jUlgadas pelo Tribunal de Contas.
· Art. 18. · Tõdas as dotações orcamentárias ou não, destinadas ao Vanado8 ao Vale do São Francisco, serão depo~!tados no Banco do Br.as\1
para ulterior requisição a.utor!zadB
oelo Presidente · da República.
• Art.. 19. TOdas as dotações orcn·
mentáriaG ou não destinadas ao Vale do São Francisco, indeoendem do
registro no Tribunal .de Contas para
:;arem distribuídas.
Art. 20. Dentro ·de noventa dias
da constituição da C. V: S. P. organizará esta o seu regimento a ser

submetido à aprovação do Presidente
da República. ·
Art. · 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação .
Art. 22. . Revogam-se as disposições em contrário. .
O. SR. PRESIDENTE - Passemos
~s destaques concedidos. Em primeiro !usar o referente à emenda
da Comissão de Constituição e Jus·
tiça.
Em votação.
Os Senhores que o !!Provam, que!-.
ram permanecer sentados .. (Pausa> .
1!: rejeitada a seguinte
1
Da Comissão de Constituição e
, , Justiça
·
EMENDA Jl', 0

Em vez de' "e ficará subordinada
ao Presidente da República· e cujos
atos serão referendados pelo Minlst.ro de Estado do Interior e Justiça"
diga-se "e subordinada ao Ministério da Viação e Obras Públicas".
O SR. PRESIDENT-E - O plenário. vai agora apreciar os destaques
solicitados pelo Sr. Ismar de .Góes.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES
(•) -

(Para encaminhar a votação>

- Sr. Presidente, antes de mais nada,
devo ressaltár a Importância da comissão do Vale do São Francisco.
Mult.a gente não acredita nela nem
na recuperação da região. Sou · um
crente na recuperação, que desejo
assente em bases sólidas.
Com a extensão m!nlma de 600.000
qul!Ometros quadrados, não poderá o
Vale ser tratado como um todo, sem
o. divisão racional do Serviço, que a
Comissão competente da Cãmitra dos
Deputados distribuiu entre duas DIvisões de Obras - uma . em Minas,
outra na Bahla.
A Comissão de Obras Públicas, 11
qual foi o projeto· remetido. se . não
me engano, por inlcia.tl'VII do Ilustre
Senador Ferreira de Sou2:a, estudou
a questão e propôs repartição com-,
pleta, ·b!lseada na tradição que há
sõbre o. São Francisco .
Desde que começaram os estudos,
dividiram-no em Alto, Médio e Baixo. A Comiss!lo de Obras PúblicM do
Senado, fugindo à or!ent-n()!io do órF:fio correspondente da Ct\m~.ra, que
o sepnrn,ra em duas scções, de
membros em três distritos, o primeiro
dos quvis o do Alto São Frnncisro.
com sede em Belo Horizonte, teria
(•) Não foi revisto pelo crndor.

- '760a seu cargo a,bacla superior do Vale,
das cabeceiras à barra do Rio das
Velhas.
li: bem de vêr, para quem possui
ligeira visão do mapa do Estado de
Minas, que Belo Horizonte fica, .precisamente, no centro desta seção,
atendendo, portanto, de maneira per.,_
.feita, às necessidades da administração.
.
o segundo distrito, o do Médio São
Francisco, se situaria em Joazeiro,
pOrto fluvial e ponto terminal de estrada de ferro ligada à capital do.
Bo.hla.
· O terceiro distrito, o do BaiXo São
Francisco, seria localizado em Proprlá, correspondendo-lhe o BaiXo
Vale.
Lerei, agora, a parte final da justiflcaçã,o da Comissão.
:
"E' indispensável assentar-se, de
inicio, a estrutura maior da Comissão, dividindo convenientemente sua atuo.ção ao longo da
extensa área sõbre a · qual ela
deverá. aplicar suo. atlvidade, e
!Para isto !IIProveitamo"lllOS, com
ligeiras alterações, da dlrvisão tradicional do São Francisco, desde
Halfeld: alto, médio e baiXo. Não
há. ai lnjunções politicas, mas o
império exclusivo de um critério
g!lográ.flco ou técnico . ad!Jtado por
todos os que se ,tem ocupado dêste
assunto. São três zqno.s diferentes, em cada uma das quais as
soluções de. vários problemas se
assemelham e . podem grupar-se
·têcnlcamente, completando-se. cada uma delas é bastante grande
<para se equliparar cu superar mesmo, qualquer dos Distritos em
que se divide o Departamento Nacional de Obras . Contra as Sêcas.
PÔrçoso é reconhecer que, ao
menos em tese, só temos vinte
anos a partir de 1946 - para
cuidar do São Francisco; dai a
conveniência de lhe atacar .os
problemas com energia e ordem,
para o· que multo influirá a divisão em Distritos aqui' aventada".
·
Estas as razões, Sr. Presidente por
· · que penso deve ser mantido o dispôsto constemte do . substitutivo.
O Sr. José Americo - v. Ex." dá.
licença para um aparte?
O SR. HENRliQUE D·E NOVAESCom todo o prazer.

O Sr. José Americo - Tive dúvidas sôbré as localizações e V. Ex.a
explicou que, juStamente nêsses pontos, as comunicações com as sedes do
Servli;o se tornavam mais fáceis. Julga o nobre orador que, assim situadas,
as administrações .atenderito satisfatoriamente a tôda a. região?
O SR. HENRIQUE DE NOVAF.S Não sõmente as seções como os centros administrativos lucrarão com semelhante localização.
O Sr. Francisco Gallottt - :t.sses
pontos são como que centros de gravidade das respectivas regiões.
O SR. HENRIQUE DE NOVA-EsEra . o que tinha a dizer. <Muito
bem).
.
O SR. FERREmA DE SOUZA (•)

-. <Para .encaminhar a votação) -

Sr. Presidente, . não tenho dúvida
em declarar que, se entendesse dever
a lei fiXar ·o ponto sede da comissão
do Vale . do São Francisco acataria,
sem discussão, a proposição da Comissão de Finanças, decorrente de sugestão do nobre Senador Henrique
· de Novaes.
1
,
O Sr. Francisco Gallotti - Técnico dos mais 'conhecidos.
O SR. FERREmA DE. SOUZA Grande engenheiro.
O Sr. H~mrtque de Novaes - Obri·gado a V. Ex.•.
·
. O SR. FERREmA DE SOUZA . . . ao renome que o. elevou às mais
altas situações da engenharia nacional, junta conhecimento integral do
·problema.
·
Não teria dúvida; más não posso
dar. apõio a S. Ex.a, pela orientação
que tomei na Comissão de Constituicão e Justiça, no sentido de não se
fiXar em lei qualquer· série de ser·
viço.
O Sr. José· Américo - A Comissão
de Constituição e Justiça não tem
competência para êsse pronuncia-·
mento.
·
O SR. FERREIRA DE SOUZA Não mais discuto a competência da
Comissão.
·
O Sr. José Americo -·A matéria
escapa à sua atribuição.
O SR. FERREmA DE SOUZA Nno sei se escapa, ou não. Sei que
oferece emenda, por· mim sustentada;
e devo ser ouvido como qualquer senador o deve ser.
( •)

Não foi revisto pelo orador.
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o ·sr. José Américo- v. Ex.• então fala: em nome da Comissão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA -

V. Ex.• vai permitir-me, apesar de
tôda a consideração que me merece,
mas às vêzes V. Ex.• é intempestivo
quando falo a respeito de certos assuntos.
.
O. Sr. José Americó -V. Ex." into-

tas regionais ' e as illficuldades · que
adviriam para ·a sua localização.
O Sr. Henrique de Novaes -

A lo-

calização deve ser a mais racional
possível.
·
O Sr. José Americo - Como V.'
Ex.• justificou no inicio.
O SR. FERREmA DE' SOUZA ....:.

Sõbre .êste ponto ·não teria dúvida ·
lerante.
em admitir a fixação pela lei. Bastava. partir do honrado Senador. Hen- ·
O SR. FERREmA DE SOUZA V. Ex."· · avança· opinião antes de; rique de Novaes para julgá-la, presequer, ter eu. completado um 'período viamente a mais justa e certa.·
O Sr. Henrique de Navais - ·obri- •
. ou um pensamento.
gado
·ao nobre colega.
·
·O Sr. Henrique de Novaes - Per~·
O SR. FERREmA. DE SOUZA - ·
ril!ta-me um esclàreclmento. A referência não é quanto à sede de Dlre- Não posso, entretanto, dar meu voto ·
a S. Ex.•. Não porque haja emenda.
torla?
precisa da Comissão de · Constituição
o· Sr. Francisco Gallotti - Quanto· e Justiça: mas porque a consideração
às dlretorlas do trabalho .
da. emenda, quanto à sede, foi a conso Sr. Henrique de Novaes · - O· tante do meu parecer. Não deve a
Presidente da República· determina- lel interessar-se por estabelecer se. os de acõrdo com· proposta da Co- des de direto'rlas ·ou de serviços.
Esta . a tínica razão· pela qual da·
missão.
·
·
rei meu voto ao destaque do· Senador
' o Sr. Francisco Gallotti - São as Ismar
de Góes. '
·
sedes dos distritos.
Sr. Alo11Bio ·de Carvalho - Pode
o sr. Filinto Milller - Três são V.: O Ex.•
inforinar-me qual o destaos distritos.
·
que
pedido
o sr.' Henrique de Novaes - Coisa de Góes? pelo Sr. Senador Ismar
diferente.
O SR. FERREmA DE SOUZA ,....
o SR. FERREmA DE SOUZA _,
A .. Comissão de Finanças propôs a
v . Ex." vai ver que estou coerente divisão em distritos de acõrdo com
nêste sentido. sustento que a lei não a . sugestão. O . Senador Ismar de
deve fixar a sede. · TUdo deve ser · Góes solicitou destaque para o disdeterminado 'de acõrdo com o desen- positivo que determina seJam· as se·
volvimento do serviço; tanto a sede, des dlstria!s fixadas, mediante. acôrcomtJ as principais repartições. ·
do.
,
V. Ex.• mesmo, que. é, como disse
O Sr. Aloysio de Carvalho ....:. Re·
de inicio, e folgo em proclamá-lo e quereu, então, destaque da emenqa?
l'epetí-lo,. homem do maior valor na
O SR. FERREIRA DE SOUZA·engenharia nacional ... ·
Ná!J; do · artigo.
' .
O Sr. Henrique de Novaes - ObriO Sr. Aloysio de Carvalho - Aj)ro- .
gado a.V. Ex.•.
vado o destaque, desaparece o artigo
O SR. FERREmA DE. SOUZA10?
.
. . . teve a seu cargo a dli'eção de
O SR. FERREmA DE SOUZA ...;,
obras as mais notáveis já havendo Perfeitamente.
· ·'
honrado, a nós do Rio Grande do
Estou emitindo voto . pessoal, coeNorte, com a orientação magnlflcR rente com a idéia ,por· mim sustenda antiga Dlretorla de Obras Contra tada de que não compete à lei fixar
as Sêcas.
os lugares das sedes provlsórlâs ou
o Sr. Henrique de Novaes - Não permanentes de distritos ou servi•
consegui fazer pelo Rio Grande do . ços. Essa a raz!io.
Norte tudo quanto desejava.
·
· O Sr. Aloysio de Carvalho - O
projeto prevê a sede da Comissão e
O SR. FERREmA DE SOUZA. V. Ex.• nli.o sabe quanto o Rio Gran~ . também três sedes distritais?
de do Norte, foi, é e será agradecido
O Sr. Filinto' Milller " - Está de
a V. Ex.•, em todos os tempos.
acOrdo com o parecer do Senador
Ferreira de Souza na Comissão de
O Sr. José Americo ·.....:... Tive dúvidas quanto à locaUzaçli.o do serviço. ·constitulçli.o e Justiça. No substltU•
Sei.· a que ponto chegam as dispu- tlvo se prevê que "o Presidente da
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O Sr. Henrique de Novaes - Peço
República fixará em decreto, medi·
ante . proposta da Comiásiío, . o local a V. Ex:.• atender à conveniência dé
decidir já uma questlio tlio simples
de sua sede".·
e
racional .. ·.
. O SR. FERREIRA DE' SOUZA ~ão ·há contradição com o parecer
O SR. ··FERREIRA DE SOUZA da comissão de Constituição e Jus...
por coerência .com a idéia que
tiça. Há· contradição com · a .minha sustentei.
·
fundamentaçlio, quando sustentei nlio
O Sr. Henrique de Novaes - ..•.
dever a lei fixar nenhuma sede, 11em
por que atende A: divisão lógica, técponto de estabelecimento ..
nica, tradicional e atende· um pouco
O Sr. Filinto Mllller - O substitutivo cria· três distritos, além da. sede à .situação polftica, por que contempla os Estados de Minas, Ba.hia, Perda comisslio.
. .
nambuco
e Sergipe.
·o Sr. Aloysto.
Carvalho - Se
O SR. FERREIRA DE SOUZA o substitutivo dá ao Presidente da
República a faculdade de fixar 11 Estou inteiramente de ac6rdo com
sede e se f6r eliminado o dispositivo t6d~ as observaçlies de V. Ex:.•.
relativo a distritos, quem fixará' a Apenas sustentei não dever a lei interessar-se por êsses assuntos deisede dêsses distritos?
xando-os para serem resolvido: pelas
O SR. FERREIRA DE SOUZA Será a direção do serviço que os es- autoridades executivas. Estou ·amarrado .ao m.eu. argumento, que consitabelecerá, de ac6rdo com as neces. dero,
em principio, de valor. 'Na· ·Prâ·
stdades.
tica, V. Ex.•, poderâ ter razão. Assim
o Sr. Aloysto de Carvalho -. Per· estaremos a.nibos ·lógicos e coerentes. ·
manece a divisão dos distritos.?
Apenas sou obrigado a tomar uma ,
O SR .. FERREIRA DE SOUZA -·
atitude contrâria. ·
:
.
Como criação da lei, ·desaparecem os
Sr. José Amerlco -·Os d!J;tritos
distritos; mas poderão aparecer como daOInspetoria
Contra as Secas foram ·
criação, devidamente aprovados pelo fixados por lei.
Se assim n!io se
Presidente da República . :l!:sse, o meu tivesse . procedido, talvez teria haviponto de. vista.
do· uma guerra no nordeste.
·Como disse, não tenho · objeções
O Sr. Francisca Gal!ottt - Vossa
à divisão dos distritos; Se nada sou- . Excelência
tem t6da razão. · ·
besse,. não grocuraria nem indagar ..
Partindo a lndicaçlio do Senador HenO SR. FERREIRA DE SOUZA'rli!Ue Novais, eu a acharia justp., pela Sr. Presidente, é a declaração de vosua origem.
to que . faço, sem a pretensão de .
convencer ninguém. (Muito ·bem).
O Sr. Henrique de Novaes - A razão de dividir-se imediatamente foi
O SR.. PRESIDENTE - Vai se
ganhar um pouco de tempo.
proceder à votação do destaque so11O SR. FERREIRA DE SOUZA- citado pelo Senador Ismar de Góes,
Acredito.
·
senaradamente, por que hã três iteris
o Sr. Henrique de Navaes - o pro- diferentes. O primeiro ê referente à
·
jeto teve inlicio, na Câmara dos llltra a.
Deputados, em janeiro de 1947.
Os Srs. Senadores que o aprovam
O SR. FERREIRA DE SOUZA .::_ queiram permanecer sentados.
E uma das maiores lutas travou-se
(Pausa>.
just.amente em t6mo da divisão do
Estâ rejeitado.
Serviço.
.
O SR. ctCERO DE VASCONCELOS
O Sr. Henrique de Novaes - . se
deixarmos para ifer feita depols, .. nlio <Pela ordem> - sr. Presidente, re·
se. começará mais, o Serviço não queiro .verificaç!icr de votaç!io.
serâ iniciado.
o Slb ·PRESIDENTE ::.... Vai-se
o Sr. Francisco Ga!!ottt · - Virá proceder ..:A, verifióac}lio da votação.
a competição entre os Estados e aca- Os Srs-. senadores que .aprovaram o
.ba,remos não· tendo o Serviço tio destaque do substitutivo, para serem
cedo.
· · ,
' .... retiradas as palavras "com sede em
Belo Horizonte", queiram levantarO Sa. FERREIRA DE SOUZA v. Ex.•, há de convir em que nio se. (Pausa> ,
estou seql,ter combatendo, mBll dando · · Q!!eiram sentar-se os ·que votaram
o meu voto. E sou obrigado a votar contra o destaque e levantar-se os
assim...
.
que votam a favor. (Pausa> .

de
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Votaram . contra' a eUmlnação 34
Srs. Senadores e· B· faYor 1.
liTI!.o há nmnero. '
Vai-se proceder à chamada.
Respondem "Illio" os Srs·. Senadores:
•
Alvaro Maia.
Waldema.r Pedroea.
Evandro Viann&.
Ferreira de souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Etelvina Lins.
Durval CI'UIJ.
Aloysio de carvalho.
Pinto AleiXo. ·
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Pereira Pinto.
Levinilb ~coelho.
Eu~Iydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Filinto Müller.
Arthur ·santos.
Ivo d'Aqufno. ·
Francisco Gallotti.
Luclo Corrêa.
Salgado Filho. (24) .
Responde "sim" o Sr. Senador:
Clcero "de· Vasconcelos (1).
O SR. PRESIDENTE - Responderam "não" 24 Srs .• Senadores, · e
"sim"· um.
.
Está. confirmad& a falt& de nll·
mero ..
Passo às matérias em dlscllS!Ião.
Discussão única do Projeto de
Lei da Cllmara n.• 94, de 1948,

t1!úJ autoriza a al1ertura, pelo MI-

nistério d.tt JustiÇa, 40" crédltcf especial de Cr$ 88. 800,00, 1!4TIZ ·114llttmento ~ a ~~.servflfores lfo e:z:tifíto Território Federal de Ponta
Porá. (Com pareceres· ns.• 440 e
'700, dai comisslles lfe .Constitutt;4ô ·e Justtça·· e de Finanças, ta.vor4veiB tto projeto e con.tl'ário. d
emenlfa de plendrio>.

Não havendo quem queiram fazer
uso da palavra, encerro a dlscusdo.
(Pausa).

·

Eilcerrada.
A votaçlio fica adiada.
Discussllo única do Projeto de

Lei da C4mara 11.• 136, de 1948,

que autoriza o Poder E:tecuti'oo a
crmr, pelo Ministério da Aerondutica, o crédito especial de
Cr$ 1. 000. 000;1)0 para atender ds

despelfU com a lnatGZaçllo e reaUiuçllo IJit .RIIkllllUi Begionlil . de
NtnJSfiiJ~ At!tea dll Aff4ntlco Sul
<Com .114recere8 /GVÇJráveis números 707, '7011 e 709, das Comissões
de Constituição . e Justiça, d.e Vtaçllo e Obras Públicas e de FI- .
11411(141).

Não querefu:lo nenh'I.W Sr. Senador
usar da palavra, decl'!l.l'o encerrada. . a
d!Soussão.
A votação fie&. adfada.
Dlacme4o tinica lfo Pl'o1eto de
Lei da Cllmara. 11.• 149, de 1948,.
qll.tJ· concede lsenç6es ·de direitas

de import/Jijllo e demais taZils
·aduaneiraa, lnclUBfve .a de tn'efli·
d~ncitl lôctal e ·tmp6sto de consuma, a 77t1Jtertata importados. pelo;
Cômpanltüi Nacio1tal de Navegaçao Costllira - OrganiMçllo Hen. rfque. Lage - Patrifn~1iió Nacional. ccom pereceres: favordveis
ns. 691,. 892 e 693, das. Co111ts~lles
de· canstft.ufçllo e Justtca; de Via·
ção ·e Obras· Públicas· e de Fi·
11G71ÇG/f).

.

Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer ·uso da palaVra., encerro a
êlfscussllo. <Pausa) . ·
Encerrada.
A votação fica adiada.
•
Dlscussllo únictJ do Pro1eto de
Lef da Cllmara 11;0 161, de 1948,
Q118 autoriza o Poder E:t:ecutivo
a abrir, 71810 • Mi111Btérlo do Aerondutica. o crédito espec1al de ••.
CT$ 6, 000.000,00, para . atender 4
despesa11 de · pesaoal, . em 1947.
CCom pareceres favoráveis núme. roB 705 e '106, dliB Comlsst1cs de
Constituição e Justiça . e de l'i-

nançasl. ·

·

Não havendo . quem queira usar da
:palàvra, vou . encerrar a discussão.
<Pausa>.

·

Encerrada. A votaçlio. fica adiada.
DlsCUIIIlO úniCa do Projeto de
Lei da CdmtJttJ n.• 1811, cte . 1948,
que concede lsençllo · de direitos
de im:DOrtacão e demais tam's
aduanetrar. para 1àtia Imagem tles~

tinodli ao. Gindsió da rmaculadli
Conceiçtto, em Natal. CCom fiG·
receres javor4veú 11st 698 e 699,
dlis Comissões tle Constitulçlto e
Justiça e de l'lna_nças> ..

Se nenhum· dos Srs. Senadores de·
seja usar da palavra, encerro a dfscussÀo. · (Pausa) .
Está encerrada. A . votação fica
adiada.

-7MEsgotada a hora da sessão, vou 'en- ceição, eni Natal. <Com pareceres facerrá-la, designando para a de se- voráveis ns. 698 e 699, ·das Comissões
de Constituição e Justiça e de Figunda-feira, dia 30 a seguinte ·
nanças).
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei
Continuação da votação, em discus- da Câmara n.• 197, de 1948, que exsão única da Proposição n.0 292. de tingue as funções gratificadas de bi1947, que cria a Comissão do Vale
bliotecário e de ajudante de bibliodo São Francisco e dá outras provi- tecário, referidas no art. 3.0 do De·
dências. (Com Parecer n.0 717, da creto-lel n.• 8. 904, de 1946, que reorComissão . de Finanças, oferecendo ganizou o Departamento Nacional de
substitutivo) .
Portos, Rios e Canais; <Com pareVotação, em · discussão única do ceres favoráveis ns. 694 e 695, das
Projeto de Lei da Câmara n.0 94, de Comissões de Constituição e Justiça
1948, que autoriza a abertura, pelo e de Finanças) .
Ministério da Justiça, do crédito esDiscussão única do Projeto de Lei
pecial de Cr$ 88. 800,00, para. paga- da Câmara n.• 198, de 1948, que aumento a· ex-servidores do extinto toriza a abertura, pelo Ministério da
Terrlt.ório Federal de -Ponta Porá. Viação e Obras Públicas, ·do crédito
<Com pareceres ns. 440 e 700, das especial destinado a pagamento .de
Comissões de Constituição e Justiça gratificação a Leonardo Normando,
e de Finanças, favoráveis ao projeto Mestre, referência XIV da Rêcle de
e contrário à emenda de plenário) . Vlacão Cearense. (Com pareceres fa. Votação, em discussão única do voráveis ns. 696 e 697, das Comissões
Pro.1eto de Lei da Câmara n.0 136, de de Constitulcão e Justiça e de l"i194~, que autoriza o Poder Executivo , nanças).
a 9Jbrir, pelo Mln1stério da Aeronáu·
(mie~. do Projeto de Lei
tica, o crédito especial de ·Cr$ •.•..• daDlsr.ussão
Câlmnra
n.•
212; de 1948·, que ron1. 000. ooo,co, para atender às .despe·
cede
Isenção
de
direitos de importasas com a Instalação e reallzacão da Cláo e demais taxas
aduaneiras, incluReunião Re!llonal de Navegação Aé- sive impôsto de consumo,
para 300
rea do Atllintlco Sul. (Com pareceres !anca-chamas
encomendados
pela Se·
fa1roráveis ns. 707, 708 e 709, das cretaria de Agricultura, do E~tado
do
ComiR~ões de Constltulcão e Justica,
Rio
Grande
do
Sul.
(Com
pareceres
de Viacão e Obras Públicas e de ·Fi· favoráveis das Comlslíes de Constina.ncas).
Votação, em dls®Ssáo única, do tuição e de Finanças).
Discussão •Preliminar <artigo 135, do
ProJeto de Lei da Câmara n.• 149,
Rep:lmentol
do ProJeto de Lei do Sede 1948, que coÍ!cedo Isenções de direitos de !mporta.cão e demais ·taxas nado, n:• 29, de 1948, aue estabelece
actuaneiras, Inclusive a de previdên- normas para a instltulçlío do Seguro
cia social e 'impôsto de consumo, a Agrário. (Com Parecer n.• 722, da
materiais Importados pela Compa- Comissão de Constituição e · Justiça,
nhia Nacional de Navegação Costeira favorável auanto à constitucionalida- OrQ'anlzacão Lap;e - Patrimônio de e também quanto ao mérito com
emendas).
Nacional. (Com pareceres ravorá·
Discussão úntca do Pro.Jeto de Lei
veis ns. 691, 692 e 693, das Comll;slles
de Constitulclio e Justiça, de Vla.çlio ·da Câmara n.• 122, de 1948. oue
manda erhdr na. Capital da Reoúe Obra~ Públicas e. de Finanças) .
Votaçiío, em · discussl!.o únic:\ do /bUca, monumen.t.o ao ex-Presidente
Pro.feto de Lei da ·Câmara n.• 161, da ReoúbUca. Conselheiro Francisco
de · 1948, que autoriza. o · Poder Exe- de Pa.nla RodriR"ues Alves e dá ontras
~uf.tvo a abrir, pelo Ministério ·da
providências. . (Com pareceres númeAeronáutica, o crédito eSlleclal de ros 71R e 7Í9, resnectivamente, da..q
CrS 6. ooo. 000,00, para atender a des- Conils~lles · de· Constltuiclio e Justiça
pesas de pessoal,· em 1947. (Com pa- e de Finanças, ambos favoráveis aos
rer.P.res favoráveis ns. 705 ·e 706 das protetos e o seR"undo também à
ComiRFões de Constituição e Justiça emenda de reda.çlio oferecida pelo
.. e de Finanças) .
primeiro).
Vntacão. em dlscuMI!.o única do
- Disr.ussl!.o única· do Pro.1eto de Lei
da CAmara n.0 165, de 1948. aue dlsPr.of~t,o de Lei da Câmara n.• 185,
dP. l 948. oue roncede lsenclío de · di- JJÕe sllbre o amnaro a participantes
rr.ftns ,de imnortaclío e demais taxas da Fôrca Expedicioné.rla Brasileira.,
·aduaneiras para uma imaQ'em dest.i- oue serviram no teatro de ooeraçlles
nada ao Ginásio da Imaculada Con- da .Itália, em 1944 e 1945 . (Com pa-
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receres; favoráveis ns. 720 e 721, respectivamente, das Comissões de Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas, o .P.rlmelro com emendas, contra a qual se manifesta o segundo) .
· Discussão· única do . Projeto de 'Lei
da Câmara n.0 174, de 1948, que autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito eS~Pec!al· de Cr$ 13.000.000,00,
destinado ao desenvolvimento econô- ·
mico da região do São ,Francisco.
<Com pareceres favoráveis, _.sob números 585 e 714, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça,
de Finanças e de Viação e Obras Públicas) . ·
Discussão única do Projeto de. Lei
da Câmara n.0 181; de 1948, que. eQu!pàra o Corno de Bombeiros do Distrito Federá! às policias m!litares · e
e~tabelece o fôro a que ficarão sujeitos seus componentes. <Com pareceres favoráveis sob ns. 724 e 725, res. pe,cf.!vamente, das Comissões de Constltuicão e Justiça e · de Fôrças Armadas).
Discussão únl.ca do Projeto de Lei
da. Câmara n.0 171, de 1948, aue dispõe sôbre a promoção ·dos Caoltães
dos Quadros de Serviço das Fôrças
Armadas .. (Com .nareceres favoráveis
ns. 650, 651 e 731. das Comissões de
Constituição e Justiça, de FOrças Al'madas e de Flnancas) .
·
D!Rrmssão ún!t:a do ProJeto de Lei
da Câmara n.0 131, de 1948, aue autoriza a abertura, pelo Ministério da
Guerra, do crédito especial de Cr$
99.163.966,50 para ocorrer ao pa1tall!.ento de várias despesas realizadas
em 1946. (Com pareceres favoráyeis
ns. 734 e 735, das Comlss6es de Constituicão e Justiça e de Educsçlio ·e ·
Saúde.
·
Dlscussli.o única do Pro.1eto de Lei
da Câmara n.0 153, de 1948, que autoriza a abertura do crédito esoeclal
de. CrS 1. 000.000,00 pelo Ministério
da Justlca e Negócios Interiores,. nara
na11amento de · salário de. Pessoal do
Território do Acre. (Com pareceres
favoráveis ns. 736 e 737, das Comlss6es de Constltulçli.o .e Justiça e de
Finanças) ,
. ·
Dlsrmssli.o única do 'pro1eto de Lei
da Câmara n.0 216, · de 1948,. aue autoriza. a abertura, pelo Ministério da
Educacão e Saúde. do crédito espe-' ..
ela! de Cr$ 10.600.00 para atender a
pal!'(!mento de gratiflcac}ío de m~is
térlo a Vicente Grassanl. (Com po.rereres favoráveis ns. 738 e 739, das
Coml&~ões de Constituição e Justiça
e de Finanças) .

Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.0 157, de 1948, que autoriza a abertura, pelo MinlstÇrlo da
)l:d ucaçáo e ·Saúde ,do crédito especial de crs 7. 200,00 para atender a ·
pagamento de gratiflcação de magistério ao professor·' Djalma da Fon.
seca Neiva. (Com pareceres favo.rávels ns. 740 e 741, das Comissões
de Constituição e Justlç~. e de Fi;
nanças).
·
Discussão única ·do Projeto de Lei
d~ Câmara n. 0 116, de 1948, que dlspoe sôbre o pagamento de diferença
de .vencimentos aos professOres civis
vitalícios, com hortras militares, nos
estabelecimentos de ensino do Exér;
cito. (Com pareceres favoráveis ns:
742 e· 743, das Comissões de Consti- ·
tu!cão e Justiça e de Finanças)
·
.Discussão única do ProJeto de Lei
da Câmara n.0 1138, de 1948, que abre,
pelo Ministério da Educação e Saúde,
o crédito especial de Cr$ 260,826,00
para atender a despesas decorrentes
do socorro prestado : à populacão de
Trlnldad, na Bolfvia, assolada por
inundações. <Com pareceres fmior!Svels ns. 744 e 745, diLs Comissões de
Constituição e Justiça e e Finanças) . ·
t,a rllscussão do Projeto 'de Lei do
Senado n.o 14, de .1948, que faculto.
o inicio do horário às 7 horas, quando
.ocorrer acõrdo coletlvo entre empregadores e empregados, devidamente
homoloJ?ado pelo Ministro do Trabalho,. Indústria e. Comércio, (Com
pareceres· n.0 385, da. Comissão de
Constituição e Justiça, . favorável
auanto à constitucionalidade, e n.o
746, da Comissão de Trabalho e
PreVIdência Social, com substitutivo).
Dlsllusslio únlra do Pro1eto de Lei
na Cílmara n.0 159, de 1948, QUe autorl~a a. abertura, pelo Ministério da
Jnst.fca. do crédito especial de CrS
25, ooo,oo oara ~:Ltender às des!lcsas
da 3.!" Cor,(erênc!a Penitenciária Brasileira. (dom pareceres favoráveis
n~. 747 e 748, das Comissões de Cons- titvllllio ii -Justlca e de F\nancas) .
Dl~cussão única do ProJeto de Lei
na Câmara n.0 230, de 1948, nue aut{l.•i~9. n. aberturll, pelo Ministério dR
F>du~~ão e Flalide, do crédito esneclal
de Ct1; 12.798,40 nara atender a naJ!O.mento de ~rat.iflr:ac!io de mMistérin conl'edlda a Pedro Lins Palme!ril.
(Com nn.rer.P.rP.s favoráveis l1R. '74CJ
"· 750. dR$ C'lnmls~ões de Constituição
c Justlca e de F!nancas) .
Levanta-se a sessli.o às 18 horas·
e 30 minutos.
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RECEBEM EMENDAS PERANTE A
.
MESA
Na seSiiáo de 30 do corrente:
Projeto de Decreto · Legislativo . n.•
27, de 1948, que mantém a decisão do
Tribunal de Contas de 12 de setamlt:'o . de 1947, que recusou registro ao
têrmo de ajuste celebrado em 18 de
julho de 1947, entre o Departamento
Nacional de Obras de .Saneamento do
Ministério da. Viação e Obras Públlcas
e a firma uCEARTEC";
Projeto de Decreto Legislativo· n.•
28, de 1948, que autoriza o Tribunal
de Contas a reglstra.r o contrato- celebrado entre a unllío e a Provlncla
Carmelitano F'lumlnense e António
. dos Santos TeiXeira. e sua mulher,
relativo à comp;:a de um ·Imóvel situado à rua. Coronel Montenegro,
n.• 265, Santos, São Paulo;
. Projeto de Lei da Câmara n.• 313,
de 1948, que abre, ao Poder •Judlclãrlo o crédito suplementar de Cr$
38 ~501i,oo, para ocorrer ao pB!!amento
de estipêndios a Juizes do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Alagõas; ·
ProJeto de Lei da Câmara n.• 315;
de 1948, que dispõe sObre a fundação
e concesslío de auxilio · a assoclaç!íes
com finalidades de educação flsica ou
prática desportiva;
·
Pro.1eto de .J;.el da Câmara n.• 315,
de '1948, que abre, pelo Ministério da
Fazenda, o crêdlto especial de 011
'17.160.117,10, para llquldaçllo de contas de transportes efetuados pela Estrada de Ferro Central do Brasn, e
dâ outras providências.

n.• 1 da Comissão de Constituição e
Justiça.
. _
Sala das comissões,, em 25 de agOsto de 1948. - Atttllo Vlvacqua,
O SR. PRESmENTE- Em votação a emenda. n.0 1· da Comissão de
Constituição e Juattça.
TRECHO DA ATA DA 109.• SESSAO
· EM 28 DE AOOS'l'O QUE SE RE·
PUBLICA POR TER_ SA1DO COM
INCOR.REÇ(IEB.
o SR. PRESIDENTB: - O Projeto
de Lei da CAmara n.• 204, de 1948,
sobe à sanção.
Discussão única do Proieto de
Lei da Ofimara n.• 205, de 1948,
que autoriZIJ a abllrtura do crédito especial de Cr$ 11. 200,00
para pagamento do aluguel do
prédio onde fU'TI()iona o 7'ripunal
Regional Eleitoral de Serglp'e .
(Com pareceres javorávels, números 8611- e 659, das Comiss/Jes
de Constituição e Justiça . e de
Finanças, o último com emenda).
.
(Pauslt). ·

·Não havendo quem peça a palavra,
encerro a dlscussAo.
Vou submeter a.votos, em ptlmelro
lugar, a· emenda oferecida pela Comissão de ·P'lnanças.
ll: aprovada a seguinte
EMEifDA

. Ao Projeto de Lei da C{t1111Jra

N.• 205, de 1948
Onde se lê, no art, 1.0 "ao perlodo
de setembro de 1845 a dezembro de
TRECHO DA ATA DA 108.• SESSAO · 1947" ..
EM 25 DE AGOSTO QUE SE RJE•
Diga-se: "dos meses de setembro
PUBLICA POR TER SA1DO COM de 1945, dezembro de 1946 e todo
INCORRBÇOES.
ano de 10.'7''.
O SR. A'ITILIO VIVACQUA DIRCURSO PRONUNCIA:OO ·PELO
<Pela ordem) • Sr. Presidente, l'eSR. SENADOR PILINTO MULLER,
quelro preferência para a eniendli . NA. SESSAO DE 25 DE AGOSTO .
n.• ·1, da · Comissão, que se acha à
. DE' 1948.
página 7 do avulso.
POR TER SIDO -PUIILICADO
. O SR .. PRESIDENTE .:... O nobre QUE Sll REPRODUZ
OOM INCORII!lÇÕrB
Senador terá a bondade de enviar
O SR. FILINTO MVLLER, (*) requerimento à Mesa, nêsse sentido.
sr. Presidente ,inicialmente, desejo
· O SR. ATI'ILIO VIVACQUA prestiJI'' um esclarecimento ao aparte
Assim farei, Sr. Presidente.
qUe dei ao· nobre Senador Sr. Arthur
Vem à Mesa, é lido e aprovado santos.
.
o seguinte
Referi-me, na ocasi.Ao, ao projeto
contadores que, segund~ S. Ell:,•,
dos
JIEQUEIIIMII:KTO
teria sido julgado inconstitucional
Requeiro, na forma regimental,
preferência para votação 'da emenda
( •) Não foi revisto pelo orador.

-·mpelo Senado. Verifiquei, no Diário
do Congresso, . - . porque nll.o !'Stive
presente à ssesll.o em que a. matérl.a
foi votada - que o nobre Senador se
referia ao projeto de reorganização
da Contadoria Gilral da República e
n!io ao dos . contadores.
Meu aparte decorreu da circunstAncia de haver 111 Câmara dos Deputados . votado um projeto referente
aos vencimentos dos contadores do
Ministério da Fnzemla e o Senado
do. República, pela emenda · do nobre
Senador Jo!io Vlllasbõas, aqui apro·
vada, estendeu os dispositivos dêsse
JlrDjeto aos oficiais administrativos
i:llls delegacias fiscais. Dessa forma
ficou ampliado o projeto da Câmara.
Essa, a afrlmatlva que fiz.
~ O Sr. Ferreira de Souza o que,
lamei!távelmente jâ aumentou as despesas de vinte e trinta mil cruzé!ros. ·
.
·
O SR. Fn..INTO MtlLLER - Não
estou entrando no mérito do. questão
relativa a aumentos. Apenas estou
explicando por Que razão, quando o
Sr. Senador · Arthur Santos se referiu a contadores, dei o apo.rte af!r_mando que o Senado haVIa ampliado
projeto votado pela Câmara. · A Câ·
mara e o Senado têm entendido Bfirmo~o conscientemente Que . os
projetas ori1.1.t1doo de mensagem do
Poder Executivo podem ser ampliados para receber melhor forma, para
contemplar funcionários que não
tenham sido atendidos nas metnsa·
gens presidenciais.
O Sr. Victortno Freire - Como tem
sido sempre feito. :t norma comum.
o Sr. Fernandes Távora - ll: uma
questão de estabelecer equidade.
O Sr. Dario Cardoso - Desde que
n!io se.la referente a funcionários do
Poder Judiciârlo, o ÇtUe é coisa dife· .
.
rente.
. O SR. FILINTO Mtl'LLER - Aquéles que . entendem lmposslvel a ampliaç!lo de projetas oriundos de mensagem do Executivo ou de iniciativa
privativa da .Câmara dos Deputados,
estã.o- apegados à tradição que · velo
da Inglaterra de que somente a Câ·
mara .dos Comuns poderia votar leis
financeiras. Esta tradição se transferiu à Constituição Francesa, e fi.
gurou em todos os regimes representativos, mas não tem· mais razão de
ser na época atual, quando o Senado
é eleito pelo povo, é fruto do ·sufrâglo
universal.
O nobre Senador Arthur Santos
dtou comentários à Constituição de

1891, mas s. Ex.• que não teve tempo, como afirmou, de entrar mais
profundamente no exame do assunto, deixou de c~tar comentários às
Constituições de 1934 e de 19~0.
Quando da leg1slatura de 1934, o
nobre Deputàdo Mozart Lago teve
oportunidade de fazer uma consulta.
ao eminente jurista Clovis Bevllacqua
sõbre a posição da magistra,tura em
face . da Constituição, em resposta,
Olovis BevilacQua afirmou que os
magistrados não podem ser considerados funclonáriQS públicos. Seria
da competência, portanto, dQ · Poder
Legislativo, ·segundo Clovis, a Iniciativa do aumento dos vencimentos da
magistratura.
O Sr. Attilio Vivacqua - Só no
que respeita à organização dos servi.
.
ços.
O SR. FILINTO. MULLER .:.... ··E
Clovis assim opinava por ser atribui·
cão privativa do Poder Legislativo, a
fixação dos vencimentos ..
.l!&e parecer de Clovis BevllacQua
foi por ser esposado também . pelos
eminentes juristas EPitáclo · Pessoa e
Alfredo Bernardes, como é fácil ve- ·
rlflcar-se no volume XXXII, supl, do
Arquivo do Poder ·Judlr,lárlo. Araújo
Costa, que cita ésse fato .no seu comentário à • Constituição de 1934,
acrescenta também que compete ao
Poder Le!llslatlvo, taxativamente fixai'
·os vencimentos do Poder Judiciário
visto não se aplicarem aos Mastlstra:
. dos os preceitos do artigo 41 daquela
Constituição.
O Sr. Ferreira de Souza - Permita-me V. Ex.• uma observação. :S:sses
comentadores concordam em que o
Congresso pode ter iniciativa no to. cante ao Poder Judiciário. :t preciso· notar, en~.reta1nt.n. n11e o mojeto
em votação vai multo além e abran~e
o Ministério Público, o Tribunal de
Contas e o Tribunal Marltlmo Administrativo ..
_O SR. FILINTO MULLER - Isso
nao está previsto no profeto simplesmente e, sim, no art. 76 da Constltulcão quanto ao Tribunal de Contas.
O Tribunal de Recursos está citado .
nos· arts. '16 § 1:", 106, parágrafo únlr.o, artigo 14, A 1.• do Ato Const.lt.uclonal das Disposições Transitórias
e, mais, na Lei 33, de 1947.
O Sr. Ferreira .de Souza - Não·
como fixação de vencimentos do Judlclârlo.
·
O SR. FILINTO MULLER - Pre· ·
clsamente como fixação de venclmen-
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tos. É o de. que cogita. A Constituição de 1946 cogita da fixação de vencimentos do Tribunal de Contas.
O Sr. Ferreira de Souza - Mas nenhuma referência faz aos auditores
e procuradores.
.
' O SR. FILINTO MULLER - Há
uma gradação de funções, uma. hie-.
rarquia, que também se faz ~entir
através dos proventos estabelecidos.
o Sr. Ferreira de Souza ...:.... Mas
o . Tribunal de Contas não é Poder
Judiciário, assim como o Minisrbérlo
Público também o não é.
O SR. FILINTO MULLER -Não
estou afirmando isto. l!lstou afirmando, sim, que a Constituição fixou .
os vencimentos dos .ministros do Tribunal de Contas.
O Sr. Attilio Vivacqua -· O meu
·argumento não . é só no sentido de
que os magistrados não são . funcionários. A Constituição, quando n.tribui iniriativa exclusiva ao Presidente
da República para os pro.i etos de lei
relativos à criação de vencimentos,
está se referindo propriamente ao ser:
viço de máquina administrativo-burocrática e não àquelas instituições
constitucionais, como o Poder ,Tud!ciario, o Ministério Público e como
seria o Conselho · de Economia. enfim. àquela~ instituiçõe~ orgâ.ntcas do
rep-ime.
É a distinção que prec;.ss.mos_ fn.zer, · quando se elf~tmina ~ interprnta o ~,.t, 67. parál!rafo 2.o:
O SR. F'JLINTO MULLER ....:.
Agradeço a, V. F.x.• ·o aparte com
011e honra o· meu discurso e reforçn.
. minha aw,umentacão.
·
Mas. Sr.· Presidente, Pontes . de
Miranda. comentando a Constituição de 1946, art. 26, afirma:
"A medida que se forem aumentando os vencimentos dos desembargadores · de a.lgtim Estado-Membro, de modo .a se torna·;
_'rem màiores que os vencimentos dos desembargadores do Dis·
trito Federal, êsses têm direito.
pretensão e ação a per~eber n
diferença desde que incidiu a lei
de aumento. Os adicionP.Is POI'
tempo de servlco são taml:iém
·computAdos. nesde !8 de serr.mbro de l 946 são dev!da.!'l a~ dlfe- .
rencas, Independente de lei. o
art.i~ro 26, pat'Rilrafo 3. 0 , é bA~·
tant.e em si".. (]..o vol. -PRil. ~70) .
O artigo 26, parágrafo 3. 0 , é bas·
tante em si, afirma o eminente Mestre 11 Satisfaz, portanto, o projeto número 44, ao contrário do que afirmou
o nobre Senador Arthur Santos. É

lei que visa, clara, insofiSmável, in~
discutivelmente, a cumprir preceito
da. ConstitUição.
.
.
O mesmo !lustre jurista Pontes de
Miranda afirma adiante: ·
"0 reajustamento de vencimen-tos - que os artigos 26, pará~
grafo 3.0 , 106 e 124, VI da Cons-.
tltu!ção Implicam - qualquer que
seja .a data da lei que o faça,
de acõrdo com os preceitos· cons. tituciona!s, o que, aliás,. poderia
ser feito por simples decreto ... "
· Peço a atenção dos nobres Senadores: poderia ser feito por simples decreto. Pontes de Miranda, incontestàvelmente um Jurista de valor, mestre
do Direito Público Constituc!onar
. afirma que, em face dos preceito>
da Constituição, seria suficiente um
simples decreto do · Poder Executivo,
um simples decreto, Senhores. Senadores, para reestruturar os vencimentos da magistratura.
" ... começou a vigorar a i de·
janeiro de 1947, de modo que os
aumentos são devidos desde essa
data. Têm os magistrados direito·
pretensão e ação".
'
O eminente· P.rofessor dP. Direito
constitucional Sr. Pedro Cnlmon, onr.'
.iá fo! dcmtl'ndo e constituinte de 1934
Jurista de incontestável nnt.orldo.dê:
deflni:odo o que seja inicl.ntiva, declara o segUinte:
··
"Iniciativa é proposta. É a faculdade de indicar· a prouosicão e
fazê-la d!sr,utida. Tl·aduz-se no
primeiro ato da elaboracíi.o lel!islat!va :· a apresentação do pro.!eto.
·É por onde começa a colabora.r,ão ·para a feitura das leis. Qualquer congressista ou · comis~ão
parlamentar pode iniciar um
proJeto, Ralvo se, expressame:1te,
~. Constituição reservou essa iniciA-tiva ao Presidente da Renúbllca. E quando há, taxativa;
essa indicacão de excluslvidnde,
tmnorta. ac~ltar o proJeto em•iado
·pelo iniciador e aroreciá-Jo. A.
Iniciativa é uma imposícão às
Câmaras para aue examinem to. do o· assunto. O direito dR. iniciat.lva exnresscf - segundo Henrf
:Base - é igualmente o de · forcar o Congresso a tomar em cons!dcrnciio um projeto".
' . Ora, tomar em considerRQão não é
obrigar o congresso a aceitar o proJeto nos termos em nue .fõr proposto.
Seria cl.iminuir o Poder Le~:islativo,
obrigá-lo a .aceitar n proposta· do Go-
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vêrno, jungir~se a ela, .chMtCelando·a
simplesmente; seria isto unia diml·
. nulção em face dos poderes consti·
.tucionais.
O SR. PRESIDENTE - (Fa.zem.lo
aoar os tímpanos> - Lembro ao no·
bre orador QUe o tempo de que 'dispõe
está a findar-se.
·
·O SR. FILINTO MULLER- Ter·
· minarei dentro de pouco, ·Sr. Presi·
· dente; apenas peço .permissão para
ler mais uma citação, esta do Pro·
fessor Tem!stocles Cavalcanti, emi·
nente jurista que -acaba de publicar
. substancioso trabalho .referente à
Constituição de 1946.
Diz o eminente mestre:
"Será licito, entretanto, ao Con·
. gresso aumentar para outros cargos da mesma carreira ou de. carreiras afins?
Parece-nos que sim; uma vez pro·
vocada· pelo Govêmo a ação do Legis·
latlvo, uma .vez tomada a ll!llciativa
pelo Executlivo, podem as Câmaras
aumentar os vencimentos·, reestrutu·
. rando as carreiras e aJustando os
proventos das carrairas .ad:ins •
.Do· contrário ter-se-ia uma sub·
missão que .Importaria, afinal, em
anular-se a própria ação do Le·
. gtslativo.
·
ll: preciso, entretanto, que os
aumentos se verifiquem dentro
das mesma:s carreiras ou dos mes. mos serviços que podem ser por
esta forma ajustados por Inicia·
tivas do Presidente · da Repú·
bllca..
·
Vedada ao Congresso é a inici~va
dessas , reestruturações
que acarretam - . aumentos de
vencimentos e novos encargos
para o Tesouro. Mas a proibição
nlto deve acarretar a subordinaç!lo integral do Congresso ao
Presidente".
Finalmente o Mlinstro Carlos Maximiliano, Mestre que todos admiramos e veneramos, comentando o artigo 59 da Constituição, em compara-·
~!lo com o artigo 67 diz que apenas
cabe ao Executivo a Iniciativa das
leis, competindo ao Congresso exn.miná-las, estudá-las. e até ampl!á-las.
O Sr. Senador Arthur Santos !'eleriu-se ao · regime de freios e contrapesos, que asseguram o equll!brio do
sistema constitucional:
Carlos Maximiliano afirma o fiegulnte, comentando o poder de Iniciativa do Executivo nas leis referentes aos impostos:

..".0 regime de freios e contrapesos exige que se reserve ao
Senado a faculdade ampla de
emendar as proposições sObre
Impostos, mau grado as tradlrões
contrárias ainda em vigor na "Inglaterra".
Sr. Presidente, · de fato a tradição
era esta porque a Câmara ·dos Comuns era Câmara eleita pelo poyo
a Câmara dos Lordes era de nomea~
~
Hoje, porém, em face dos preceitos
Constitucionais, com Senado e Câmara eleitos pelo povo, não se ·justifica
mais essa tradição, e 1p Congresso tem
o direito de ampliar as mensagens do
Executivo, para corrigi-las expurgálas de êrros, e, assim;. votar leis acertadas e que melhor sirvam à . coletivlãadll. . <Muito bem. Muito bem . .
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Palmas>.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ANDRADE RAMOS NA SESSAO DE 26 DE
AGOSTO DE 1948 •
QUE SE REPRODUZ POR Tm SIDO PUBLICADO
COM. mcORREÇÕES

O

SR.

ANDRADE RAMOS

- .
Sr.
Presidente, prestei atenção aos esclarecimentos oferec.idos pelo Ilustre
líder da maioria e pelo nobre Senador Filinto' MUller a respeito dos artigos 16 e 1"1. Dêles depreendi - e
creio todo o Senado - que o art. 17
estabelece a regra geral, enquanto o
art. 16 determina regime ~particular,
parece justo, para os Srs. Ministros
do S.upremo Tribunal.
O Sr. Filinto Müller - Perfeitamente. .
O SR. ANDRADE RAMOS O art. 16 é de. exceção e não se
choca com o art. 17, que cria a
regra geral. .
·O Sr. Fernandes Tavora - Muito .
bem.
.
O SR. ANDRADE RAMOS ·Portanto, a Comissão de Finanças
andou mujto acertada . ao nosso ver
dando parecer favorável.
O Sr. Filinto Müller - O que me
chocou foi o . parecer favorável da
Comissão de Finanças à suspensão do
art. 17.
·
O SR. ANDRADE RAMOS V. Ex.• está equivocado: a Comissão
de Finanças deu parecer no sentido
da conservação do art. 17 do projeto que determina regra geral. Deve
(Para encaminhar a votação) -

\
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ser conservado, não só para os IX!agis- Judiclârlo, tõdas as outras classes,
trados. Amanhã, quando recebermos não só civis, como militares, como
o projeto de aumento de :vencimentos na hwoura, na pecuária, na Indúsdos funcionários civis e militares, detria, no comércio, tõda a Nação proveremos também ter essa norma ge- curará também o seu reajustamento.
ral, para votarmqs ,de acOrdo com o E nós, por uma forma que não podedispositivo constitucional, o aumento remos prever e vencer fàcl11lle11!te,
não só dos servidores ativos .como o sentiremos o crescimento da espiral ·
dos !nativos pensionistas.
da inflação, que vemos já nos envolO Sr. AutfUSto Meira - Não pode vendo, apertando e pode estranguser suprimido.
lar-nos.
.
.
O SR. ANDRADE RAMOS Não farei longa ·digressão, porque
Não é justo seja suprimido o art. 17 o tempo nã.o permite. Citarei, apee fique o art. 16 que só .resolve o nas, alguns algarismos que podem
caso pessoal dos ministros aposen- despertar o Senado não à rejeição
·
tados do Supremo Tribunal.
do projeto, porque . se! que não é
Destarte o Senado deve rejeitar a possível, na altura das circunstâncias
emenda supressiva. .<Muito bem) .
a que chegamos, mas podem desperDISCURSO PRONUNCIADO PELO t!J.l'-lhe a .realidade de que vamos
SR. SENADOR ANDRADE RA- defrontar uma sit~ação extremamentE) dlf!cll na ordem econõmica, finanMOS NA SESSAO DE 25 DE
ceira e monetária. Em 31 de dezemAGOSTO DE .1!148 •.
. bro de 11145, por conseqüência, pouco
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PUBLICADO·
antes do Inicio do último aumento geCOM INCORREÇÕES
ral· de cinqUenta por cento, aplicado
O SR. ANDRADE RAMOS (Para a partir de· janeiro de 1946, tlr..hamos .
em circulação papel moeda no valor
encaminhar a votação) - Sr. Pre. sldente, na Comissão de Finanças de Cr$ 17.535.000.000,00. Em 31 de
fui voto vencido e assim apresente! dezembro de 1946, o .papel moeda
detalhado voto em separado, justifi- em circulação alcançava Cr$ ..... .
cando-o, ein face da situação econõ- 20.484.000. 0'00,00. Foi, pois, o CrOvêrmica e financeira de forma que me no forçado a emitir, durante o ano
pareceu tão completa, que . estava de 1946, Cr$ 2. 951. 000. 000,00 e fechadisnensado de vir tomar ao Senado mos o orçaménto· da Repllblica, cm
êstes dez minutos que outro nobre, · 1946, com , "deficit" de Cr$ ....... .
Senador poderia aproveitar, conti- 2.632.968.000,00, quando, no exerc!clo
nuando a discussão debaixo do ponto anterior de 1945, tínhamos exeClltado
de vista jurídico-constitucional quo o orçamento com um· "deficit" ·ele
está acendendo o debate. Não se po-. Cr$ 897 .92l.OOO.OOO;oo.
Entretatp,
de. no entanto, · negar que estamos em 1946. estávamos com um. dos fa- ·
tõres que revelam ·e formam a ecotnmbém em face de uma questão fun.damentalmente financeira; que lnte~ nomia. da Nação numa poslcão previressa ao · erârlo público, porque se lel!iada. Refiro-me ao saldo da batrata de um aumento de vencimentos lança mercantil que nos dava , um
pm:a a magistratura, à qual, no meu
alento de Cr$ 5.200.817.000.00• ·de
voto em separado, comecei pres- dlsnonlbilldades ·no exterior. Em 1947
tando tõdas as homenagens, como votámos um areamento de receita de
terceiro poder Independente e hal.'- Cr$ 13.853. 4R6. 000,00 e uma despesa
mõnlco, da nossa República consti- de CrS 13.-393.228.000,00.
tucional.
Ve.ia bem o .Senado que estamos
Mas falharia à minha própria C0!1s- na .altura, na càsa de cêrca dos auac!êncla e às minhas obrigações para torze billões. Pois bem, é precisacom · o Senado e para com os '!Ue
mente aqui que convém e dese.lo
aqui represento, .se·nllo chal!Uissc a realçar a execução financeira dêsse
atenção para· os frios algarismos norçamento .. · A · mensag.e.m do honrndo
na.nceh·qs com que devemos dar cum- Sr. Presidente da República, de 1948, .
primento não só ao Projeto de Lei · anunciavá. um saldo existente de cêrca
n.• 44 mas o que forçosamente terá de quetrocentos e sessenta milhões de
de vir em acréscimos de proventos cruzeiros. Mas, com pncdêmcla, devenum mesmo sentido 1tniversal. :Bsse mos consldernr êste saldo, pois ainda
projeto, é certo, 11asceu apoiado num não está · completamente apurado e
dispositivo constitucional, mas . não não o poder!amos considerar definitivo
seria poss!vel ao Poder Legislativo quando· o Tesouro tinha cêrca de ouiesauecer aue ,uma ·vez votado êsse nhen tos milhões de cruzeiros de letras
ruumento de venclmenllos do Pod.er no merendo, referentes aos 20% de po.-

•
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gamento da exportação, quando tinhamos a divida flutuante de cêrca de
quatrocentos mUhões· e uma divida
· com as autarquias, que, em baixos
• algarismos se avalia em cêrca de Cr$
1. 200. COO. 000,00. E pior que isso, lnfelizmente, no ano de 1947, a balança
.mercantil apresentou um àetzcit de
Cr$ 1.872.000,000,00, e uma balMlça
de comércio com deficit desta ordem
é um fator negativo na balança premente, que P a balança lntemacio~
nal dos pagamentos.
·
O ·ilustre Sr. Ministro da Fazenda
teve de fazer face às circunstâncias.
·E como o fêz? Caucionou 71 toneladas de ouro de propriedade do Tesouro Federal ao · Reserve Bank de
New Yor~,. obtendo um adiantamento
de oitenta milhões de dólares, que,
ao câmbio atual, representa cêrca
de Cr$ 1.450.000.000,00, que não pôde
'liquidar no exercício de 1947 em que
o contraiu, obtendo prorrogação de
vencimento vara o próximo dia 3 de
setembro de 1948.
Pois bem, Sr. presidente, não quero descer ao exame aprofundado das
conseqüências desta premente operação, nem às dificuldades com que o
Govêrno deve lutar na execução do
orçamento de 1948.
A· receita arrecadada até. 30 de
junho, de acõ~do. com os dados da
· contadoria da República, mostra-nos
que temos obtido, para o semestre,
Cr$ 6. 400. coo. ooo,oo. Conseqüentemente, podemos pensar que esta l'ecelta rtté o fim do a.no dobre: que
seja 'mais de treze. biliões; pmlemos
pensar que cresça de mais um bilião
indo a quatorze e melo biliões. Infe. l!zmente, não creio que atln.1a, talvez,
êstes algarismos, porque êste se~un-·
do semestre é um período de depressão, visto que os fatôres económicos
da Nação, ar.ti!:los chave, como o café,
o. próprio cacáu, e, mais do que isso,
o algodão, não' estão produzindo na
balança comercial os resultados esP_!Jrados, e os lucros estão em depressao como, também, ns rendas nlfandeg-_!ir!as, que dependem da lmportaoao.
Sr. Presidente, e para piorar o qua-·
dro, que vemos? Que, se .no ano de
1947, a balança comercial apresentou
um deficit de Cr$ 1. 820. oco. ooo,oo c
agora, Sr. Presidente, apurados cinco meses, a.té mnfo, os vn.lorcs do.
Importação e exportaçfi.o, ·temos, na
halanoo. comercial, o deficit de Cr$
2. 411.000 .000,{)01

Dlrtntc dêsses algarismos, dêsse panorama económico e financeiro são

reiteradas as recomendações do eminente Sr. Presidente da República.
que, .em sucessivas circulares aos Ministros, segundo nota da Secretaria
do Palácio, uma assim se manifesta:
"As. dez horas de hoje, ci Presidente da República reuniu o
Ministério, expondo as diriltr!zes
da exoneração do orçamento de
·1948, e, apelando · para.· maiores.
economias no segundo ,semestre,
sem o que será muito d!f!cU manter o equll!brio orçamentário.
Sugeriu várias providências de
ordem praj.tica e solicitou que os
Srs. Ministros lembrassem outras,
o que foi' feito, no sentido de atenuar as dificuldades".
É que o eminente chefe ' da Na. ção sente o caminho que tem· de·
palmilhar e. teme, com justiça., ,os dias
vindouros. Em face dêstes algarismos
que esboço, deSI,las recomendar.ões e
de um golpe de vista sõbre êsse pa~
norama económico, fina.nceiro e monet&rlo foi ouc ··tive de tomar esta
POsição antipática - eu o se! - visto que tenho amizades na m!lr!stratura~ com a qual tantas vezeso colabore!, -em obras sociais e por tantos
anos. Mas .não se trata da magistratura; ela tem todo o direito ao
que se lhe vai conceder. A Constl~ulção deve ser cumprida, a questão
·
c oportunidade .
· o Sr. Filinto Milller - Muito bem.
O SR. ANDRADE RAMOS- Entretanto, estou em face de um projeto de ordem fundamentalmente financeira. O que 'pede meu voto cm
separado • é uma dilação, a ma~is
tratura nao perderia por· esperar e a
Nação multo ganharia se lhe dessemos um altmto para ·padennas 'Prepará-ln. não só para o ~umento r!e vencimentos da magistratura. mas para.
uma concessão r.eral de benefícios a
.todo o funcionalismo civil e militar
nsRentando os proventos que todos
merecem sõbre a grandeza e~onômlca
e ressurgimento financeiro da Nação
porque, se não ser;u!rmos êsse cami~
nho; o resultlldo que preve,io - e digo
ao . Senado, com emoc;ão - é que,
pelos· prlnr!plos coercitivos da economJa e da flnrtnça, a nossa moeda :pode
nao resistir, e o colápso dessa moeda
,será uma verdadeira "debacle" e
revolução social. Um dia despcrtal'emos rom a resolução de que cada
5 cruzeiros valem um cruzeiro .
Com estas considerações, Senhor
Pres~d'ente, justlfiéo meu voto, oem ne--
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:nhwna veleidade de influir ·no espirita dos Srs. Senadores, para rejeição do projeto, porque sei IJ)refeitamente, e ccinlj)reendo, a situação dellcada em que estamos colocados.
(Muito bem;. muito bem. Palmas).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR FILINTO M,tlLLER NA SESSAO DE 26 DE·
AGO~TO DE 1948.
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PUDLJCADO
COM INCORREÇÕES

O SR. FILINTO MULLER <Pnra
encaminhar a votação) - Sr. Pre-

sidente ,pedi a palavra apenas para
prestar ligeiro esclarecimento.
No meu parecer, emitido na: Comissão de Constituição e Justiça, declarei que os dois artigos se chocam,
quando, na realidade, como foi afirmado pelo eminente Senador Ivo
d'Aqulno, tal não acontece.
_
O art. 17 abrange o art. 16, originado, êste último, da mensagem presidencial.
O preceito visa fixar, para os ministros do supremo Tribunal Federal,
um padrão de vencimentos, como diz
a mensagem, compatível com a alta
dignidade do cargo, e êste padrão de
vencimentos foi estatuido em lli.OOO
cruzeiros.
Na Câmara dos 'Deputados, foi
apresentada uma emenda atribuindo
a todos os magistrados aposentados
um têrço do awnento ora votado para os magistrados da ativa.

Assim, verifica-se que, aprovados
os art. 16, e 17, êste último abrange
aquêle, porque os Ministros do Supremo Tribunál Federal terão de
optar, loglr.~mcntiJ, entre os vencimentos previstos num e noutro artigo, sendo que os do último são
bem mais elevados.
Não há; pois, cm absoluto, qualquer
choque, visto como .o art. 16 se torna
dispensável no caso de aprovação do
art. 17.
·
.
o nobre Senador Ivo d'Aquino esclareceu· perfeitamente o assunto.
A Comissão 'cte Constituição e Justiça, ao emitir parecer contrário ao
art. 17, baseou-se no seguinte argu- ,
menta. o assunto de vencimentos
pam os magistrados- !nativos pelo
estabelecido no art. · 193 da. ConRtitulçl\o, deveria· ser feito tOdas as vêzes
q11e houvesse aumento de vencimentos para os funcionários da ativa,
em conseqUência da elevação do custo
da vida, ou seja da depreciação do
poder aquisitivo da Moeda.·
Nestas condições. a Coml!iSãO de
'Constituição e Justiça não. é, em
OJbsol1fto, contrária no aumento de
vencimentos dos. magistrados !nativos. Entretanto, entende que êsse
aumento só deveria ser. dado por ocasião da melhoria de proventos dos
funcionários !nativos da União.
Não há, portanto choque entre os
doir, artigos; e o Senado, em sua alta
sabedoria, decidirá a respeito, com·
pleno conhecimento do assunto.
<Multo bem) .

lll.a Sessão, em 30 de Agôsto de 1?48
·
PRESID:E:NCIA DO SR. MELLO VIANNA, Vl!CE-PRESIDENTE
NEREU RAMOS, PRESIDENTE E JOAO VILLASBOAS, 2. 0 SECRETARIO
.,

O SR. 2.0 SECRETARIO. (servindo
As 14,30 horas comparecem os
de 1.0), lê o seguinte
Srs. Senadores: ·
EXPEDIENTE
Alvaro Maia. ·
MENSAGEM N.0 172, DE 1948
Waldemar Pedrosa.
Excelent!ssimo Senhor Presidente
Augusto Meira.
do Senado Federal:.
Evandro Vianna.
Tenho a honra de acusar o receF!lrnaru:les Tavora.
.
bimento
e de agradecer a Mensagem
Adalberto Ribeiro .
de
V.
Ex.a,
n.0 148, de 18 do rorrcnte,
Verp:niaud Wanderley.
awmpanhaclli de autógrafo do De-·
Etelvina Lins.
creto
Legislativo n.O 19, de 1948.
Apol0111io Sales.
Rio
de .Janeiro, 20 . de agõsto de
,Ismar de Oóes.
1948.
EuRICO 0. DUTRA. ·
.
Maynard Gomes.
Inteirado.
Aloysio de . Carvalho.
Pinto Aleixo .
MENSAGEM N.O 173, DE 1948
;·,
Henrique de Novaes.
Er..celentfsslmo
Senhor
PresidenteSantos Neves.
do Senado .Federal:
Alfredo ·~eves.
Pereira Pinto.
Havendo sancionado p Decreto do
Sá Tinoco.
Congresso Nacional que autoriza . a
abertura, pelo Ministério da AgrlculAndrade. Ramos. ~·
tura, do crédito · especial para pagaMello Vianna.
mento de gratificação rle maglstér!Q,
Rodolpho Miranda.
tenho
a honra de restituir a Vossa
Euclydes VIeira.
dois dos respectiV03 au- ·
Excelência
Dario Cardoso.
tói!Tafos.
.
Alfredo •Nasser.
Rio de Janeiro, 20 ..de agôSto ··de
João Vlllasbôas. .
1948. - EU,RICO 0. DUTRA. ·
Vespasiano Martllls.
Ao Arquivo.
Filinto Mllller.
Roberto· Glasser.
Da: Càmà.ra ,dos .Deputados.
Senhor 1.0 Secretário: .. . : .•. ·..
Arthur. Santos.
Tenho a honra de encaminhar. ii
Ivo d'Aqulno.
V
essa
Excelência,,· para; os devidos
Luclo Corrêa.
fins,
o
Incluso autógrafo do Projeto
Salgado Filho. (32) . .
de Lei n.0 625-C, de 1948, que abre,
. O. SR. PRESIDENTE - Acham-se pelo Ministério da Fazenda, o cré· presentes 32· Srs. SB!laclores. Haven- dito · espe()ial de .Cr$ 14.000.000,00
do. número legal, está aberta a. ses- (quatorze milhões de. cruzeiros), para
são. Vai-se proceder à. leitura da ocorrer a despesa. de ·amparo. à.s populações de munic!pios dOS ·Estados
·
ata.
de Pernambuco e Alagoas· .
SR.
·
1.0 .. SUPLENTE (servindo
Aproveito ·o .ensejo para reiterar ·a.
de 2. 0 Secretário),. procede à. leitura
Vossa Excelência os protestos de mida ata·. da. sessão anterior,· que, posta nha distinta: consideração, . . · , .. ·
Rio, em 24 de agõsto de lil48.
em discussão, é sem debate aprovada.
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário.
.

.'o
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N.O 319, de 1948
Abre, pelo. Ministério da Fazenda, ·o crédito especial de .....•
Cr$ 14.000.000,00 (quatorze mi=
lh6es de cruzeiros) , para ocorrer
às despesas de amparo às populações de municiplos dos Estados
de Pernambuco e A lagoas.
O Congresso Nacional decr~ta:
Art. 1.o ll: o· Poder Executivo auto,
rlzado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de ..... .
Cr$ 14.000.000,00 (quatorze milhões
de cruzeiros), que serão empregados,
Cr$ 8. 000. 000,00 (oito milhões d_e cruzeiros) no amparo às populaçoes de
Catende, Marial e Quapapá em Pernambuco, e Cr$ 6. ooo. 000,00 na assistência aos habitantes dos municípios
da União dos Palmares; Murlci, Corurlpe, Atalaia, Igreja Nova e POrto
Real do Colégio, em A!agoas.
. ·Parágrafo único. O crédito especial
referido será obrigatoriamente emprel!'ado nos serviços de amparo aos habitantes dos mencionados municípios
atingidos pelas enchentes e na reconstrução de prédios e pontes, e em obras
de defesa permanente contra os efeitos das Inundações.
Al1tigo 2.o A presente Lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
A Imprimir.
Senhor· 1.0 Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a
Vossa; Excelência, para os devidos
fins, o. Incluso autógrafo do Projeto
de Lei n.0 845, de 1948, que concede
favores às fábricas que se Instalarem
para a exploracão da fibra de oOco,
com o aproveitamento da matéria
pdma nacional.
Aproveito o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de· ml·nha dlstlnt.a consideração.
Rio, em 24 .de agOsto de 1948. .,...
Munho~~: da .Rocha, 1.0 Secretário.
· PROJETO DE LEI DA CÂMARA

"'

N.0 . 320, de 1948

Concede favores· às jãbrir.as
. · que se instalarem para a explo- ·
· ração da fibra· de côco, com o
. · aproveitamento da matéria prima
nacional.

o

Congresso .Nacional decreta:
As empr&as legalmente
constituídas para a exploração indusAl't. 1.0

trlal da fibra de cOco, com o aproveitamento exclusivo da matéria prl- .
ma nacional, · poderão ser concedidos
os seguintes favores:
1,0 ) A Isenção de direitos de Importação e demais taxas aduaneiras
durante o prazo de dez (10) anos,
.
para os:
a> maquinismos e· materiais destinados à construção e Instalação de
fábricas que tenham por fim a exploração, sob os. mais modernos métodos, de fibra de cOco;
b) lnllquinlsmos e materiais, destinados à geração e transmissão de
energia ·h!dro-elétrica, cujo aproveitamento se tome possível ao funci:>namento de fábrica e suas dependên·
cias;
2. A isenção, durante o prazo de
dez ·(10) anos, dos impostos federais,
exceto o de rendas, que Incidirem sobre a construção e exploração da
fábrica, sObre os produtos e subprodutos .
Art. 2.0 As emprêsas, que se dispuserem a gozar dos .favores de que
trata o artigo anterior, obrlgar-se~ão
ao seguinte:
1.0 Submeter previamente ao exame e aprovação do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, todos os
planos, · especificações e orçamentos
das instalações e construções que· tenham de realizar, os planos de alterações substanciais e processos novos
a adotar no desenvolvimento de suEI
fábrica e dependências, os quais serão considerados aprovados para todos os efeitos se não tiverem sido
Impugnados no prazo de noventa
(90) dias, a contar da data .de suEI
apresentação.
2.0 Franquear a fábrica e dependências respectivas aos servidores públicos incumbidos de sua fiscalização
e fornecer-lhes todos os esclarecimentos necessários.
-.
3.0 Permitir visitas de alunos das
escolas de engenharia clvll e de agronomia, qualndo aopmpalihados dos
professOres e · em ocasião . que não
acarrete perturbação ao serviço.
Art. 3.0 A isenção de direitos de
Importação somente será concedida se
os maquinismos e materiais destina- .
dos à fábrica, não tiverem similares
no País, nos têrmos da legislação
existente .
Art. 4.0 A falta de cumprimento de
qualquer , das obrigações assumidas
pela emprêsa no contrato firmado
com o Govêmo será .punida com a.
multa de. dois a oito mil cruzeiros, a.
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de Lei n.• 125-C, de· 1948, que nbre,
dústria e Comércio-.
pelo Ministério da VIação e Obras
Art. 5.0 A emprêsa localizará a sua Públicas, o crédito especial de ....
fábrica em ponto onde houver nbun- Cr$. 8.000.000,00, para atender às desdâncla- de matéria prima e Re obri- pesas da construção de duas rodovias
gará à construção de casas para o entre Alclndo Guanabara e Teresóposeu ope!·arlado, a contar do segundo lls e o trecho que liga Nlterói-Frlburano de seu funcionamento,- garantir- go respectivamente.
-lhes condições de higiene e· dar-lhes
Aproveito o ensejo para reiterar a
a necessária assistência médica.
Vossa Excelência os protestos de miArt. 6.0 .A emprêsa estimulará, por nha distinta consideração.
melo de distribuição de sementes adeRio, em 25 de àgõsto de 1948.
quadas, o plantio de variedades de Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário.
coqueiros, cujos frutos se prestem
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
de preferência,· à exploração de suas
fibras.
· N.0 322, de 1948
Art. 7.•- Revogam-se as disposições
Abre, pelo Ministério da VIação
em contrário.
e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 8. 000, ooo,oo, para'
A imprimir.
a~ender a$ despesas da constru- · .
Senhor 1.o Secretário:
çao de duas rodovias entre Al·
cindo Guanabara e Teresópolis
Tenho a honra de encaminhar .a
e os trechos que liga Niter61-Frl-Vossa Excelência, para os devidos
burgo respectivamente,
·
fins, o Incluso autógrafo do Projeto
de Lei n.0 58-A, de 1948, que dispõe
O Congresso Nacional decreta:
sõbre a Inclusão, em caráter permaArt. 1.0 ll: o Poder Executivo aunente, .no Almanaque da Marinha e
torizado
a abrir, pelo Ministério da
no Boletim Mensal, do nome de JoaViação·
e
Obras Públicas, o crédito
quim Marques Lisboa, no põsto de
de
Cr$ 8.000.000,00 (oito miespecial
Almirante. ·
lhões de cruzeiros) , dos quais ....
· · Aproveito o ensejo para reiterar a Cr$ 5. 000. 000,00 (cinco milhões de
Vossa Excelência os protestos de mi- . cruzeiros) para a construção de uma
nha distinta consideração.
rodovia entre· Alclndo Guanabara e
Teresópolis e Cr$ 3.000.000,00 (três
Rio, em 25 de agõsto de 1948.
milhões
de cruzeiros) para a constru0
Munhoz da Rocha, 1. Secretário.
ção do trecho ligado à estrada Nltcrói-Friburgo, nas proximidades de
.PROJE~O DE ' LEI DA CÂMARA
Qachoeira de Macacu, até o trecho
Alcindo Guanabara-Teresópolls.
N.0 321, de 1948
_ Art. 2.0 A presente lei entrará <.m
Dlsp6e sôbre a inclusão, em
vigor na data de sua publicação recaráter permanente, no Almanavogadas as disposições em contrário.
que da Marinha e no Bolettm
A Imprimir.
Mensa~. ,do nome de Joaqúim
Senhor 1.0 Secretário:
Marques "Lisboa, no pôsto de Almirante.
'
Tenho a honra de encaminhar a
Vossa
Excelência, para os devidos I!ns,
O Congresso NIIJcional decreta:
o Incluso autógrafo- do Projeto de
Art. 1.o Passará a figurar em Lel n.0 876, de 1948, que prorroga, até
caráter permanente, no alme.naque· 31 de dezembro de 1948, o Decreto-lei
da Marinha e no Boletim mensal, ·o n.• 9.597, de 16 de agôsto de 1946, que
nome de Joaquim Marques· Lisboa, dispõe sôbre a cobrança dos direitos
no põsto de Almirante. . .
de' importação e taxas aduaneiras inArt. 2.0 A ·presente Lei entrará em cidentes sôbre · a sucata de feiTO e
aço.
vigor na data de sua publicação, reAproveito o ensejo para reiterar a
vogadas as disposições em contrário.
Vossa Excelência os protestos de mlA imprimir.
pha distinta consideração .
Rio, em 25 de agõsto de 1948.
0
Senhor 1. secretárlo:
Munhoz
da Rocha, 1.0 Secretário.
Tenho a honra de encaminhar aA . Imprimir.
Vossa Excelência, para os devidos
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N.0 323, de 1948
Prorroga, até 31 de dezembro
de 1948,
Decreto-lei n.• 9.597,
de 16 de ag6sto de 1946, quP. dispõe s6bre a cobrança· dos direitos
de importação e taxas aduaneiras
incidentes s6bre a sucata de ferro
e aço.

o

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• ll: prorrogado, até 31 de
dezembro de 1948, a vigência do Decreto~lei n.• 9.597, de 16 de agôsto
de 1946, que trata da cobrança de
direitos alfandegários e taxas aduaneiras . incidentes sôbre a . sucata de
ferro· e aço.
.
_
. Art. 2.• Revogam-se as disposiçoes
• em. contrário.
A imprimir.
Senhor 1.0 Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a
·Vossa Excelência, . para os devidos
fins, o incluso autógrafo do Projeto
de Lei n.• 197-B, de 1948, que es~a
belece medidas de amparo e assiStência aos ex-combatentes, e dá
outras. providências.
Aproveito . o ensejo. para reiterar a
Vossa Excelência. os protestos de minha distinta _Qonsideração.
.
Rio, em .25 de agôsto de 1948 .. Munhoz da Rocha, 1.•· Secretário.
PROJETO DE LEr DA CÂMARA

N.0 324, de 1948 .
Estabelece. medidas de amparo
e assistência aos ex-combatentes
e dá outras_ providências.

·o Congresso Nacional decreta:· ·

Artigo 1.0 .:.:Os Institutos de Pre- ·
vidência Social e as Caixas EconOmlcas Federais :financiarão a ·aquisição
ou a construção de Imóvel para a .moradia dos ex-combatentes, ou se. falecidos êstes, de suas viúvas e filhos
menores.
.
. .
. .Parágrafo único --: o Departamen,
to Nacional de Previdência Social e o
Conselho Superior das Caixas-Económicas Federais, e mais órgãos competentes, regulamentarão,. dentro. de
quarenta e cinco dias, no que a cada
:um .. couber, .. o dispOsto nêste .. nrtlgo,
o])servadas .as .seguintes condições: .
a) - ser o lmóveldo valor, máximo
.de Cr$ ·150.000,00 (cento e .clnqüentn.
mi! cruzeiros) , ode acôrdo com as. necessidades de moradio...ll..A<:Pmodai;ão
do adquirente e sua famllla;

b) - não ser o adquirente proprietário de imóvel, edificado ou não, de
valor surperlor a Cr$ 3.000,00 (três mil
cruzeiros) ;
c) - financiamento de 100% (cem.
por cento;
.
d) prazo .mlnlmo de 20 (vinte)
anos, com posslllilldade de resgate da
divida , em tempo. mendr e correspon·
dente dedução dos juros;
. e> - possibilldadtl, de rescisão do
contrato, .por comprovada incapacidade financeira, ou motivo de fOrça
maior mediante ·o devido ajuste .de
contas em que serão levadas a crédlt'o do adquirente as Importâncias já
pagas e a seu débito os aluguéis a que
estaria legalmente ·sujeito, concedido
a . seu favor, o desconto' de 20%
<vinte por cento), a titulo de bonificação;
.
.
t> - preferência aos ex-combatentes casados e aos de maior ,.número de
·!llhos sob a sua dependencia eco·
nómica;
g) juros entre 6 (seis) e 10%
(dez por cento, êstes só quando rigorosamente necessários ao acautelaniento dos interesses das instituições
financiadoras;
.
h) , - prova de não ter requerido,
mi não est.ar requerendo. o adquirenlte
financiamento. para Igual fim a ?Utra
.
Instituição de Idêntica natureza;
i) proibição de alienação para
fins ·especulativos. ·
Artigo 2.0 - Aos ex-combatentes,
não . beneficiados pelo dispOsto no
arti~ro anterior, ·. serão doados, pela
União, em terrenos do seu domínio,
·ou por ela adquiridos para . tal fim, '
lotes de terra, para .lavoura ou cria- .· .
ção, de area não Inferior a 20. (vinte)
hectares. ·. .
. .
. .. .
Pará~rraf.o únl~o - O ·Ministério da
Aulcultura, por Intermédio da . Divl. são de Terras e Colonização, .dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
publicação desta ·Lei, baixará os . regulamentos necessários à sua cxe- ·
cução, em que serão .. observadas as
seguintes ·condições _fundamentais: ..
a) .;... . serem os lotes, de preferência, situados . em zonas próximas . de
centros populosos ·e vias de comunlcacões; uns·. ~e out.ras . de densidade
demográfica não·, inferior .a, 16 , (qutn•
ze) ·:··habitantes por quilOmetro qua, . ..
·
drado;
b) - compromisso forma.I ·e escrito
de morada efetlva . ·nos lotes .doados·
e de beneficiamento regular .dos
mesmos pelo . plantio e criação, ~ou
forme ror o caso;
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c) - concessão gratuita, a t!tW.O
definitivo de · propriedade, após dois
anos ·de ocupação efetiva · dos lotes,
desde que seja observado. o· d!spõsto
no Item anterior; ·' . · · .
d) fornecimento gratuito, no
primeiro ano, e pelo custo nos dois
anos Sl!bsequentes, de sementes e !nstrumentos de "trabalho necessários ao
beneficiamento da· 'terra; ·
e) financiamento; pelos órgãos
próprios, a- longos prazos e juros bai·
xos, de casas . para ·moradas,• -locallzadas·:•nos ·próprios lotes, ·dos . seus
· · - · • · ·•
proprietários; ·
j) - ·pagamento mensal de uma
quota de- manutenção· "·per caplta",
nô• primeiro ·ano· de· ocupação do lote,
uma ·vez observado o dispOsto no
item b·
·
··. ··
·· ... ·
' ·g> ~ exclusão dos benef!clos üêste
artigo ·das já ·. contemplados · pelas
medidas· do artigo anterlQr'. ··" · ·
"'·Artigo 3;0 ·.;...:; Para•· •preenchimento
de '·qllalquêr emprêgcf n'alf reparti~6es
púpllcas federais, 'entidades' àutár~
quiças,- sociedades · de ecomomla mista,
inclusive os extranumeràriils: em' geral, •terão p!jeferência, em igualdade
de-' condic6es, durante cinco anos; -os
ex-combatentes.
Artlii!O 4.0 - J!: assegurada aos eX•
combatent'es sel'Vidoi'és 'públicos fe~
dei'ais .de. tOdas' as <categorias; e· emp'tegàd,os· de'' 'entiéiadés' ·autárQuicas~ ·e
·. dé''.·économiil. mista; ·•em •Igualdade de
condições; •'í:lrefêrênclà 'para uma úlii~
cd·~~ P.roinu()Ç~o,'ite\lli>'r\a de· salár~o·· ou
e .rem neraç ..o. · · ·
· ·
--':Ai'tlgii' s:•: . .:. ;. 'Em i~!Ualdade de condiÇões,'•·terio · pi'efJ!i'êncià; os ··filhos
~ ex-combatentes; óu quando for ·o
caso, êstes próprios ,na matricula' ·dos
est:abe}ecimentos de- .. ·ensino • •público
ou oflclali21ado.' ·.. ..,. . · . ..- • ...
· ltrligo 6.0 - Nas infrações de qualquer natureza, de lei -federal, · .oerá
semore consiiierada circunstância ate- ·
:nuarite a quil.lidade de ex-combaten-

te.

•,1

r,.

~

/
0

Senhor 1: Secretário:
Tenho a honra ·de encaminhar a
Vossa Excelência, para ·os· devidos
. fins, o incluso autógrafo do Projeto
de· Lei n. 0 275-A, de .1948, que auto•
riza· o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério
da Educação, o crédito . es"·
·
peclaj de Cr$ "10(}. 000,00, para aten"'
der :a ·pagamento· com' a Impressão
dos Anais do 'VI ,Congresso Brasileiro
de· •H.lglene,. ..
, .
·Aproveito o ensejo para reiterar a
Vossa ·Excel&ncia -os protestos de .. mtnha distinta consideraç§,o. · · · .. ·
-~lo, ·em 25 de agõsto de 1948.
Jl!unhoz · da I;locha; 1.0 ·secretário.
... ' . '
:.
..'
PROJEro DE . LEI DA CÂMARA
· .. N-.i>. ~25,· 1948' ··

. ·.:· de
...
... ·
Autoriza o Poder" Executivo a
''.

abrir, pelo Ministério·. da ·Educa;,;
çlio, o crédito. especial de .. ·• '· ·; ;·
Cr$ 100.000,00, para atender ao
· pa"gamentci ·com ·a impres~'lio dos
Anais do· ·.vr· Congresso Brasileiro
de · ~igi~ne. · · · . · · . •
·· . .
O Congresso Nacional decreta:
' ' " . .. . . . '-,
'.
" .
"
'

"

.

Art. 1.0 Jl: o Poder Elxecutlvo autorizado· a abrir,' ·'pelO MiniStério 'da
EducaÇão :·e 'Sá.úde,"Ô ·créiilto 'especiá.l
de Cr$ 1oo.ooo.oo <cem· ·mil 'cruzei.;
ros) para atender ao pagamento com
a Impressão dos anais VI Congresso
Brasileiro de Higiene . · ·
.'
Ar~. 2. 0 Revõgam-se as disposições
em• contrário.
·
• ·:A- Imprimir.

r

.,

'.

0
Serihor
.
. 1. Secretário:
" ' . ..
.
Têrihõ a honra de encaminhar a
Vossá. :··Excelência, para os devidos
fins, ·o lhcluso autógrafo do Pro~eto
de Lei ri.0 672-C; de· 1948, que :éajustà. vericlmentOS· e salários dO peS•
soal· ·ciVil e militar -da• União.
:.
4-llrove!~o o·. ensejo· para· reiterar ·a
Vossa· Excelência· os protestos· de minha distinta consideraçl\o .
. '~lo,
3() de· a'gôsto "de 1948.
M:únholl "da·
. -· Rocha;
. . . . to
.. , Seilretãrio
..
..
•\

'

..,rtlgo 7.0 · Consideram-se . excompatentes, para os· · efeitos 1\esta
Le~: ·
· ·· ·
a) os participantes, não mlliPROJETO DE LEI DA CÂMARA
taresdaFEB'ê'dà'PAB;
· ,...
· N.•
':i26. · de-·194 ' · " ·
b) ....;. os tripulantes · 'de navids e
.... ·····' .
,8
(
embarcações iia · Màrinha Mercante
Rea1usta -~enciment~s e saláNacional que tenhliin · jiarticipado· .. de
rios_ do··pessoal·· civil' e• ·militar'· !ta
maneira efeti'Va, · 'de operações .' de
Unjao..
·· · ' ·'·
guerra;- · · ·..
·
.
..
,, '·
0
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 8. - A t~rese!lte Lei entrará
eiii'•vl~tor•·na data de~ sua publ!cação,
D~SPOSI~ÕES ~~ARES.
revogadas · as' disposições :·em: · con"
trárlo... .
··
.. · · · ·
~t. -1~~ O pagamento de venci' r 'A imprimir.
mento, remuneração· ou · salário di>

ém

'

)

,I

'

~.A)

'

-

'~

'.'

-778pessoal civil e militar da União, será
feito com óbservll.ncla dos princípios
·estabelecidos nesta lei.
Parágrafo único. Excetuado o salário do extranumerárlo contratado,
diarista ou tarefeiro, nenhum paga. mento,. a que se refere êste artigo, poderá ser efetuado sem indicação expressa do padrão de vencimento, ou
da referência de salário.
Ai-t. 2. • Todo cargo, pôsto, função
ou graduação· deverá ter o correspon~
dente padrão de vencimento ·ou referência de salário.
§ 1.• Excetuam-se os subsídios do
· Presidente da República, do VicePresidente da República e dos membros do Congresso Nacional e os vencimentos dos Ministros de Estado,
que obedecerão aos preceitos constantes da lei OIU resolução que os
fixar.
§ 2.• 1!: · vedado adotar, para base
de confronto ou referência, a remuneração dos cargos, carreiras e funções suplementares ou extintos..
DOS

PADRÕES

'Cr$

DE VENCtMENTOS

Art. 3.~ Os padrões alfabéticos de
vencimento passam a ter os seguintes valores mensais:
·
Cr$

A
B

c

D
E

F

G

H
I
J.
K
L
M

N

o

• o • • • • • o o • o .; • • • o • • o
••.•• o • o o •• o o o •• o •••
0

0

0

O O 4

I

O

O O O

O 0

O O

0

0

O 0

•• o ••••••••• o • o o o ••
O O O 0

0

O O O O I

0

0 O O O O 0

0

0

•• o o •••••• o ••• o o • o ••
• • ·-· • • • • o • o • • • • • • • o

• o o •••• o •• o • o •••• ' •
o • • o ; o • • • o • ·-· • • • • • • o
O ..

o OI o o o

O O

o

O

o o o

O O O O

................. ..

• ' • • • ' • • • • o • • • • • o ••
-

• • ·' • • o • • • • • • o • • o • • •
I

O O

O O

O O O O O 0

O O

O O

O O O O

•• o • o •• o •• o ••••••••

1'.200,00
1.310,00
1.440,00
1.580,00
1.720,00
1.900,00
2.170,00
2.580",00
2.990,00
3.620,00
4.310,00
5.160,00
6.080,00
7.230,00
. 8.400,00

..

O

o O I o O o o o O O o o O o O O O

...................

I

o O o o o O o O o O O O O O o O O o

............ ~ ..... .
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..... : . ........... .
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1.• Os car~ros de provimento efetivo dos padrões P, Q, R e S são
transformados no padrão O.
§ 2.• Os atuals ocupantes dos cargos referidos no parágrafo anterior
terão direito a diferença de vencimentos, nêstes incorporada, para
todos os efeitos, de acôrdo com a
seguinte tabela:
Cr$
QOO,OO
p
Q
1.500,00
2.500,00
R
3.500,00
s

...................

500.00'
1.500,00
Art. 5.0 . Os padrões alfabéticos, in(lluídos no art. 3.0 , são an!icávels aos
cargos de nrovlmento efetivo, isoladoR ou de ·ca.rrelra, e aos postos de
oflntals. das. FOrcas Armadas. 1
·Parágrafo único. Não haverá, no
Servlco Público Civil, cargo de provimento efetlvo, isolado ou de carreira,
de padrão sunerior a o, sunrlmidos
todos os padrões de vencimentos· superiores .
Art. 6.0 Os carl!'os de chefia ou di·
rec!l.o serão sempre exercidos em comissão e corrseponderão aos seguín.tes simbolos e valores mensais:
30

Cr$

§

I

Art. 4. 0 Os padrões numéricos de
vencimentos são transformados em
padrões alfabéticos na seguinte base:
a) -padrão 1 - B.
b) padrão 2- C.
c) padrão 3 - D .
à) padrão 4- E.
e) padrões 5 e 6 - F.
t> padrão 7 - G.
g) padrões 8 e 9 - H.
h) padrões 10, 11 e 12 - I.
i) padrões.13 e 14- J.
.1) padrões 15, 16, 17 e 18 - K.
k) padrões 19 e 20 - L.
Zl padrões 21, 22 e 23 ...,... M ..
m) padrões 24, 25-e 26 - N.
·
n) padrões 27, 28, 29, 30 e 31 - O.
Parágrafo único. Os atuais ocupantes dos rargos dos padrões numéricos
- 30 e 31 - terão direito à diferença
de vencimentos sem prejuízo de aualquer outra diferença de vencimentos
aue .lá este.lam percebendo em virtude
de lei, para todos os efeitos nêstes
incorporada; de acôrdo com a seguinte tabela:

RiO

•

................ .

Ln ....... o • • • • • • • • • •
MC , ...... , .. , , .. , ..
NC . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oc ....

o ••••••••••••

PC

.. , .............. .

R.c
sr.

••••••••o••o.ooo.

0.0

~a

o ••• o ••••••••••••

.... .· .. o.........
. • .. • • .. .. .. .. .. •

3.620,00
4.310,00
5.1RO,OO
6 .ORO.OO
·7-.2~0.00

8.400,00
8.ono.oo

9.AOO,OO·
lO.ROO,OO
11 .ono~.oo

112. ono.oo
13.900,00
t:>aráczrafo único. Os cargos de provlmPnto em comissão. de nadrões J

uc .......... .r.....

-K-L-M-N-0-PQ -

R -

S -

T -

U, passarão a

.

l
-
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ter como símbolo, respectivamemnte,
JC -

KC -

LO -

00 - PC Te -uc.
DAS

MO -

QC -

RC -

NC

SC

às anteriores na seguinte conformidade:
•
I
16
··········••o·•····••o•o•·

II e III ............... ·....

REFEJltNCIAS

DE

SALÁRIOS

IVeV ........ : ..........
VIeVII ..•.......

17
18

19
VIIIeiX ................
20
· Art. 7. 0 São Instituídas as seguinX,XIeXII ...............
21
tes referências de salário:
XIII, XIV e X V..........
22
Referência
Valor mensa.l
XVI a XIX ...............
23
Cr$
XX e XXI ...............
24
1
XXII e XXIII ............
25
40,00
2
100,00
XXIV a XXVIII • ·'· . • • . •
26
3
XXIX a XXXII .... ·. . . . . .
27150,00
xxxm a XXXVI • .. .. .. 28
4
200,00
5 ••.. o.
250,00
o.
XXXVII a ,XXXIX . . . . . .
29
6
3CO,OO
.!
·XI.
30
7
350,00
JO.,'I OOOOOO~Oiooooootollo·
31
400,00
8
DOS VENCIMENTOS E 'SALÁRIOS DOS
450,00
9
:MILITARES
550,00
10
600,00
11
Art. · a.• Os ·vencimentos ·mensais
650,00
12
750,00 .
dos postos de oficiais generais cor13
·
respondem ao seguinte:
800,00
14 • • • • • • • o • • • • • • • o • • •
900,00
15
Cr$
1.100,00
16
a) General de Exército,
1.200,00
17
Almirante. de Esquadi'a
'1.310,00
18
e
Tenente Brigadeiro
15. 000,00
1.440,00.
19
.
b)
General
de
Divisão,
1.580,00
20
· VIre-Almirante e Ma1.720,00
21
jor Brigadeiro .. .. .. ..
13.000,00
1.900,00
22
c)
General
de
Brigada,.
2.170,00
23
C o n t r a-Almirante e
2.580,00
24
11.000,00
Brigadeiro .. • .. . .. .. .
2.990,00
25
3.620,00
'26
Art. -9.0 os vencimentos dos de4.310,00
2'1'
mais postos correspondem aos dos
5.160,00
28
seguintes padrões:
6.080.00
29
a) Coronel e Capitão de Mar e
7.230,00
30
Guerra
- Padrão "0".
8.400,00
31
b) Tenente-Coronel e Capitão de
Fragata ..:::. Padrão "N". ·
.
§ 1.0 As referências de salário são
aplicáveis às funções de extranumec) Major e Capitão· de corveta rárlos, aos cargos de carreira provi- Padrão "M".
. ··
sórias do Departamento dos Correios
d) Capitão e CapltãÓ-Tenente
e Telégrafos, e as graduações das P drão "L".
praças de pré.
.
e) 1.• Tenente - Padrão "K".
§ -2.• As referências de salário, lns.tltuidas nêste artigo, correspondem
/) 2.~ Tenente - Padrão "J" .
o •••••

••••••• o • o • o o ••••••
0

0

O O O 0

0

o

O O

O O O O

0

O I

O

0

••••• o ••••••• o • o • o •

/o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
0.0 • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • o. o •

o o • o.

oooooooooooooooo•oootoo;

o • o o • '·' o ••••• o •••• o

••

•••• o o •••••••••• o o •

• • o • • • o o • o • • • • • • • o.
••• o ••••••• o ••••• o •

' •• o •••• o ••••••• o •••

• o o o •• ' o • o •• o ••••• o

•••••••• o ••• o ••••• o

O O O

o o, O O o O 0 O 0 0 O 0 O 0 O O

O O O

O O O O O O

I

0

0

O

O O

O 0

O O

. . . . . . . . . . . . o • o • • • o.
•••• o • o ••••••••••• o

o •.••••• o o ••

0,0

••••••

0

0 O

O O O 0

0

O O 0

O O

O O

I

O

O O

o • • • o • • • • • •• o o ' • • • • •

·······.············

...................
o o o • o •• o • ' • • • • • • • • •

I I I I I I I I I O o o o O o O O OO

• o • 0'0 o o o • o • o. o • • • . • ·•

o O o o o o I O o I O OO o O o I O o

o o o o ••••••••• o •••••

o'o••••·············

····················
O O o I I O o O·O o : o O O o O I O I
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Art . 10. Os salários das praças de pré correspondem às seguintes
· referências:
•
A) MINISTfm.IO DA AERONAUTICA

Referência de salário

GRADUAÇAO
•

Aspirante a Oficial.
Médico.
{ SÚil'Oflcial. ·

24
''I'"'

.. t-, ,.

22

..

.

r Taifeiro Mor (Cozinheiro e Alfaiate) .

11. '~~rgento 'e ~úsico
0

21

·l· Talf~iro
de
: ··:.. ,.,
:

1.• Classe (Cozinheiro 'e Alfal9.te) .

r.·:
·
1
Taifeiro Mor (Barbeiro, Copeiro-arrumador e
Sapateiro) . · ' ·
.
·
Tatfeiro de 2.• Classe (Cozinheiro e Alfaiate) .

11.

w

: -l " ' '

; ' ,,

.

'

),

.' ,: • ' ' .

'

11

.

"'·.

. ' ''

,'

rsoldado de 1,• classe.
Aluno. E. E,.·· Aer·. '(2.0 Período).
l Soldado de 2.•' Classe (I. G. Ct.) engajado .
•;

·.'

'

•

~' •

'•'

I

Soldado de, 2.•.
.

7

1 Aluno
,, .. . E. E..; Aer.
.....

(I

'

Çll~sse.
'•

~

(1.0 Pero(do).
.

.

..

. ,,

L 41uno
Esc. Téc.
Aviação.
' .::. .
l
" ... ,_
~~·:

Cadete 3.0 ano E. Aer.
_
,tI '
;

. q

.•

•

,•,

Cadete 2. ano E. Aer.
1.• ano E. Aer.
f Cadete
0

4

I.

'

~

8,.

5
"

~

Cabo .
Tai!eiro de 2.• Classe (Barbeiro, Sapateiro e
·copeiro) .'· · ' ·
.
Soldado de 1.• Classe <I.G. Ct.) engajado .

. 13

tli

_~

Talfelro de 1.•..(Barbeiro, Sapateiro e Copeiro> .
Aluno· ila E. E:' Aer. (3. 0 e 4.0 Perlcdos). · · '
{ Estagiários
Curso ~. Enfermeiros.

14

1()

Classe.

r 3.0 Sargento..

18

''

1.•

2.0 Sargento.

i

20

de

1

Cadete curso Prévio E. Aer •.
Aluno C. P. O. R. Aer.

\

..

-781ro".
B) MINIST!l:RIO DA GUERRA
.. GRADUAÇAO ·

Referência de salá•io
'·
Aspirante.

24

{ Su b-T~nen te.
Sargento-ajudante e 1.0 Sargento músico cJntra•
m-Estre.
1,0 Sargento e Músico de 1.• classe.
2.0 Sargento e Músico de 2.• classe.
3.0 .Sargento e Músico de 3.• classe.
1.° Cabo e Músico de 4.• classe, ·
CabO.
Soldndo "Clarim de 1.• classe.
Soldaão Clarim de 2.• classe.
~ Solda~o cla;im de 3.• _classe.

23
22
21
20

17

'14
11

10
8

L Solda de. engajado.

Soldado especiafista. . I
Cacietes do último ano.
Caci.etes.
.
r Aluno da Escola. Prep. : de Cadetes.

6

5
4

l Soldado (Recruta ou m~billzável não engajado) .

2

Cl MINIST!l:RIO DA MARINHA
GRADUAÇAO

Referência de sa.ário

Guarda-Marinha.

24

{

S~b-Clficial. .

' ~ Ta~feiro' de 1.• classe (Cozinheiro) .
22

21
20
18
. 17

·. 16

14

g-

L 1.0 Sargento.
2.0 . Sargento.
r 3.0 Sargento..

1Taifeiro
Taifeiro de 2.• classe (Cozinheiro) .
de 1.• classe (Arrum. BM' e Pad).

Taifeuo de 3.• classe ·<Cozinheiro) ;
Taife!ro de 2.• classe (Arrum. Bil.rb. e Pad) .
Cabo.
_
Taifeiro de 3.• classe (ArrUm., Barb. e Pad).
Marinheiro de 1.• classe.
·
Marinheiro de 2.• classe.
r Soldado c. F. N .
. i Soldado Tambor e Cornetas.
Soldado. Especlallzado'dos·'Ramos q.y. c M..A ..
Soldado (Comp .. Transportes)'.
·
'
·''
.. . .
·. ; . ~.- :' ~1 c':
r Grumete.
i Sorteado <soldado) .
L Soldado (voluntário) .
Aspirante - último ano.
.. · - ... .
Aspirante.
Aprendiz marinheiro .

l

7
5
4
l

•

D) POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

GRADUAÇAO

Referência de salário

Aspirante a Oficial.
Sargento Ajudante e Intendente,
r 1.0 SargenJto.

24
23

22

•
21

20

14

ll.

Sargento Músico.
r 2.0 Sargento.
j 2.0 Sargento · Músico.
0

I 2.c

l 2.0
f 3,0

Sr.rgento Especialista, .
_Sargento Corneta e Clarim.
Sargento.

ts.oCaboSargento
Músico.
de Esquadra.

CCJ"ll<,telro e Clarim.
Soldado.

11

10

E) CORPO DE BOMBET:ROS DO DISTRITO FEDERAL

GRADUAÇAO

. · Referênria de salárb

Aspirante a Oficial.
Sargento-Ajudante.

24

23

22
21

r 1.0

ll.
l2.

0

f 3.0

Sargento Músico.
Sargento.

ls.o Sargento Músico.

14

Cabo-de Esquadra.
Bombeiro - Tambarelro -

11

10

Sargento Músico.

( 2.0 Sargento,
0

20

Sargento.

r Bombeiro

de 1.• classe.
Bombeiro de 2.• classe.
L Bc~belro de 3.• classe.

~

· Art. 11, 1!: assegtirado aos extranumerários contratados, mediante termo aditivo, aumento de salários Igual
ao decorrente desta lei para os mensalistas.
Art. 12. Aos atuais extranllmerários-diarlstas e tarefeiro~ é concedido
aumento de salário em bases análogas às fixadas para os demais servidores.
·

Corneteiro.

--

§ 1.0 o dispôsto nêste artigo apUca-se aos auxlllares · brasileiros das
missões diplomáticas, das repartições
consuláres e dos escritórios de propaganda e expansão -comercial, ao
pessoal do Serviço Nacional de Febre
Amarela, da Câmara de ··Reajustamento Económico e demais servidores que
recebam à conta das dotações globais
da Verba 3 do orçamento da União.

- 'laS .:..,; .
2.• Aplica-se, Igualmente, o dls- tra b dtlste artigo, o pt'rcebldo, atualpõsto nêste artigo ao pessoal dos ser- mer.te, a titulo de percentagens.
viços executados em regime de acôrArt. 15. Os proventos da dl!;ponl· ·
do entre a União .e os Estados, cujas b!!ldade ·serão revistes na base., dos nodespesas resultantes do aumento cor- Vo.> valores fixados por est11. lei para
rerão por ccnta das cotas federais.
os P.adrões ou referências em q~ se
Art. 13. Haverá, em cada Minlst.é- encontram os respectivos funcionários.
rio, uma única tabela para todos os
Art. 16. Os funcionários ~!vis apoextranumerárlos·mensallstas, . qualquer sentados da União; os mliltares da
que seja a denominaÇão das funções reserva remunerada e reformadcs, das
Fôrças Armadas, Policia Mll!ta!." e Corcorrespondentes.
·
Parágrafo único. o dispôs to nêste po de Bombeiros, os dois últimos do
artigo não se aplica ::tos extranume- Distrito Federal, terão aumentados
rárlos das repartições reghmals, de na- os proventos atuals, na forma setureza Industrial.
gu!nte:
Art. '14. Enquanto nã':l fôr refor·
a) os que passaram à. !natividade
mada a · legislação referente aos 'fun- antes da vigência da Lei n.• 284 e da.
c1o.ná.•los do Ministério da Fazenda, Lei n.• 287, ambas de 28 de outubro
p!!gos sob o regime de remuneração, de 1936, de acôrdo coin a primeira
o aumentD de salário s~rá concedido coluna da. tabela abaixo;
· ·,
na seguinte forma:
.b) os que passaram à. !natividade
a) a parte fixa corresponderá a 2/3
no regime das leis referidas na alido vencimento atribuído ao respectivo nea a, até a data em que entrou· Em·
·padrão alfabético (art. 3. 0 desta lei); vigor o Decreto-lei n.• 5.976, de 10
. b) a parte variável será ma.1orada de novembro de 1943, de acôrdo com
na mesma base de aumento atribuída a· segunda coluna· da tabela;
aos padrões ·qUe mals se aproximem
c) da vigência do Decreto-lei mendD respectivo valor, não podendo ex· clonado na alínea b, em diante, com
ceder o atribuído ao. oadrão o. ·
e'xcecão dos !nativos que tiverem sido
Parágl'àfo único. Tomar-se-á como ·beneficiados pela Lei n.• 116, ele 15
base para o cálculo do aumento da de outubro de 1947,. de ·aeôrdo com
parte variável, a que se refere a le· a .terceira coluna da tabela.
TABELA DE AUMENTO EM .CRU ZE1ROS. DO . PESSOAL !NATIVO
· §

Importância do aumento conforme ·
· a data da !natividade
Valor do provento
atual
Até 1936

.

'

'
Até 100,00
De 101,00 a
De 201,00 a
De 301,00 a.
De 501,00 a
D~ 701.00 a
De 1.001,00
De 1.501,00

0 0 0 0 0 0 O I

0 O 0 0 0 0 O O O O 0 0 O 0 I

0 O O

200,00
300,00
500,00
700.00
1.000,00 . .. ·..............
a 1.500,00 .. : ...........
a 2.000,00
De 2.001.00 ·a 3,. 000,00· .. ~ • ; .. ,.•
De 3.001,00 a 4.000,00
De_ 4.001,00 a 5.000,00 • • • • • • • • • o o o • o
Mais .de 5.000,00
0

O 0

O I

O

t

0

0

O O O

O O O 0

0

0

o

O O

o

O

o

O

o

O

o

o

I

o

O

o o

O

o o o ..o o

o

O O O

o o

O

O

o

O O

O O I

O O O I

o o o o o

O

O

o o

O O O

o o

o o

o o o

O O O

O I

o

O O I

o •• o •

••••••• o ••••••

O O O

o o

O 0 O

o

O O O 0 O I

O

o

O O

Os !nativos e reformados il!ío
poder!ío receber provento ou vencimento superior ao vencimento do ·car·
go ou pOsto dos funcionários ou mil!·
tares da atlva e da mesma. categoria.
§ 1.0

o

I
I

--·---De

1937 a
1943

. '15,00
100,00 ',
120,00
90,00'
. 160,00
120,00
180,00
240.00
330,00
245.00
315,00
420,00 I
560,00 I'
420,00
~?5.00
700,00 I
650,00
870,00
. 770,00
1.050.00
1.000,00
1.300,00
1.500,00 .
1.100,00

I
I

§ . 2.0

.,

A partir
de
1944

50,00
60.00
. 80,00 .
. 120,00
160,00
210.00
2RO.OO
350,00.
430,00.
520.00 .
650,00
'150,00

.......

No cOmputo do · provento ou·
vencimento a que se .refere o PIIIB•
grafo anterior, não se !ncluir!lo as
gratificações e outras vantae:ens a.
que fizeram jus os referidos !nativos.

1.

Art. 21. Jl: assegurado o direito. à
3.0 os proventos da aposentadoria
pen~ão,
!nstltulda pelo Decreto nú..,
não serão· inferiores a Cr$ 200,00, ressalvado o dispOsto no parágrafo pri- mero 1. 544, de· 29 de agOsto de 1939,
às filhas dos militares que serviram
meiro.
·
na
guel;l'a do Paraguai, e cujas pro. § 4.0 Quando houver acumulação dE'
genitoras·
faleceram. ou vierem a fa·
proventos, o aumento será calculado
lecer.
·
·
·
apenas com relação ao provento
.
Art,
22.
Os
novos
valores
dos
ven·maior. Se se tratar de acumulação
de vencimentos e proventos, o au-. cimentos, remunerações, salái'los, pro·
mento sàmente incidirá sObre os prl· ven~os · e pensões, ·estabelecidos· nesta
lei, consideram-se efetlvados a partir
melros.
·
··
de· 1· de· agOsto do corrente ano. · ·
· § 5.0 o dispOsto no parágrafo ante'Att.· 23:' Os· véncime~tos dos. diririor não se aplica aos cargos vitae dos ·empregados 'd,as autargentes
lícios: .
· ·
quias federais serão fixados 'por ·:ato
Art. 17. Aos pensionistas do TePoder : EXecutivo. ·
·
souro ,Nacional será · concedido au- do
24.
'óéorrimdo
o
~alecimento
·
:Mt;·
mento provisório de seus proventos, do servidor público clvll ou mil\tar;
·.'
na seguinte proporção: ·
o salárlo~fàmflia' contmilará 'à ser pà~'
a) Até ·ar$ soo,oo .. .. .. .. .. .. 25% go a seus .. filhos "Dienc;~res, até que
bl De cr$ 501,00 até Cr$ 1. ooo,oo 2Ó% atinjam a malorldàde': · · ; .. . ·. ·
c) ne crs 1.oo1,oo áté· 2.ooo,oo 15%
'.Art. 21\. Os fünétonárlos que per~
~'
deram
~unção vital(ela·' de· 1llagistérlo; ··
n.o Sàmente serão majoradas, · na tpl'lr ... desaoomulação;
·ordenada· pela
base a que se refere êste artigo, as Carta Constitucional de' · 1937; · e. ora:
pensões resultantes de leis prevlden- em dlsponibllldade," ex"VI do art. ' 24
ciais e aquelas· concedidas à ·famfila · do·
Ato ·das· DisposiÇões · Constitucto.:
do · servidor público falecido.
nals
Tr~nsitórlas, ·perceberão· os mes· · § 2.0 Terão· !1Ínlte superior elevado
mos· vencimentos• atrlb\úàs a:os· demais
para Cr$ 100,00 as· pensões que atual~ catedráticos, !'té ·seréin, obrlgatôrt~-·
mente não atinjam essli• importância. mente,.· ·aproveitados·· em· ·cadeiras
v_agas para cuja regência estejam
Art. 18. Estendem-se a:os militares habilitados:
·· ·
·
..
·
os beneficias do salárlo-famfila, ntual·
" :Art. · 26. Os servidores atlvos da
mente atribuido aos servidores civis
União,
ou militares, quando ln·
nar conformidade
da ·legislação· vigente: vestidoscivis
em funções eletivas munlcl·
;
Art. 19. ' As impórtA.nclas mensais pais, poderão optar pelos venc!men·
das etapas dos ml.\ltares asilados se- . tos do carp;o efetlvo, ou ·l!o pOsto.
rã'o consideradas partes -integrantes
Parágrafo único; O dispOsto nêste
· dos respectivos J?ro:ventos de !nativi- artigo aplica-se;· 'também, ao~ nervi·
dade; para os efeitos · da incidência ,dores da União,. reformados, aposen·
das percentagens qo aumento de que tados ou da reserva remunerada .
, ,
. trata esta lei.;
Art. 27. O dispOsto nesta lel esten.
de-se
aos servidores dos Ten-ltórios
Art. 20. As contribUições parã o Federais.
.·
····monteplo militar," constantes da·· ta·
Art.
·28.
Aos·
funcionários
ocupan·
,
bela · que acompanha o ·Decreto-lei tes · de cargos · isolà:dos;· de ~rovlmento
n.O ·8.919, de '26 ·de· janeiro de· '1946 · efetlvo.. no · Exterior, · com · ·mais" de
serão · majoradas · •proporcionalmente dez·
· (10) anos de' ·serviço no · c:stran·
às ·-percentagens· dos aumentos·.- de gelro;
' quando, ·.·por .qualquer· motivo,
vencimentos resultantes desta · Lei
exercerem·
·tunç6es nó :j3rilsU,
arredondadas •para ·· um cruzeiro a; ou vierem asuas
ser
aoosenta~os · ou posfrações ·dêste. · ··
.. , ..
tos ·em ·disponljl(UC\adé, · pere\erfio· o
§ · 1.0 As pensões correspondentes · direito · às· 'vantagens da (n'atif\cáQ"o
serão calculadas o' de acOrdo "com ·o de· representaÇAq'; de que, no ·moníen·
§ 1.0 do arh. 2.~ do Decretei-lei
to; gozarem·. Ser-lhes-§,ó, porém,: em
n,0 '8.919, citado. · : ·
•. ·.· · 1
qualquer · hloótese, ·.: asse11urados os
mesmos direitos e vanta11ens ·ccnce·
§ 2.0 li: exterlstvo aos cabos e soldados da Policia ~llltar e do Corpo de di~os aos funcionários da carreira
art.i-.
:Bombeiros do · Distrito Federal o dé' "l)iplomatn:~· na· ·~orma ·dos
qlrelto à contr~)>ulção para''o monte" tios 12 e''l6' elo Decreto-lei n. 0 0.202,
pio ·militar: e, · Igualmente, aos tal- de 26 dr. âbrll"dé'·l946. " · · · ,.,
··Att. 29. •os atuals "julzes da Câ·
feiras· da ~arlnha, desde que contem
mais de 10 anos · de serviço mllttar. mnra de·· . Reajustamento ·Econ'Omico
. §
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Representação:
terão aumento idêntico ao atribuído
aos atuais ocupantes do padrão R.
N. 0 8, de 1948, de Carlos Ramos,
Art . 30 . Os dlsposltlvos desta lei . sugerindo a criação do Tribunal de
não se aplicam aos membros da ma- Contas, Reclamações c Recomendagistratura, do Ministério Públtco e ções. - A comissão de· Constituição
·
pessoal dos serviços adminlsr.t·ativos e Justiça.
da Câmara dos Deputados, do Senado
· São lidos e vão a imprimir
Federal e dos tribunais federais, salos seguintes pareceres:
vo quanto aos dispositivo~ referenPARECER
tes aos . proventos da !natividade ou
disponibilidade.
N.• 786, de 1948
Art. 31. Os aumentos concedidos
Da Comissão de Reclação de Leis
pela presente lei não serão considera- ,
dos para efeito. do que dispõe o § 2.0
Redação final da emenf],a subsdo art. 3.0 das disposições transitórias
titutiva do Senado à Proposição
da Lei n.• 284, de 28 de outubro de
n.• 178, de 1947
1936, nem determinarão, para os &ervidores afiançados, a obrigação de Relator: - Senador Clcero de Vascelos
reforçar_a fiança.
A .;omissão apresenta, em anexo,
Art. 32 • A presente lei entrará em
vigor na data de sua publicaçilo, re- a redação final da emenda substitutiva
vogadas as disposições em contrário . do Senado .à Proposição n.• 1711, de
1947, or@nàriá da Câmara dos ;)epuA imprimir.
. tados.
·
·foi
obsel"''ado
o
seNessa
redação
Telegramas:
'
guinte: ;
Do Governador .do Estado do Plaul,
Artigos 2.• e 10.0:
transmitindo o. teor de um seu tl'legrama endereçado ao Trlbúnal su· A Comissão dividiu. êste' dois arperior Eleitoral .sôbre o deslocamento tigos. Com a parte final do ar1ago 2.0 ,
i!e fôrça federal no Estado, para a fêz o seu § 1.0, pelo que os §§ 1.0 e 2.0,
cidade de São Pedro, autorizada. me- com que o artigo foi aprovado, passadiante solicitação do T.R.E., e· que ram a ser respectivamente 2.0 e 3.0
se destina a acompanhar a sindicfLnQuanto ao art. 10; tornado em arcla a que ali se vai proceder, baseada tigo 11, pela razão abaixo exposta; a
em fundamento alegado . pelo dh·~tó su111 parte final passou a const~tuir
rlo do P.S.D. local. ~ Inteirado.
o seu § 1.•
. - De Eurlpedes Aguiar, presidente
Art. 5.0 :
do Diretório estadual da U.D.N. do
· Piaul, ·relatando fatos polltlcos que
O art. 6.0 do substitutivo encerrá.
diz virem gerando. ocorrências pertur- três parágrafos.
badoras da ordem pública na CapiSucede, porém, que a matéria dos
tal e .no interior. daquêle Estado. dois últimos, o 2.• e o 3.0. não se reInteirado. . . .
laciona apenas com .a do proém!o do
- Do Presidente da . Assembléia artigo. Tendo Isto em vista, a CoLegislativa do .Estado , do Amazonas, missão fêz dêles ou~os _dl.Siposltivoe,
conl!l'atulando-se com o Senado pela ficando o § 1.0 como parágrafo único.
eS()ôJha üo Sr. Senador Alvaro Mala . - o . § · 3.0 passou a constituir art!go
para · integrar a delegação brasileira autónomo, o art. 6.0, e a matéria do
à Assembléia da O.N.U. em Paris.
§ 2.• se tornou a alinea a do art. 9.0 ,
relativo
_às pessoas aue não podem
- Inteirado.
gozar
dos
benefícios da lei.
· - í:lo Presidente da· Câmara Mu'l'ambém
referido § 2.0 • como se
niCipal de Camaquam, ~tado do Rio vê. alude a o.essas·
pessoas.
Grande do Sul, solicitando. urgência
Esta
alte~ação
.
cpmo
conseqUência
para a promulgação da lei que dispõe a modlficaçao dos números
dos artisôbre a ·liberação de bens pertencen- gos seguintes.
tes aos ex-súditos do "Eixo". - Inteirado.
.
.Art .. 9.0 :.
.
.
..
..
.
. -De. Antônio José Soares e outros,
Neste artigo, em virtude d!l. inclusão
ae · Tocant'inópolis, Estado de Goiás, nele da nova. alinea, fato que acaba
protestando . contra viol~nclas policiais de ser explicado,. as alineas a, b, e. c,
que .,estariam sendo praticadas na- passaram a ser b, c e à, respecti~
quela cidade. - Inteirado.
· vamente.

.

.

-'III-' . . . ..
Sala da Comissão de Rcdnção de
Leis, em 24 de agõsto de 1948, · Clodomir Cardoso, Presidente. - C!'cero de Vasconcelos, Relator, -- Au·
gusto Meira. -

Waldemar Pedrosa.

ANEXO AO PARECER N.0 786
Redação final da Emenda substttutiva do Senado à .proposição n.0 178, de 1947,

O Congresso Nacional· decreta:
Al't. 1.0 - Os direitos e bens em
geral sujeitos às disposições do Decreto-lei n.• 4.166, de 11 de março
de 1942, ou de lei posterior relativa
à matéria dêste, e que servem de
garantia ao pagamento das lndenlzações de guerra devidas ao Bras!!, continuam destina.dos a tal fim, obs·er·
vados os artigos seguintes.
Art. 2. 0 - Estimado o montante
das lndenlzações que caibam a pessoas f!sic~s e jw·idlcas brasileiras, lncluslive autarquias, a Comissão de Repa·
rações ·de Guerra (C,' R. G.), dentro
do prazo improrrogável de 121) dias,
organizará e submeterá ao Presidente
da República o plano a qqe devem
·obedecer os pagamentos.
.
§ 1.• - O plano estabelecerá a ordem, a pmporclonalldade .e o · pro.
cesso que nos pagamentos se guar•
darão, determinando, em primeiro lu·
gar, os danos concernentes à vida
c à h1capacldade fislca, seja esta to·
tal e permanente, seja parcial, desde
que dn última resulte redução da possibilidade de tmball;)o,
§ 2.• Esses danos serão sempre ln·
denizados por Inteiro, observados· o
decreto n.0 23.179, de 16 .de junho de
1947. devendo-se d-eduzir o seguro já
rece'bido e, no cálculo atuarili.l, levar
em conta a Idade do individuo, os
.seus proventos prof!ssiona.ls no últi.
mo ano e Rs condições da reform'"
ou a1po,sentadoria, a que tivesse direi·
to.
. § 3.0 - Subtra.ldo o montante, apu·
rado · ou estimado, das indenizações
que, Por força deste arligo, se · tornar-em preferenciais, o resto será ratoendo entr~ as demais pessoas com
direito a lndenlzação.
Art. 3. 0 - Nenhuma indenização
devida, em visw. do decreto n. o 23 .179
de 10 de junho de 1947. por mort.e
de tripulante de nn·vlo mercante brasileiro, 'l'itlma da guerra, poderá ser
Inferior a Cr$ 50.000,00 (cinquenta
mll cruzeiros) •

-~

'
Parágrafo
único - Para o recebi·
menta, •no Banco do Br!l.'!ll, em con.
ta do Fundo dt: Inden!zação, da me·
tade da !ndenização m!lllima, prll'Vls·
ta nest-e artigo, é titulo idõneo a cer·
·tidão com que o beneficiário prove
ter-se habll!ta.do, perante o Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Mar!·
times para a· peruão legal.
Art. 4.0 A Agência Especial de efeslll EconOmlca do Banco do Brasil
(AGEDE) procederá à venda !media·
ta dos bens atingidos pelo referido
Decreto-lei n.0 4.166, inclusive os ins·
dicados. no art, 9. 0 ' desde que a.tnda
não tenham sido llbera:dos e recolhe·
rã o produto líquido ao 'Fundo de ln·
denização.
§ 1. 0 A venda far-se-á em con.
corrlência púb~b~a•, .bolsa ou 1ellão,
)()nforme o caso, avallados sempre
.lrév!amente os bens que não tiverem
cotação oflcial.
§ 2. o - Na allenação das cotas dfl
cap!tn·l de sociedade de pessoas ou de
res;JOnsabll1dade llmltada, a AGEDE
dará preferência, em igualdade de
condições, aos sócios braslleiros.
Art. 5, 0 - O devedor da indenlzação,
domlcll!ado ou resident-e no Brasll à.
data elo Decreto-lei n, 0 4. 166., citado,
e que à liquidação dos seus bens prefi·
rir o pagam!Jnto em prestações, dls·
t.ribuidas igualmente por cinco anos no
máximo, poderá fazê-lo, e, neste caso,
ereturará a base de 50% ( cinqüênta
por cento) da divida calculada pela
ORO., continuamdo os bens vinculados
nos fins a que nela lei se destinam, até
ser paga a última prestação.
Parágrafo único - Sendo o devedor
pessõa CRsnda com brasllciro ou braslleim, ou tendo descendência brasileira, a percentagtJm, no caso regulado
rpor êste artigo, será reduzido à metade .
Al't. 6. 0 - A ·AGEDE, no rprazo de
sessentR dias, contados da publlcação
desta lei, remeterá, por intermédio da
CRG., ao Procurador Geral da Repú·
bllca, os elementos necessários á co·
brnnça judicial das cotas ainda devidas
por fôrça do Decreto-lei n.• 4.166, de
1942, e das demais leis relativas à matéria.
Art. 7. 0 - Do produto da liquidação, já efetuada, de emprêsas suJei· ·
tas ao decreto a que alude o artigo
Rnter!or, poderá ser liberada, em favor dos sócios domicll!ados ou residen·
tes no Brasil, à data do mesmo decreto e que não dispuserem de outros
bens, parcela não excedente de cin•qüênta por cento, a critério da CRG.·
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Art. 8. 0 - Não estão sujeitos ao dispOsto no artigo 9.0 .do mencionado
Decreto n.• 4 .166i as propriedades rurais de pessoas f slcas alemãs e japonesas, residentes no Bras!! à data em
que êsse decreto fOI publicado, desde
que os proprietários exerçam nelas a
sua atividade. 1
Axt. 9.0 Os direitos e bens de bra·
sllelros submetidos $s disposições do
Decreto-lei n. 0 4 .1õ6, nos termos dos
àrts. 5. 0 e 7. 0 do Decreto-lei .número 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e
do art. 1. 0 do Decreto-lo! n. 0 5.777,
de 26 de agOsto de 1913 •erão Jibe. rados a reGuerlmento de· Interessado.
por · .determinação elo Sr. Presidente·
da República e com prév.la audiência
da CRG., salvo se Provl"rem de participação em emprêsa CUJa liquidação
se haja determina,do para inueniza. · ção de guerra.
Art. 10. Não poderão gozar dos beneffclos · desta lei:
a) os que • não se a...harem quites
com as obrigações ~rlac!as pelo Decreto-lel.n.0 4.166, llltll!do. e oelas outras atlnentes ao ass'.lnto do m(•.smo.
. b). os estrangeiros que se ausentaram do pais sem automacão para retOrno, ou que não comprovm cm, com
documento hábil, que viajaram, com
ânimo deliberado de regrcs5ar:
. c) os repa trlados: .
d) os estrangeiros ou brasileiros
condenados por crimt: contra a· segurança nacional:
Art. 11. As lndenlzacões devidas ao
Estado brasileiro Por deso~sas extra- ·
ordinárias com a guerra· . ou dela decorrentes, ficarão, a datar da puhhcaçiío desta lei, cobeJ•tas o~lo vr..lor
atrlbuldo aos direitos c bens .1á Incorporados no património nacional e
aos que pa~~Saram à ~U!nlnistraciio rlo
govêrno federal, na forma elo art. 11
do Decreto-lei n. 0 4.166.
§ 1. 0 Quanto aos últimos, silo por
· 1!sta Incorporados ao rr.esmó oatrlmônlo, observado, entretanto, o que . a
Tespelto dêles dispuserem tratllidos de
paz, flrmllidos pelo Brasil.
·
0
. § 2. A reparação regulada neste ·
11I'tlgo não exclue outras intlcnlza~ões
-de guerra, que possam ser asseguradas ao Brasil em tratado de paz. ou
acôrdo dlreto com Od governos da
Alemanha, da Itália e do Japão.
Art. 12. Não partlciP&l'iic• da Jndell1zação regulada nesta lei, quer os que
segurados contra o danr> sofrido. tenham sido pagos.. na forma do con~

trato, pelo segurador. ouer êste como subrogado por eíelto do pa~a
mento.
Art. 13 : Esta lei cn trarli. em VIl!'Or
na data da sua p~rbllcação, revogllidas
as disposições em contrilrlo.
PARECER

-

N. 0 787, de 1948
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sô'bre o Projeto. de Lei da
Câmara n.0 250 - ·1948.

Relator: - Senador Fillinto · Müller .
A C&mara dos Deputados aprovou
o Projeto de Lei n.0 250, de 1948, pelo
qual é , aberto ao Poder Judiciário o
Crédito·Esp.eclal de.Cr$ 71.300,00 para
o pagame11to de subsfdlos a membros
dos Tribunais Elilitorais dos Estados
do Paraná e de Pernambuco.
os Presidentes daqueles Tribunais,
em mensagens dirigidas à Câmara dos
Deputados, solicitaram aquela providência. ·
· Em face de orientação adotada pêlo
Senllido em casos anteriores, opina,mos
pela aprovação do Projeto.
Sala das Comlsões, em 17 de agôsto
de 1948. - Waldemar Pedrosa, Presidente, em exerciclo. - Filinto Milller,
Relator. - Arthur Santos. - Etelvino
Lins. - O!avo· Oliveira. - Lucio Correia. - Vergniaud Wanderley.
PARECER

, N.0 788, de 1948
Da Comissão de Finanças, sô'bre

o Projeto de Lei da Câmara número 250, de 1948.

Relator: - Sr. Vitorino Freire
A Câmara dcs Deputadas aprovou
o Projeto de Lei n.• 250, de 1948 pelo
qual ·é aberto ao Poder Judiciário o
crédito especial de Cr$ 71.300,00 (setenta e um mil e trezentas cruzeiros)
para o pagamento de subsidio a membros dos Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados do Paraná e de Pernambuco.
Os Presidentes dos referidos Tribunais solicitaram esta providência em
representações dirigidas à Câmara dos
Deputados.
·O parecer· da Comissão eLe ·Justiça
opinou pela aprovação em face da
·orienta,ção adotada pelo Senado em.

casos idênticos. Meu voto é pela a~ro- lator. - José Americo. - -Mathias
vação do Projeto,
·
.
Olympio. - Rodolpho Miranda. - Sala das Conili;sões, em 24 de agõsto Santos Neves. - Ferreira .àe Souza,
de 1948, - Ivo d' Aquino, Presidente. • vençldo em parte, pois julgo des- Victorino Freire, Relaitor; - José
necessária lei no tocante aos ImposAmerieo. - Durval Cruz. - Rodolpho tos.
· Miranda. ~ Mathias Olympio. - Santos Neves. - Ferreira de Souza.

PARECER

·N.o 791, ·de 1948
Da Comissão de Agriculturt,~,
Indústria · e Comércio · sóbre o
Projeto de Lei n.O 211, de 1948.
Relator: Sr. Francisco Gallottt.
O crédito de .15.000.000,00 (quinze

N. o 789, de 1948
Da .Comissão de Constituição
e Justiça, sõbre o Projeto de Lei
da Câmara, n. 0 243-48.
Relator:' Senador Arthur San- milhões de ·cruzeiros) para combater '
tos. ·
, os gafanhotos migratórios, .objeto ·do
0
Projeto de Lei n.O .211-48, · da CâmaO Projeto de Lei n. 692, de 1948,

ra dos Deputados, já mereceu estudo
acurado daquela Casa do Congresso, .
bem como, pareceres favoráveis das •
Comissões de Constituição e Justiça.
e de Finanças desta. Casa.
Evidentemente, trata-se · de ·um
crédito que carece sua ·imediata. aprovação, tendo em vista ·a imensa proporção dos estragos causa1os à. lavoura pelos acridlos, que surgem, em
nuvens, constituindo verdadeira cala."
mldade nacional.
A agricultura dos Estf1.dos sulinoj; ·
· têm sido vltlma4a, de quaruio em
·quando, pela invasão desta praga teza. - Filinto Milller. - Etelvina. mível e de ação nefasta que já tem
Lins. - Lucia Corrêa~
feito amargar .danos enormes aos pequenos lavradores . daquelas zonas,
PARECER
com reflexos na economia dêsses EsN.o 79o, ·de 1948
tados, quiçá do Pais.
·
Urge,
pois,
a
aprovação
'pC!o
seDa Comissão de Finanças, .sô·
nado
do
Proje~o
de
I.ei
em
tela..
bre o Projeto de Lei' dà Câmara
n.o 243, de 1948.
• '
Sala das Comissões, .. em 27 de
de 1948. . - .. J>ereira Pinto,
agõsto
Relator:
Senador
Victorino Presidente.
- . Franct4CO .Gallottt,
Freire.
Relator. - Fernandes Tavora.
O preselllté. Projeto de Lei n.O 692;
O SR. PRESIDENTE - Está fln~
de 1948, da Câmara dos Deputados, da a leitura do eJaPCdiente.
isenta de.. direitos de importação . e
Acham-se sObre .. a mesa para l'B·
demais .taxas aduaneiras materiais
reber
emendas, nas . -.duas.·: próxlmas
importados para Serviço de Rádio
Patrulha do Estado do Rio Grande sessé)es, ·o Projeto 1ie Decreto Legis~
Je,j;i'VQ. ~.0:.29·-e ,os Projetas de_.Lei (\a
do Sul. . .
·. . .
.. A. Comissão de Justiça do Senado Câmara ns. 316, 317 e 318, todos de
'
manifestou-se favorável à aprovação, 1948.. . . . . . . .. . . ' .
Tem· a palavra ·o Sr ... Senador ·Salembora. declara.ndo·. que, em face· do
que dispõe o art. 31, n.O V, letra a, gado Filho, primeiro orador, inscrito.
da COnstLtuição não. se torna. necessáo sR. .. sALGADo ·:FILB:o, t•) . ,.,...,
ria lei alguma para a concessão da Sr. Presidente, ··spu .. forçado. ,a .tQIIliU',
isenção pleiteada.
·
.
por alguns instantes, a atenção · do
Nestas condições meu .parecer é Senado,. em virtude de . nio terem
pela.. aprovação do projeto,
. .
sido bem . interpretadas: as com;lde~:e,~
.
..
ções
por mim feitas _sôbre a :Fábrica
..• Sala das . Comissões, cm 24·. de
agõstp .. de 1948. .,.... . Ivo d' Aquino,
Presidente. - Victorino Freire, Re(•) Nio foi revistÓ pelo tirador.
da Câmara dos Deputados, Isenta de
direitos de Importação e demais ta-·
xas aduaneiras materiais Importados
para o Serviço de Rádio Patrulha do .
Estado do Rio Grande do Sul.
Em face do que 'dispõe o art. 31,
n. o V, letra a da Constituição Pe"
dera!, não é neeessárla lei alguma paraa Isenção pretendida.
Nada obstante - o projetO pode
ser aprovado.
.
·
Sala das Comissões, em 10 de agOsto de 1948. ·- Waldetniar Pedrosa
Presidente, .em exerclclo. - Arthur.
Santos, Relator. - Ferreira de Sou-

~

'

'
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de Aviões de LagOa Santa. Meu discurso, foi, em verdade, um pouco
longo; dai a presunção de não ter
havido, por -parte· dos comentadores,
a paciência de lê-lo Integralmente.
Não me pareeendo fiel a Interpelação, vejo-me no dever de esclarecer
algumas dúvidas e restabelecer a
verdade.
Inicialmente, lendo minhas 'homenagens· ao jornal "Diretrlzes", pela
elegfmcla e pela ética com que se
houve, publicando, na Integra, em
várias colunas, as palavras por mim
proferidas.. e retificando a referência
que me atribUiram de ter havido imposição dos Estados Unidos no sentido de que não continuasse à frente
da construção e Instalação da Fábrica: o ·notável· engenheiro francês, Senhor René Couz!net. ·
·
Não fi~. realmente, tal afirmação,
nem poderia fazê-la, dada a maneira
correta com que se houve o Govêrno
norte-americano, em tOda a fase de
negociações. Nem se justificaria tal
nrocedimento, màrmenrte tmta.ndo-se
da soberania do nosso Pais, cujo Govêmo, certamente, não se amoldaria
a determinações. de potência estrangeira.
· Manda a verdade· reconheÇamos que
- a elevação de atitudes dos Estados
Unidos para ·conosco jamais permitiria nos ·marcassem . norma a segUir
em matéria de nossa admlnlstração.
Ademais, no assunto, rumhum desejo expresso foi manifestado pelo Govêrno norte-americano! Apenas emprêsas particulares daquêle · pais não
obtiveram concessão de · fornecimento do equipamento e .matéria prima, ·
nem o Govêrno americano concedeu
·IJil'iorldades, ',lloroue não era ":persona
grata" o grande técnico francês a
quem o Govêmo brasileiro confiara
a 'construção e !nstalacão da fábrica,
possibilitando a criação, entre nós.
da Indústria .de aviões por sociedade
particular;
· .
Isto difere multo da alegação de
que os ·americanos não atenderam aos
nossos pedidos por terem impOsto, como concessionário· do serviço, determinada pessoa.
'
O Govêrno brasileiro por sua 'Vez,
também n!ío fêz imposição ao construtor da fábrica. Embora adm!rltndo-lhe os conhecimentos técnicos e
n vontade de colaborar, fêz-lhe sen- ·
tlr aue. enauanto os aclonlstas não
féls~ein brasileiros e a direção entref!11C a outro técnico, não seria posslvel levar avante a empreitada.

Não houve, pois, pedido e multo
menos Imposição do Govêrno american<?. Tão pouco o Govêrno brasileiro
· a fez ao concessionário da construção. Tudo .se processou na maior
harmonia, em perfeito entendimento,
sem qualquer ato ditatorial. o Ministério da Aeronáutica - digo-o sem
receio de contestação - nunca agiu
com êsse propósito; obedece sempre
aos preceitos legais.
Outra imputação, Sr. Presidente,
merecedora de ligeiro comentário, é
a d~! ter eu declarado só poder a
fábrica produzir um "quase avião".
A noticia, veiculada por um órgão da
·responsabilidade do "Correio da Manhã", de tanto valor para a opinião
pública, colide com a minha afirmação de ·que ·a fábrica estava perfeita
e constrllÚ'a: aviões para o Govêrno.
Embora tenha relido meu discurso, não encontrei semelhante declaração. Disse e reafirmo, que a fábrica. não poderia continuar a produzir sem o fornecimento .de matéria
i;lrlma, e que uma Indústria Incipiente
como a nossa não estava ainda . cm
condições de proporcioná-la. Era
necessário que viesse dos Estados
Unidos.
··
.
Apesar do Govêrno haver cogitado
da Instalação de uma usina, o aluminlo não era ainda produzido em lãminas; essa Indústria dava os primeiros passos no sentido do aproveita-,
mento da auxita nacional e não podia,
ainda, preparar o metal necessál'io
ao fabrico daquêles aviões.
Não quer Isto dizer ·que a fábrica
não pudesse produzir. Produziu efeti- :
.va~ente. E a primeira parte da e~
comenda, feita ao tempo do Sr. René
Couzlnet, constante de vinte aviões,
foi entregue no periodo que sucedeu
à minha gestão na Aeronáutica.
q, Se~ado .sabe que a fábrica •de
avioes nao produz tubos de ferro gal·van!zado sem costuras, da mesma
forma que a fábrica de motores não
produz tõda's as peças dos mesmos.
Ambas dependem de Indústrias acessó_rlas, e, sem que se faça o principal,
nao é possivel cogitar dos elementos
auxiliares que Influem no desenvolvimento da Indústria. O acessório depen~e da matéria prima importada.
Nao _houve, Sr; Presidente, qualquer
oposlçao do Govêmo americano, que
sempre colaborou conosco numa reciprocidade admirável de constantes
entendimentos e, sobretudo, resoel+,ando sempre o nosso País e o nõsso
Govêrno.

)
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Nada nos foi lmpôsto como nada
impusemos ao concessionário. Apenas, como não era posslvel levar dessa
forma avante o empreendimento, demo-lhe conhecimento do que ocorria
e êle passou adiante a emprêsa.
Atingimos de fato, o único objetivo
que tinhamos: fabricar aviões no
Brasil, a serem completados com matérla prima nacional.
Isso não quer dizer que a fábrica
não fôsse eficiente. Ela o foi e produzlu satisfatoriamente. se agora
não produz, outros, que não eu, expliquem a razão. Durante minha gestão
preencheu sua finalidade, de vêz que
a primeira encomenda de aviões foi
entregue.
.
ll: o que desejo acentuar, Senhor
Presidente, em rápidas· palavras, a
fim de que não seja mal lnterpretado o meu pensamento.. <Muito

taram c enalteceram a personalldade do grande brasileiro, e na solenidade realizada · na Congregação da
Faculdade Nacional· . de Medicina,
CJementtno Fraga propôs que todos
os professOres· firmassem ai! um
pacto solene, simples allnea e cláu,
suJa única, que consistia nisto: "Na
cadeira do Miguel Couto não se :;cnvaria outro, enquanto êlé vivesse,
Nela devemos conservá-lo, como fêz ·a
Faculdade de Medicina de Nápoles a
Cardarem, seu Igual nos predicados
CÓ!lliPulsórios da exceçáo, homens dêsses valem COJ.'IPOrações, ldelllt!ficam
épocas e cristalizam os ... anseios da
classe; quando nos deixam, sentimos
baixar de nl:vel, tanto nos ·importa
no conceito geral a partilha de ~ua
fama, o confronto de sua presença,
a honra Insigne de tê-los ombro a
ombro".
·
bem> .
Araoz Alfaro, uma 'das culmlnê.n. o SR. PRESIDENTE _ Tem a elas médicas argellltlnas, sincero !llmipalavra o Senador Alfredo Neves, go do . Brasil, afiançou que "Miguel
segundo orador Inscrito.
Couto foi um raro exemplo de hu0 SR. ALFREDO NEVES _ se- nlanidade superior, que ·em nenhum
·
pais da América e da Europa seria
h
p ld t
n or res en e, os antigos. dlscl- . f'cil encontrar alguém que, POl' sua
pulos de Miguel Couto estão come"
morando nesta Capital, na data de vez, despertasse uma admiração tão
grande, um respeito tão profundo,
h oje, a passagem do 50.0 aniversário um
afeto tão sincero da classe médo Ingresso dêsse eminente professor dica, nos esplritos cultos e na massa
no magistério da Faculdade Nacional popular". .
·
de Medicina,
.
A data é, realmente, de grande sig- · Dois conceitos de dois homens emlnentes da ciência médica,
nlfl li
ma;aç o, não só para os disclpulos, .
Eu poderia, neste momento, recor·
.para a classe médica., porque dar palavras de outros cientistas de
Miguel Couto foi, em nosso melo,
. 1
t bé
f 1
est1'tlla de primeira grandeza na c!- - outros pa ses, que . am m se re er êncla, nas letras e bem assim na ram a Miguel Couto, enal~cendo-o.
vida politico-administrativa do Pais
O que disse Clementino Fraga teve
· confirmação, · /poucos a.nos depois,
O Sr. _Fernandes Tatlora - Vossa quando Miguel Couto completou 30
Ex.• pode dizer que .não é significa~ anos de magistério e se deveria jubitlva só para a classe médica esta lar. uma representação assinada. por
data, senão para todo o pais, porque algumas centenas de médicos e alêle foi um grande patriota. .
guns milhares de estudantes fez com
O SR. ALFREDO NEVES - Muito aue Ml~~:uel Couto· uermanecesse à.
obrigado pelo aparte de v. Ex.•.
frente de sua cátedra, até qué a
Miguel Couto foi, realmente, gran- mort.e ·o retirou do nosso convlvio, do
de patriota. e grande médico. Em nosso. afeto e da nossa admiração.
tOdas as esferas da ciência, sua àtua- · Miguel Couto nasreu nesta cação se fêz sentir com o relêvo que pltal, em 1.0 de_ Maio de 1865. Formouimprimia sua cultura 'e sua lnteli- se em medicina. em 1885. Nos três úlgêncla e a. que se sobrepunha uma tlmos anos do curso médico foi. lngrande e extraordinária bondade.
terno, respectivamente, dos professOPor ocasião do seu jubileu profes- res Barão de Ladárlo, Cipriano de
soral, em 1923, Miguel Couto recebeu Freitas e TOrres Homem. A sua tese
nesta capital, no selo da Congrega- · de doutoramento versou sObre "Da
çáo que honrava ns demonstrações etiologia parasitária. em relação às domais expressivas ·da alta estima que enças infecciosas", a qual foi aprova•
sua figura destacnda grangeara em da com distinção..
todos os meios sociais. Naquela .oporDe Inicio, rumou ao interior de São
tunldade, na série de discursos pro- Paulo, de onde, em curto prazo. · renunciados, todos os orndores salien- gressou a estn · Oa~ita.l, fixando-se no
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bairro da Saúde. Em pouco, pela sua
dedicação aos doentes, galgando morros e visitando casebres, sem horas
pré-estabelecidas, conquistpu uma
larga ç:lientela que se foi espalhando
por Botafogo, Tijuca e Vila Isabel,
enfim, por tõda parte onde o bonde
e o tilburi o podiam levar. O volume
de clientela e a responsab!lldade
profissional conduziam-no ao wpenfeiçoamento crescente de sua "al'te de
curar", e o contacto permanente com
a ·gente da Saúde, que mais vivia tm
casebres, modelou-lhe o coração, para
melhor sentir e condoer-se dos padecimentos alheios, fazendo de Miguel·
Couto o oprotótLpo da bc.ndade, . o homem-f.é, o homem-esperança, o homem-caridade, tudo, enfim, que a
Providência Divina pode proporcionar aq. ser humano, c·omo lenitivo
para . os grandes sofrimentos e o.
desalento moral na hóra amarga em
. que o Indivíduo; chumbado ao leito,
a tudo se a.pega Pt~ra que a vida não
se extinga, na boa ou na· má fortuna. Miguel Couto, com o seu sorriso,
com os seus gestos blandiciosos, com
uma encantadora simplicidade de
atitudes e sua comprovada competência .cientifica - qut>_ se avultava
pela sua modéstia -'- era bem o homem · Providência, o relicário dessa
esperança que só se extingue no doente com o derradeiro suspiro já a
apagar a chama que ainda ilumina a
alma dos moribundos.
Tal era o clfnico, que, se vivo fôsse
completaria, nesta data, 50 anos ele
magistério superior, para onde Ingressou em 1898, após· memorável concurso, para o qual se apresentou com o
trabalho "Dos espasmos nas afecções
·dos centros· nervosos". Nomeado, fez
uma viagem de estudos à Europa.
Devo aqui, Sr. Presidente, relatar um fato. que ficou bem gravado
em minha memória: cllnlcavai.. eu na
Tljuca. Certa· vez fui chamado a
ver um doente grave, em crise, negociante de ca.fé, na · rua São Bento,
na Saúde. Já a famllla havia telefonado a Miguel Couto. Estavo. eu
nessa luta tremenda do médico dian· .
te do doente que se · debate · e se
· defende da morte, quando chegou o
mestre. 'Rápido, então,· entramos os
dois, eu cumprindo ·lndlcaçõ~s suas
a ministrar ao enfêrmo, preste~ a su •
cumbir, os socorros que a ciência ln·
dicava em tal caso. Quando amai·
naram os sintomas graves e o doente
entrou em calma. já alta madrugada,
sentei-me ao lado do mestre ob~er. vando-lhe que sua presença ali fõra

imp1·udência, porque também se ncha.vo. doente, febril, em plena .crise
aguda de gripe.
Explicou-me Miguel Couto:
:tl',ste é um dever de gratidão. Quando fiz o meu concurso: fui nomeado
substituto, era médico desta famllia
como ainda hoje. Certa vez, atendendo a um dos doentes da casa,
numa dessas palestras íntimas. que
nós, médicos, costumamos ter com
os clientes, elOJl·us-lhe a satisfação .
de haver conquistado aquela cadeira,
uma das minhas aspirações na vida·
entretanto, - dizia-lhes - bem r,a:
bia que o professor que não houvesse_ feito um estágio no estrangeiro, ·
nao era recebido confiantemente pelos estudantes.. E acrescentava. que,
ainda naquele momento, não me era
possível ausentar-me do pais por
falta de recursos.. .
·
Dito isto, formulei a receita e retirei-me. Dois dias depois, recebi, no
consultório, dêsse homem que você
acaba de ver estendido e a quem sou
reconhecido, um cheque e uma ordem
de crédito que me permitia retirw· do
seu representante em· Paris .a quantia
necessária à minha pel'lllMiêncla a;JJ,
durante o tempo em que me fôsse
niistér frequentar os hospitais francêses. Ut1llsel-me do cheque, não precisei lançar mão da ordem bancária.
Fui à Europa. Eis o que devo a êste
homem. Doentes, agora, êle e eu, a
minha saúde nada valia em face
do que lhe devia nêste Instante. A
minha presença tem, pelo meoos, o
efeito ;psicológico de tranquilizar à
sua famllla. Fizemos o que ·nos foi
permitido em beneficio do enfêrmo,
que reagiu bem e melhorou. E Miguel
Couto saiu.
'
·
1!:ste, · um traço característico do
homem que também sabia ·ser grato.
Já então, nessa época, Miguel Couto
era dos maiores e mais conceituados
dos c!lnlcos desta Capital.
Em 1911, Sr. Presidente, com a .
morte do saudoso e eminente professor Francisco de Castro, grande
orador e grande clinlco, Miguel ,Couto assumiu a regência efetiva da cadeira de cllnica propedêutica médica,
cátedra que perlustrou até 1911, quando foi transferido para a terceira ca~
delra de cllnlca médica, que entiio se
crlára.
o hospital é õ meJ.hor mestre do
cllnlco. de modo que ninguém cheJl~.rá a ser realmente um "grande
clfnico" sem que seja assíduo n um
serviço nosocomlal, qualquer que seja
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a sua especialidade. Dai ter sldo - e
feri a minha prlmeim aula, e
ainda o é, sem dúvida, - a nossa seonde hoje realizo as bodas. de
cular Santa Casa da Misericórdia, da
prata com a minha cadeira.
rua Santa Luzia, o grande viveiro de
Quantas Impressões vividas num
cllnicos, estando a ela ligados os norelance".
.
mes dos nossos maiores expoentes
da .classe médica, principalmente no
"Nesta sal~. através de um
último quarto de século passado e
quarto de século, transcorreu
nestas três décadas últimas do sétôda a minha ação no magistério
culo vinte. Miguel Couto não essuperior; aqui, me fiz, o nada
capou à regra. A Sétima Enfermar!a
que sou; como não me era dado
da Santa Casa teve-o por todos os
elevar a minha cadelra, procurei
seus 35 anos de magistério, assiduanão
deprimi-la; não criei discfmente, como necessidade da sua própulosl mas afeiçoei amigos; e talpria existência, vivendo-a pela mavez tenha melhorado a minha alnhã, .em contato com os seus doentes
ma no contacto com êsses infelie discfpulos, sendo que, dêstes, Inúzes,
a quem a gente fica .querendo
meros tiveram-no ·como exemplo, cobem, no sofrer com êles, no es- ,
mo · guia, pai espiritual em todos os
tudar nêles, no ensinflr com as
atas de sua trajetória profissional.
suas dôres, tantas vezes IrremeNão lhes cito os nomes para evitar
diáveis . .- Estava escrito que nesta
omissões, tantos são êles, todos clfSétlma, do meu afeto e do meu
nicos Ilustres, que honram e dignificulto, se passariam as maiores
cam o mestre querido.
emoções da minha vida ... "
Em 1923 comemorou Miguel Couto
o seu jubileu professoral. PrestaramO Sr. Fernandes Tavora
Perlhe as maiores e mais significativas mite
V.
l!:x.•,
um
aparte?
homenagens .. Foram três dias sucesO SR. ALFREDO NEVES
Com
sivos de comemorações as mais ex- todo
o
prazer.
·
·
pressivas e encomiástlcas. A 7.• Eno Sr. Fernandes Tavora - Miguel
fermaria da Santa Casa engalanouse; sessões de regosljo se fizeram· na Couto não chegou a ser grande simAcademia de Medicina, da qual Mi- plesmente na chefia da 7.• Enfermaguel Couto teve a honra Insigne e ria da Santa Casa. Jâ era cllntco re·excepcional de presidi-la por 20 anos nomado quando fêz concurso para
consecutivos; na Sociedade de Medi- professor da Faculdade de Medlctna,
cina e Cirurgia e na Academia de o mais brilhante que tive o prazer de
Letras. outras socledádes médicas assistir. Também estive presente à
associaram-se às homenagens ·da sua posse, quando o Visconde de AlAcademia de Medicina e ai! campa- varcnp:a, então dlretor da Faculdade
. receram Incorporados com os seus de Medicina, lhe dirigiu os Jllalo1·es
oradores, num entusiasmo comove- encómlos, felictiando-o por jâ ser
. dor. Lá estive também, e, por vêzes, grande professor antes 'de lr à Eumeus olhos se viram marejados de ropa, como todos o faziam.
lágrimas. Era, Sr. Presidente, a miO SR. ALFREDO NEVES- Agranha modesta contribu!cão e os meus deco o aparte de V. Ex.a.
silenciosos agradecimentos ao Mest.re
Healmente, Sr;· Presidente, foi naque teve sempre para o ·colelln dis- auêle ambiente. na sua · querida Sécreto e prudente um abraco afetuoso tima Enfermaria, que Miguel Couto
a envolvê-lo e um conselho avisado pôde :preparar· gerações, ou tlllelhor,
nas horas de vacilação, tão próprias muitas gerações de médicos, clinicos
ao médico cllnlco.
excelentes e prof!sisonals bem for· Mas, Sr. Presidente, voltemos à mados de esp!rito e carâter, que se
7. • Enfermaria, que êsse foi o centro espalham Brasil afora, por êsso vasnuclear da vida proflslsonal· de MI· to hospital na frase lapidar de Miguel
p:uel Couto. É êle mesmo quem o Pereira, a mitigar dores e a restituir
proclama, agradecendo as homena- a saúde aos q,ue sofrem,· com os regens oue ali recebia de seus doentes .oulntes · de doçura, de abnegar;ão e
e disclpulos por ocasião do seu jubl· de modéstia que lhes conbg!ou a
leu no magistério :
alma alcandorada o Mestre Insigne
·
'"A 7.• Enfermaria: - cxclmna nessa convivência encantadora e sóMiguel Couto - :!l'.~te nome reca- bria da 7.• Enfermaria da Santa
Casa, na rua Santa Lusia.
pitula tôda a minha vida profisDn.i salrn,m, J,nsnlrados rpelo -Mestre,
sional. Foi ela a primeim que
pisei como estudante, onde pro- nad(l menos de 15(} teses de doutom••••• ' •••••• o •••• o •••••• o •• o ••••
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n;ento, tôdas aprovadas com dlstln- o problema do câncer. Tanto assim
çao e logrando. muitas delas mesmo que .seus discipulos repetiam com
os melhores prêmios, dos que :;ão frequência êste magistral conselho:
anualmente distrlbuldos pela nossa
· "Quando num ·doente, com um
:F acuidade de Medicina. Por ali pas-.
passado
de úlcera do estomago ou
'saram perto de. dez mil alunos, muido
duodeno,
ou de hemorrolde ou
tos deles desempenhando nos Estalitlase blllar aparecer !mperceptidos, no setor profissional, lugares de
rvelmente, sorrateiramente, maacentuado destaque, Inclusive exernhosamente, se me permitir a excendo o magistério, fato que "e obserpressão, uma febricula, de ordlná•
. va também nos que ficaram cllnlrio Irregular, mas pertinaz, e se
cando nesta capital. As teses de doualém disso os sofrimentos de agutoramento, que tiveram por assunto
dos
que erant se ton1aram surdos,
doentes da "Sétima" não .qe limiprofundos, continues, embora sutaram ·a uma única especialidade.
jeitos a uma ou outra crise, há
Numerosas são as tes~s sõbre neuro90%
de probabU!dades a favor da
logia, patologia cl!nlca dos aparelhos
,
complicação
neo-plástlca; anunciai
respiratórios, digestivo e urinário.. E
êsses temores· à fam !lia ~tntes que
isso porque Miguel Couto perlustrava
ela vos venha anunciar. Os rescom maestrla por todos os ramos da
tantes
lO% amparam as surprepatologia médica.
sas da patologia abdominal".
Era conhecido o pendor de Miguel
Sempre admirável Mlg,.lel Couto.
Couto pelos estudos de assuntos que Sempre
. claro, persua.~lvo, nas suas
se prendiam ao problema do câncer.
aulas.
~mpre seguro nos seus diagTalvez os seus Insucessos cl!nicos e o
seu feitio altamente sentimental e nósticos; Sôbre câncer, nêstes últimos anos, versou antplamente elucicaritativo o tivessem estimulado a dando
e esclarecendo pontos obscucolaborar com quantos armarnm em
ros.
Um
dos seus tra.balhos - o
equação os termos dêste ainda obscâncer
é
uma
infecção, reclama mecuro problema cientifico. 11ue tanta
ditação
e
sugere
roteiro ~eguro aos
ameaça o futuro da humanidade. In·
forma Moreira da Fonseca, um ~os pesquisadores.
O Sr. Fernandes TavoTCL - Miguel
se1,1s discípulos diretos, que:
.
couto adiantou-se às pesquisas mo"Nêstes derradeiros tmos, u pro- dernas que consideram o cancer uma
fessor Miguel couto estava estu- Infecção.
dando profundamemnte um dado
O SR. ALFREDO NEVES - Obriassunto relativo ao câncer. · No gado a V. Ex.•.
laboratório, que então dirigira,
Sr. Presidente, Miguel Couto fêz
eu ... levava, a miude, ao Prof. Mi- literatura. Tornou-se esmerado esguel Couto pedaços de diversas . crltor e respeitado cultor 'do verná- .
espécies de neoplasmas, que sub- cuJo. Nêsse setor de suas atividades,
metia a apuradas pesquisas, sem sem dúvida, consagrou-se a sua eleinada deixar transparecer o e;ue ção para a Academia de Letras.
A politica nunca" esteve nas suas .
pretendia .Investigar. E não só
êste seu laboratório, como o de cogitações. Entretanto, n sua projeção social e cientifica, o ln terêsse que
Mangulnhos ..·. frequentava, ledemonstrava em tôdas as oportunivado· certamente a resolver alguma Incógnita importante do dades pelas cousas ·que se prendiam
a uma nacionalidade, fizeram com
enigma canceroso ... "
que dois partidos o colocassem cm
Fêz éco a sua aula relativa às ''Fe- suas chapas e as urnas · consagrasbres obscuras. Febres Neoplástlcas"; sem o seu nome ...
onde o Mestre estudou os vários tipos
O Sr. Andrade Ramos - Dá licende !febre notada nos cancerosos, pl!ll"a ca V. Ex.• para um parte? (Assenconcluir que não é rara a reação fetimento do orador) - ll: muito justa
brir nêsses doentes; e, se não é en- - e velo a proposlto - a referência
contrada na grande maioria dos casos . de V. Ex.•, em se tratando da peré que, "não se cogita.ndo de febre não sonalidade que todos nós lembramos
se aplica o termômetro". E mais: ·- com saudade: Miguel Couto. Representante na Câmara dos Depu ta dos
"ll: uma moléstia febril, como é uní.a
moléstia infectuosa, uma moléstia - creio que do 'Estado do Rio contagiosa". Vê-se, que Miguel Cou- · considerou com o mais alto patrioto já posstlia opinião acentada, sôbre tismo e a maior dedicação não ~ó o

•

-794-

problema do ensino, como o ~rave
problema da emlgráção.
M'u.ltos acreditam que suit tenacidade no combate em que empenhou,
defendendo ardorosamente suas idéias,
concorreram, de certa forma, para
afetar-lhe a saúde,' A referência a
Miguel Couto, como politico, é tam!Jém muito justa, no explêndido panegirico que V. Ex.• esta fazendo.
O SR. ALFREDO NEVES - Obri- ·
gado a V. Ex.•.
·
Como dizia, Sr. · Presidente, as
urnas consagraram seus nomes, .elegendo-o deputado federal pelo Distrito Federal e Estado do Rio, optando Miguel Couto pela representação fluminense em cuja bancada
se fez estrela de primeira grandeza ..
Os Anais da Constituinte Federal de ·
1934 dizem bem alto do valor c da
eficiênCia da sua atuação, · sobressaindo-se, sobretudo, quando versou o
tema-imigração, de acentuada importância para a nossa nacionalidade.
A seu transitória passagem pela politica pôs, ainda em relêvo, os seus
magnificas predicados de parlamen- ·.
tar e patriota.
. ·
·
Mas, Sr. Presidente, acadêmico, politico, homem de sociedade, Intelectual,
tudo isso não supera nem exprime o
que realmente Miguel Couto· foi em
tôda a sua vida adult'l - médico . e
professor: sobretudo renomado clinico,
por índole, pela cultura, pela bondade; ninguém mais qu~ MigUel· Couto
fêz da mediclna um sacerdócio.
(Muito ·bem: . muito. be11~. Palmas) .

O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do expedlent~. ·
'
O SR. JOS!l: AMERICO - Sr.
Presidente, .lá não comportando a Ordem do Ola matérla.-que clesejo desenvolver em volta do projeto que
institui a Comissão Vale do São
Frwcisco, e, desejando defender-me
de reparos formulado.~ à minha conduta, que chegou a ser considerada
reaclonária na votação, alinhavei,
esta manhã,. as· s~guil1tes palavras,
que' trago ao conhecimento do Senado e daquêl~s que qulzerem julgarme com isençao.
Ar~:ulu-se contra o projeto a pecha de centralização anti-democrática,
suspeita de fascismo, saturadf\ de res!duos da ditadura extinta ...
· O SR. PRESIDENTE ·- (Fazendo
soar os timpanos) -, Permitn-me o
nobre orador comunicar-lhe que está
terminada a hora do expediente.
O SR. ALFREDO NEVES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, requeiro n

V. Ex.• consulte a Casa sôbre se consente na prorogaçíio da hora do e.xpediente por 30 minutos, para que o
nobre Senador José Americo possa
concluir o seu discurso.
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o requerimento
do Senador Alfredo Neves, no s·entido
de ser prorrogada por trinta minutos,
a hora do exped!Pnte, queiram permanecer sentados. (Prtusu.J .
Está aprovado.
Continua com a palavra o Sena.dor _
José Americo.
O. SR. JOSlll .AMERICO - Sr.
Presidente, muito \lgradeço ao nobre
Senador Alfredo Neves ~ aos demais
colegas a prorogação concedida, a
fim de permitir concluir minhas considerações.
:ll: a obra de um equivoco que começa confundindo a centralização ou
descentralização politica com a adml- ·
nlstrativa, isto é, a forma 11rgânlca
do Estado com a :;ua maior ou menor
participação no .campo dos serviços
públicos ou que sejam assim considerados:--.
Seria uma incursão indébita, de· caráter unitário, hostil n nossa !ndole
federativa através de outras entidades
públicas, como o Estado ou o Município? Seria a absor~ão das ativldades
privadas, empenhad'ls em escorraçar
a iniciativa individual? Não I Trata.. se
de um serviço . federal. E, - o que
se torna curioso em face de juizos
tão ligeiros - não é um caso de centralização, como se ::iflgurou, cho~
cando-os e arrepiando-~e a certos melindres liberais, mas, simplesmente o
reverso: é um caso de descentralização.
·
Criou-se uma estrutura que a· sistema administratlvo dos povos mais
impregnados do ·espírito democrático, ·
como a América do 'Norte, f:stão adotando. Repito: ê um processo de· descentralização .P. não de centralização.
Organlzou-sa um serviço público independente de seus ór!l'ãos ·mperiores
que seriam os Ministérios . ~m ve~ de
jogá-lo nêsse bojo, · talvez para afun-.
dá-lo, desvencilhou-o o projeto da .
máouina burocrática, com o fito de
atribuir-lhe maior f!exlb!Udade e efi·
ciência.
·ll: um deslocamento de serviços,
com a ontor~:a de direitos e J!berdades, assinalando-se, assim, por ~:ua
"Personalidade orgã.nlca e fu nclonal.
Deu-se-lhe vida própria, libertando-.
a da Jen tldão, a esterilidade clêsses
centros hierárquicos, atendendo 11 sua
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natw:eza ao seu raio de ação e, ~o
ela recebe as suas atribuições dibretudo, ·à sua complexidade.
retamente da lei e não de um
Mas o que alarma é ·a sua depensuperior hierárquico (Instituições
dência direta do ·Presidente da Redo Direito Administrativo Brasipública, posição mal compreendida
leiro, I Volume, pág; 127) ".
por impressões precipitadas.
Poderia dizer, entretanto, que a CoNo eptanto, quando se estabelece
missão
do Vale do São Francisco,
que uma comissão depende diretamesmo
com
administramente do. Chefe do Execurti'vo, se está, ·tiva que lhe aé autonomia
conferida
não
se isola
apenas, excluindo-a de outra qualquer entre essas entidades.
,
dependência, sem nenhum refôrço de ·
rebater
tais
dúwidas,
serlw
prePara
uma subordinação decorrente da pró-.
ciso
classificar
as
autarquias
ou
propria existência do Poder Executivo,
cw:ar reduzi-las a ''Uill tipo único, o
na sua .hierarquia.
:Não é, propriamente, uma fórmula que não é possível em virtude das váde sul}ordinação, mas de des~entrali rias modalidades que assumem.
Qual o caráter dessa Comissão? ll:
zação, no . seu exemplo mais comum,
urna autarquia. E ta.nto faz dizer
que é a autarquia dêsse tipo.
SUa ponte parece indesejável. Mas, ·serviços autõnomos, entidades :.uto·
mesmo na Itália, a outor~~:a a órgãos nomas, como autarquia.
Inspirou-a
o
interêsse
da
descentraautônomos de funções estatais, reprelização. E • um órgão descentralizado.
~entava um derivativo de seu regime
Um ramo da administração pública
absorvente. .
.
E surgiu .outra arguição que pre- que se subtrai à intervenção superior
tendia ser ainda. mais fulminante: a de outros órgãos. Que se reveste dessa
da inconstitucionalidade do pro.1eto. liberdade de ação para poder preenJá demonstrou o Senador Ivo cher· sua complexa função.
Por que não será, pois, a entidade
d'Aquino com a. limpidez de seu espirita jw:idico ...
lliUtônoma da teCillica constitucional,
O Sr. Ivo d'Aqitino - Muito obri- se reune tOdas as características para.
gado a. V. Ex.•.
êsse. titulo?
· ·
.
.
O SR. JOS:tl: AMl!:RICO - ... que . Basta o direito de a.uto-administraa Constituição vigente não proíbe a ·ção : 'para . adquirir êsse conceito. .
subordinação direta. de serviços dessa
Em interessante parecer publicado
na.t.ureza do presidente da. República. no "Jornal do Comércio", de .25 de
Vou mais além. A Constituição de fevereiro de · 1937, procurou Sampaio
Corrêa interpretar, nêsse ponto, • a.,
1~46 prevê e admite essa organ!zaConstituição de 1934, reconhecendo
çao. ·
.
Segundo o art. 49. da Constituição que ela. não vedava a organização de
. de 1891, a administração federai tinha serviços federais autõnomos.
Procurou, todavia., distinguir quais
de ser dividida. pelos diversos Ministérios, não poderia destacar-se qual- os serviços passíveis dessa. organizaquer dos seus ramos para formar ção, limitando-os aos pertinentes i\
Segurança Nacional e àquêles P.m aue
'Uill órgão isolado.
Já a de 1934 regulava, -no seu artir(o é nítida e irrecusável a natureza industrial ou comercial de sua explorn101, § 3.0 , a fiscalização financeira
ção
por parte do Estado :
dos "serviço~;. autônomos", reconheEra. uma distinção que a .mesma.
cendo, portanto, a legitimidade de
Constituição, como a. de 1946, não au- ..
sua existência.
..
tor!za.,
confiando o critério de c•mveE a Constituição atual, no seu arniência
dessa iniciativa ao legislador
tigo 7, n.• n; incluiu na competência
.
do Tribunal de Contas o julgamento ordinário.
Qual seria, então, nosso conceito
·dos administradores das "entidades
das entidades autônomas?
autô~omas".
·
·
o Indicador da. Organização Admi· Pressupõe, conseguintemente, a prenistra.t!va.
da administração do exf!·
sença dêsses órgãos (!e permeio entre cut!vo federal
cla.s!fica, sob o tit.ulo
os Ministérios e o Presidente da Re- de autarquia, segundo
as finalitl.ndes:
pública.
1.0)
as
regularidades
da economin:
ll: a situação descrita por Temis2.0)
as
exploradoras
de
. serviços intocles Cavalcanti:
·
dustriais; 3.0) as de assistência so- ·
"A entidade autárquica não se ela.!; 4.0) as de fiscal!znção profisacha subordinada, hierárquica- sional.
.
mente, a nenhum outro órgão !l)d·
São institutos, comls~5cs, denartnm!nil!trativo (M!n!stério, etc.)·;
mentos, serviços, etc... que )Jarecem
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multo mais estranhos a essa colJceção do que a Comissão elo Vale do
São Franlcsco.
Como, pois, não enquadrá-Ia nessa
esfera, para que ela, desvencilhandose das outras Influências centrais, só
reconheça a autoridade do Presidente
da República, chefe da admlnistro.ção
pública federal, centralizando tOdas
ns questões.
ll: o que não Impede a Constituição e exige a experiência de serviço<.
como os das obras contra as sêco.s,
retardados guase parallzados, delxando o pessoal sem a remuneração de
meses conseclutlvos, desfalcados de
material, porque a burocracia não
voa para penetro.r, sertões a dentro,
a área de suas calamidades.
0 Sr. Fernandes Távora - Vossa
ã
ti 1
Ex.• ·t em· tod a\ raz. 0 no ;Jar cu ar·
O SR. JOSJ!: AMJ!:RICO - Era o
que tinha a dizer .. <Muito bem; muito
bem. Palmas) .

·

O SR. ISMAR DE OOES (•) Sr. Presidente, vai entrar e1n votac;ão, na Ordem do Dia, o projeto que
organiza a Companhia do lrale do
São Francisco, com o destaque requerido por mim mandando suprimir,
respectivamente, nas letras a, b e c,
do. art. 1.0 , as expressões ·"com. séde
em Belo Horizonte", "com séde em
Joazelro" e "com séde em Proprlá".
Pedi tal destaque, Sr, Presidente,
porque não compreendi que 0 projeto
descesse a essas mlnúclas. Ao mesmo
tempo que se pretende dar à Comissão
do Vale do S!ío Francisco a maior autonomia, a maior Independência e até
mesmo cercá-la de tOda confiança,
Impede-se que escolha as ·sédes dos
seus distritos, quando, pelos naturais
conhec!mentos técnicos, é a mais ln. dlcada para fazê-lo. E uma. !ncoerênela do projeto, porquanto êle mesmo
confere a essa Comlss§.o o direito de
escolher sua séde central.
O Sr. José Americo - Pennlte Vossa Excelência um wpa.rte? <assenmento do orador) Eu também ful de
opinião de que distritos deviam ser
móveis. Bem sabe v. Ex.•, porém,
que, pesando a relevância üo projeto, sugeri à Comissão de Finanças
convocasse a assistência do Senador
Henrique de Novaes grande ~!gura
da técnica e da engenharia bro.sileira. Deve também recordnr-se
V. Ex.• das ponderações que Sua
Excelência formulou, no sentido da
conveniência da localização .dêsscs d!s( •) Nfio foi revisto pelo orador.

'

tritos. por lei. Fêz ver que os pontos
fixados são equidlstantrJs das zonas
dos trabalhos e, no mesmo tempo, os
meios de comunicação mais fáceis.
Afinal, acedi à orientação de .'3. Ex.•,
sabendo como são agudos os lnterPsses e os conflitos regionais na disputa
de primazias dessa natureza, como é
diflcll, por exemplo, a po!ltlca dos traçados, como co.da Estado e cada Munic!plo se julga com direito à prererêncla. Po.ra conjurar essa fonte de
divergêncio.s futuro.s, aco.bei· concor- ·
dando com o !JOnto de viP.ta do Senador Henrique de Novaes, que toma
pacifica essa questão ..
O SR. ISMAR DE OOES .....: Dizia'
eu, Sr. Presidente, que h!wla incoerênc!a qunndo se atribui :t essa Comissão o direito de escolher sua
séde central, com aprovação do Senhor Presidente da República, e não
se lhe dava o de escolher a séde de
seus distritos.
O Sr.. José Américo - Realmente
há certa contradição.
O SR. ISMAR DE OOES - Muito obrigado a V. · Ex.•. Respondendo
· ao aparte do Ilustre Senador José
· Américo e aos argumentótJ. apresentados pelo meu prezado amigo Scnndor
Henrique de Novaes, também .não
compreendo ·porque se escolhe Belo
Horizonte em · vez de Plrapora ou
outra cidade qualquer e Joazelro em
. vez de Petrolândla. Da mesma forma, não vejo por que se dê prefe~ên
ela a Proprlá, em vez do Penedo,
POrto Real do Colégio, Plío de Açúcar ou outra qualquer cldade · com
as mesmas características e. meios
de comunicação. POrto Real do Colég!o, em breve, será tamb~tn ponto
terminal de estrada de fP.rro. Penedo,
por exemplo, é pOrto fluvial e dispõe
de comunicações mais fáceis.
o Sr. ApolÓnio· Sales - Gostaria
de chamar a atenção para que Vossa
Ex.• está dando argumentos em favor
do Inspirado aparte do Senador .Tosé
Americo. S.· Ex.• mostrou que, talvez, teõrlcaniente; se pudesse concluir
. pela vantagem de que a Comissão do
Vale do São Francisco escolhesse ela
mesma a sua séde.
""
0 SR. ISMAR DE Oó ES - .c.ste
o
meu ponto de vista.
O · Sr. Apolónio Sales - Mas V.
Ex.• está dando os mesmos argumentos em desfavor dessa tese. ·Está
mostrando como é d!f!cll chegar-se
a uma conclusão,, quando se discutem
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o SR. ISMAR DE GóES - Quero deiXar à Comissão :t faculdade de
escolher, porque é o órgão técnico.
Não seremos nós leigos ...
O Sr. Apolónio Sales - N~o somos
leigos.
·
.
O SR. ISMAR DE GóES ...
ou quase leigos que poderemos escolher uma séde, quando existe uma
Comissão que tem o direito, pela sua
cultura pela sua responsab!l\dade, de
o fazer.
O Sr. .Apolonio Sales - Basta dizer
que quem apresentou a idéla foi um
Senador, que é grande, acatado engenheiro. Queremos dar à Comissão
a maior ajuda para que ela possa ·
dirimir as dificuldades politicas.
·O SR. ISMAR DE GóES - Estou
. convencido de que a Comissão ãls·
pensará essa ajuda do Senado.
O Sr. Apolonio Sales - · V. Ex.6
está sentindo como é diflcll a escolha, pois agora mesmo .sugeriu uma
porção de nomes, e ficou em üúvida
quanto à escolha do loca:t.
O SR. ISMAR DE GóES - Não
estou sugerindo nomes' .ao contrário; não quero tfue apareça nenhum
nome. Desejo deiXar à Comissão li·
berdade para escolher. Ela é que está
em condições de o fazer.
.O Sr. Apolonio Sales - V. Ex."
sabe que o caso não é êsse. Não é
tanto a dificuldade de escolhi\ da
Comissão e sim a existência de motivos de ordem politica, que cria
óbices à ação do organismo d!xetor.
O SR .. ISMAR DE GóES - Vou
responder : ao argun1ento político.
Quando falou o . Uustrc Senador José
A.merico, tive .ocasião de diZer ...
O Sr. Apolónio Sales - Secundei-o
com multo calor.
·
O SR. ISMAR DE GóES - ; ..
que, se o caso seria politico depois,
·
·
também agora o era.
O Sr. 'José Américo - Nossa· politica é resolvida aqui, pelos votos.
O SR. ISMAR DE GóES- Meu
desejo é deiXar claro .que nós, alagoanos ,amamos também o S. Francisco; temos muito orgulho da cachoeira de Paulo Afonso e de Oelmi·
ro Gouvêa. No entanto, parece que
pretendem excluir aquilo a que temos direito também.
O Sr. Apolonio Sales- V. F.x.• não
pode atirar-me essa culpa.

O SR. ISMAR DE GóES - Não
quero discutir o asstmto, so~b o ponto
de vista técnico é que roi enca:·ado
desta maneira.
O Sr. Apolonio Sales ·- M!!s um
tanto errOneamente, coni um nouco
de paiXão, quando não há razão de
ser para 'isso.
O SR. ISMAR DE GóES - Não
há, absolutamente, razão para a escolha dessas regiões, como já demons. trei.
O Sr. Apolonio Salcs - V. El:.n
não demonstrou. V. Ex.• apenas
afirmou. ·Oportunamente, será demonstrado, se já não f(isse suüciente
a experiência reconhecida do nobre
Senador Henrique de Novaes',
O SR. ISMAR DE G<>ES - Mostrei 'que não havia motivo, nem do
ponto de Vista da centralização, poraue Petrol!Lndia e Joazolro são cidades fronteiras.
O 'sr.· Apolonio SaÚs - Repaxe V.
Ex.• no seguinte: Petrolândia não
está bem no centro da segunda região, como sucede com Joazelro: fica
no etxremo, onde começn.'ll M cacho-,
eiras. V. Ex.• está confundindo Pe·
trolândia com Petrol!na.
O SR. ISMAR DE GóES - Não
quero citar cidades. Multas vêzes, os
serviços não requerem centralização
tornando-se mais necessário~ na zona de Petrolina ou na do baiXo São
· Francisco, perto de Piranora. somente a comissão está habilitada a indi·
car a localização conveniente as suas
sedes.
~stes, Sr.. Presidente os argumentos, para os auais rogo a atenção do
Senado. <Muito bem).
Comparecem mais os senhores
Senadores:
Ernesto Dornelles.
José Américo.
Olavo Oliveira.
Walter Franco.
Pedro Ludovico.
Clcero de .Vasconcelos,'
Pereira Moacyr.
Joaquim Pires.
Ferreira âe Souza.
Georgina Avelino.
Victorino Freire.
Durval Cruz.
Clodomir Cardoso.
Francisco Gallotti. (14) •
Deixam de comparecl'r os Se·
nhores Senadores:
Severlano Nunes.
Alvaro Adolpho.

•

-798-

~

Magalhães Barata.
M.athias Olympio.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
N·ovaes Filho.
Góes Monteiro.·
Attiiio Vivacqua.
Hamilton Nogueira.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Getullo Vargas. (14) .
O SR. LUCIO CORR:fl:A - \Pela
orrlêm) Sr. Presidente, peço a
v, Ex.• consulte o Senado se dispensa o interstício regL'llental para
que o Projeto de Lei da Câmara
n.' 211, de 1948, seJa Incluído na
O;rdem do Dlà da sessão segulnite.
O SR. PRESIDENTE - O plenário acaba de ouvir a solicitação do
Sr. Senador Lúcio Corrêa no sentido
de ser dlspenRnda do Interstício regimental a matéria que mencionou.
Os Senhores que concedem a dis· pensa requerida, queiram conservarse sentados. (Pausa).
·
Está aprovado o requerimento.
Contiua a prorrogação da hora
d;:~ expediente.· (Pausa) .
Não dese.fallJdo usar da palawa mais
nenhum Sr. Senador passa-se à
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, cm
discussão única, da Proposição
n.o 292, de 1947, que cria a Comissão do Vale do São l<'ranciBco
e dá outras prot•idências. ·<Com
Parecer n.' 717, da Comi,qs/io de
Finanças, oferecendo substitutivo) .

O SR. PRESIDENTE - Devem
oll Srs. Senadores estar lembrados
de que; ao votar-se a letra a, do
art. 10 da proposição, r.ujo destaque
fôra reauerido pelo Sr. Senador
Ismar dê Góes, verificou-se falta de
número . Val-se proceder eRsa votação.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES(Para

encaminhar

a

votação)

Sr. Presidente, ouvi com a maior
atenção a argumentação da Ilustre
Senador Ismar de Góes. Antes de
apreciá-Ia, quero declarar ao Senado
quanto me sinto confortado pela companhia em que me acho, no caso da
comissão do Vale de São Frnnlcsco
- sem desfazer na colaboração daquêle eminente colega. O Sr. Senador
José Americo.

O Sr. José Américo - Invoquei a
proeficiência técnica de V. Ex.• e
tenho de acatá-la.
O SR. HENP.IQUE D!Il! NOVAESIa justamente dizer qua:1to me desvaneceu e confortou a aprovação de
V. Ex.•.
.
Voltando a proposição da Comis•Jão
de Viação e Obras Públ!cas, para a
de Finanças, tive o prazer de verificar que multas das idéias por mim
introduzidas foram aceitas pelo ilustre Senador Apolonio Sales.
Quanto à questão, ora em debate,
poderá parecer sem fundamento a
divisão que dei às secçõP.s do São
Francisco, para efeito da cxer.ução
das obras pertinentes lt sua bacia.
O Sr. Ismar de Góes -·~A divisão
é acertada; não lhe fiz referência,
. ·
pois estou de pleno acõrdo.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES Peço l!cenr:a para ler pequeno. trecho da obra de Jorge Zarur, sõbre a
:aacia do Médio São Francisco, o
qual demonstra que a divisão não toi
apenas um palpite meu.. ma.s tem
fundamento tradicional. ll: o seguinte :
o São Francisco é um . planalto
, ou platõ, mas a Bacia d_o São
Francisco não é- uma rcgiao homogênea, apesar da influência
unificadora do rio. . Existem, na
Bacia, contrastes na geologia,
no relêvo, no cllmn, na vege·
taç.ão, na. distribuição da fõrça
hidráulica, nos mln.era!s e tamlbl!m
nas at!rvidades económicas e nas
condições de vida da rpopulação.
Segtlllldo a tradição, vários al\ltOres dividem a região em: 1)
Bacia Superior, desde as .cabeceiras até a corredeira dE\ Pirapora · 2) Bacia Média, desde Pirapara até a cachoeira de .Paulo
Alfonso, e 3) Bacia Inlferior, des. de a cachoeira da Paulo Alfonso
até o oceano".
Não é possível singir-nos, rigidamente, a essa divisão, pol~ há tõda a
conveniência em abranger, nn Bacia
Superior, todo o ·vale do Rio das Velhas. Por Isso é que, no projeto, se
prolongou o 1.0 distrito até a barra
dêste rio, que fica a poucos quilómetros abaixo de Pirapora.
·
Da mesma forma, não é possível
atermo-nos à divisão rlglda até a
Cachoeira de Paulo Afonso, mesmo
porque essa cachoeira, bem como a
zona que a circunda, é, já, objeto de
uma autarquia, desti·nada exclusiva·
mente a lhe aproveitar a energia.
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No fundo, porém; a dLv!são, ado- vai influir no Médio São Francisco
tada no projeto, obedece a êsse cri'
e na sua navegação.
tério tradicional.
·
O SR. HENRIQUE DE NOVAESDe outro lado, a questão não é a
Exatamente .
.bem dizer, do momento, pois em feO Sr. Me!lo Vianna - As obras
vereiro dêste ano, atendendo a honrodo Rio Paraopeba ficam à distância
so convite que me foi dlrigllill pela
talvez de 20 quilómetros de Belo HoSociedade Mineira de Engenharia tirizonte.
Não é assim?
.
ve ocasião de expôr o iJIOblema' do
O SR. HENRIQUE DE NOVAES 'São •Francisco, referindo-me a e~sa
divisao nos seguintes têrmos: (Lél
37 qu!lômetros, em linha reta, é a
distância da · grande Instalação que
Ora, o São Francisco divide-He
se
pretende fazer no fêcho do Funil,
nitidamente em três regiões: a)
~nstalação essa capaz de fornecer
a do alto São Francisco,, ·abran·
gendo-lhe as cabeceiras n.té PI- 200.000 cavalos de fôrça.
·
Além
disso,
abaixo
do
Fêcho
do
rapara; b) a do Médio S. Francisco, abrangendo o curso nawegá- Funil, no lugar denominado Floresta,
as ~rêsas Elétrlcas Bra.Sllelras têm
vel do rio, acima das suas cachoeium projeto de instalação que produras, que a separam rio c) Baixo
zirá
37 mil ;kilowatts e fica a menos
São Francisco - a região da bade 30 quilómetros de Belo Horicia mais densamente povoada, por
sua facllldade de tran~portes, .pois zonte.
O Sr. Mello Vianna - Como estuo rio é navegável, e· pP.la p=oxlmidade do oceano.
·
. lel com todo o carinho as conferênJá amplamente beneficiada tem cias magistralmente feitas por Vossa
sido a região do Alto S. Fran- Ex.3 sôbre o São Francisco ...
cisco, pela penetração das vias ter- O S&. HENRIQUE DE NOVAES restres - férreas e de rodagem ]3ondade
de V. Ex.a.
- e pela conseqüente formação
O
Sr.
Mello
Vianna- ... declaro,
de núcleos de popltlação relativa.francamente
e
em consciência que
mente prósperos. Nela, o problema
apaguei do meu esplrito tôdas as dúdominante deve ser o da hidroeletricldade, justamente por haver. vidas que tinha quanto às sedes· e
atingido um estágio de civlllzação agora estou convencido de que a organização sugerida por V. Ex.a foi
capaz de ,1ust!flcar a difusão Intensiva dêsse fator do progresso. . bem Inspirada.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES-.
A região média, pede, com mais
af!lçã.o, os favores do transporte · Belo Horizonte fica exatamente entre
aquático, econômlco e permanenos rios Paraopeba e das Velhas, que
te, e, por feliz coincidência, êles são os formadores su.periores do São'
se podem sincronizar eficienteFrancisco. Quanto a Joazelro, situa-se
mente C!)m as soluções de fôrça
defronte ·de Petrol!Jla e é ponto tere de Irrigação.
minal de estrada de ferro, oferecen. De fato: o São Francisco - já do condição de facllldade de transo tenho dito tantas vêzes·- é um
pc;rrfls. Além dlss 1, está a 40 qullõrosário continuo de potencial hinu~t )'O~ de Sobradl·.1'\•l, onde se pode
dráulico; barra~tens convenientef~ zer também uma Instalação de
mente escalonadas, ao longo do ?.00. PC•IJ cavalos de fOrça. capaz tie ·
seu leito, serão focos v·aliosos de
;>r''lporclonar. s ~1uve~11bllidadc perener~tla,
oferecendo ao mesmo m!rnente do Síio Francisco cm cêrca
tempo estensos estirões para na~e :;:oc qullõmetro.i.
ve,l!!acão em á!!uas profundas e
Gt·anto à parte inferior, sinto não
pràticamente paradas, e dando poetCl' colocá-la em Alagõas.
triPla oportunidade à Irrigação;
O Sr. Ismar de Góes .--Nem e.J
pelas vasant.es. e pelos canais orl- p~r~\ que fôsse colüc.\da .no meu Es. · undos das represas e pelo bomt~cit'. .
beamento eletro-mecânlco por
O f:R. HENRIQUE DE NOVAES fôrça da energia nelas transfor·
~lt.r.o não poder colocá-la em Alamadas".
o Sr. Mello Vianna - V. Ex.• dá gNb repito.
"Cumpre recJrdn:' o que ocorreu
licença para um aparte."
no Vale do TenneBsee, no que
O S&. HENRIQUE DE NOVAES 1:1e referi cor.1 abundância de de.Com todo o prazer.
.
.
talhes na mL'llla conferênci>t m·o Sr. Mello Vianna - Não conterior, no Club de Engenll:irm do
sidera V. Ex.• que o Rio Paraopeba

.
-
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Rio de Janeiro, j{l dlvulgoüa peJo
O Sr. Maynard Gomes - V. Ex.•
"Jornal do 'Jom~ ,·cio ', fl <le cte- dá. licença para um aparte? (assenti!eveiro) e peJo Diá.rio du Cun- mento do orador) Aliás, além dos motivos. que V. Ex.• apresenta, há. ainda
(t~esso Naciorwl !28 de 1 de t94bl.
Nêsse médio São Fmnclsco, in- o último que V. Ex.• acaba de expõr
cluindo a região das queEir•s. é ao Senado: o de ser Joazelro ponto
mister estimular a formaçao dos terminal de estrada de ferro, como
núcleos industl·iais, aproveiLando também o é l'roprlá..
paulatinamente a energia das barO SR. HENRIQUE DE NOVAESragens e os .~elltros de população Era justamente o que ia dizer. Agraexistentes - ~JO.ll'<tdJnllo a 40 qui·
deço, portanto, o aparte de V. Ex.• .
lômetros de Joar.:H!'O e Petrollna, que vem em auxilio da minha arguonde se con~en:!'nL'rl 17.000 'habi- mentação ..
tantes.
Não nego que Proprlá seja centro ·
No Baixo "Jão Francl~co, a na- de grande Importância, mas níio é
vegabilidade, prà>.i~ilmcnte rc~.olvi pôrto de mar; é pôrto fluvial, sujeito
da é, como jt.' dlssa, a causa prina uma barra muito caprichosa.
cipal da ma;.s densa populuçiio
O Sr. Maynard Gomes - Penedo é
29,3 habitantes po1· quiiômctro também
quadrado . contra 3,6 habitantes Proprlá.. cidade tão Importante quanto
·por quUômctro quadrado no médio
o SR. HENRÍQUE DE NOVAESSão Francisco e 9,4 habitantes por
Proprlá. é, talvêz, a cidade de il)dlce
quUômetro qujlclr.ad() no Alt.o São
de creso!mento maior do Vale do São
Francisco.
:
Francisco. Não sàmente é ponto terNo Baixo, como no AlitO São minal
de estrada de ferro como l'stlí.
Francisco, a difusão da eletrlc!dapróxima
do ponto em que será atrade se impõe, mesmo porque, oriunvessado
o
rio por uma estrada de
da de foco conv<ltúentementn esta- ferro.
belecido, ela se fará ugoros!imente
Eis Sr. Presidente, as razões pelas
dentro de !Imites ecoiJõm!cos de
quais
peço ao Senado que mantenha
distância.
o
d!spostllvo·
do substitutivo organizaLogo, expostas, assim, perfuntà- do pelo Senador
Apolónio Bales, nêste
riamente, as convcnlênc!ns das particular, negando
aprovação à emensoluções a escolher para cnd!l re- da do ilustre Senador
Ismar de Góes.
gião do Síio Francisco, é possivel
<Muito bem) .
esboçar um plano geral úe meO SR. ISMAR DE GóES ( 0 ) (Para
lhoramentos principais, envolvenencaminhar a votação) - Sr. Presido-os".
dente, pedi a palavra para encamiQuer dizer, Sr. Presidente, que não nhar a votaçlio, apenas para esclaredeve haver dúvida quanto à divisão.
cer que a minha emenda não contraNesta a localização· das sedes. O ob- ria a dlvislio feita pelo Ilustre Senajetivo da imediata dlvtsão e determi- dor Henrique de Novaes. Pelo collltránação das sedes é ganhar tempo. A rlo, mantém as mesmas divisões e as
Comissão do Vale do São Francisco mesmas áreas do projeto. Apenas ~u
teve sua criação propostn em janeiro
prlme as sédes estabelecidas nos Itens
de 1947, há. já. perto de nno e melo.
a, b e c por ser, Isso, conforme argumentei, · Incoerente; contraditório com
O Sr. Ismar de G6cs ·- A pressa
o próprio projeto no seu art. 3. 0 , quané inimiga da perfeição.
do diz: "Respeito à séde da. ComisO SR. HENRIIQU!E DE NOV.AF.S- são". E também porque, com a suMas, se hi'!. pressa em ano e meio, não . pressão, o projeto · se torna mais
sei onde é que haja rapidez. <Risos) .
parcial e mais acertado, visto como dá
à
própria . comissão aquilo que o proOra, no primeiro dlst!'lto, basta o
jeto lhe outorga: autonomia, indepenconhecimento rápido da geografia de
·
dência e confiança.
Minas Gerais para se compreender que
Belo Horizonte é, presumidamente, o
Acresce que, se as sédes apresentacentro de gravidade, sendo, ao mesmo das pelo· Ilustre Senador Henrique de
Novals forem, na realidade, as mais
tempo, a cidade mais importante. da
convenientes, a Comissão nomeada as
Bacia do São Francisco. Além disso,
escolherá e· nada- se poderá dizer, de
nas proximidades daquelll cidade se
hão de concentrar os aproveitamentos futuro. <Multo bem) .
da energia elétrlca, que é o melhor se
( •) Não foi revisto pelo orador.
tem a fazer no -Alto São Francisco.

Im-
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O SR. APOLONIO BALES <Para
Sr. Presidente, vai ser agora. a. votado o destaque requerido pelo nobre Senador
Ismar de Góes, referente à supressão
das determinações das sédes dos três
distritos, já criados pela. aprovação em
glôbo, do substitutivo que tive a honra
de apresentar a. êste ilustre plenário.
Ausente nos debates Iniciais, por me
achar enfermo, · aproveito hoje o l'n·
sejo para. expôr o meu ponto de vista
a respeito.
Quero esclarecer ao nobre Sen.ador
quanto ao fato de ter eu esposado, na
feitura.. do meu substitutivo, a. emenda
do nobre Senador Henrique dé Novais,
na Comissão de Viação e Obra.s Públicas, pela· qual eram criados êsses
distritos, e fixadas as suas sédes. ·
Decorreu do fato compreensivo de
que, na. verdade, todos nós estávamos
trabalhando para. que a. Comissão ·do
Vale· do São Francisco começasse,
quanto antes, a. exercer suas atividades.
Compreend!amos, muito bem, senhor Presidente, os obstáculos que este órgão !ria. defrontar no Inicio dos
servj.ços. -:teria. que vencer certas dificuldades de ordem indiscutivelmente
patriótica., mas· nem ·s~re. de índole
puramente técnica., sem as fac!l!dades
que se tem, quando sob o IIIJ)Ôio de
uma. lei.
·
. Foi por isso que atendi, com muito
gôsto, à emenda. do . nobre Senador
Henrique de Novaes, S. Elt.•, com sua
. experiência. de técnico de largo ttroc!n!o e, sobretudo, ·com a. tranquilidade que lhe dá o cargo de Senador da.
Repúblwa; podia. olhar, friamente, a.
conveniência· da. escolha. das futuras
primeiras sedes dos três distritos criados pela. emenda de sua autoria.
Creio, Sr. Presidente, que ninguém
poderá pensar se tivesse' pretendido
excluir o digno Estado das Alagoas
da Influência., a maior poss!vel .nos
destinos do São Francisco .. Todos conhecemos e sabemos como Alagoas se
orgulha. das riquezas do São Francisco, em cujas margens repousa. Conhecemos o seu merecimento .pelo
exem-plo dado por um de seus mais
festejados filhos, exemplo .da. tenaci- .
dade em vencer as dificuldades de
captação e aproveitamento do potencial hidroelétrico daquêle rio.
Assim, repito, ninguém poderá pensar ti'l"éssemos cogitado de afastar de
Ala.goas os benef!cios do aproveitamento das riquezas do São Francisco.
encaminhar a votaçâo) -

Obedecemos, unicamente, ao ensejo
de que a Comissão pudesse começar a
exercer, o quanto antes, as suas atlvidades, vencendo as dificuldades lnic!als, que seriam as maiores.
Por ê~te motivo, a· determinação das
sedes nao atendem, apenas, ao càráter
político, e, sim, exclusivamente, ao Imperativo técnico, firmados como estamos nos conhectm.entos do Ilustre engenheiro Senador Henrique de Novaes.
As três cidades escolhidas - pelo
menos para o começo das obras · representam passo muito avançado
para facül~~ção .do empreendimento.
O nobre Senador Henrique de Novaes mostrou, com extraordinária :proficiência, que Belo :Horizonte está ,situada equidlstantemente das obras ·
mais prementes a serem, realizadas e
efetuadas no São Francisco; que Joazeiro se localiza. do mesmo modo; e fi.
na.lmente, que a cidade de Proprlá, cabeça. de linha da estrada de ferro no
Vale do São Francisco, será, Indiscutivelmente, o centro · geométrico das
obras no baixo rio·.
O . Sr.

Cfcero de Vasconcelos -

Da V, Ex.• lklença .para um aparte?
O SR .. APOLONIO BALES - Com
todo o prazer.
.
O Sr. Cfcero de Vasconcelos -

A

palavra de V. Ex.•, fazendo esta restrição, pelo menos no comêço das
obras, mostra a conveniência de deixar
à Comissão a .escolha ou fixação das
futuras cidades-sedes de distritos.
O SR. APOLONIO BALES - A
restrição não evidencia seja conveniente deixar à Comissão tal fixação.
Mostra apenas ser poss!vel - como
tudo o que se faz na. nature~a. humana - que mais adiante, se necessário, sejam criados outros distritos,
para. um desenvolvimento mais amplo
das obras do Vale do São Francisco.
Era o que tinha _a. dizer. <Muito
bem>.·

O SR. PRESIDENTE- Vai-se proceder à votaçãõ dos dispositivos destacados do substitutivo aprovado, a. requerimento do Sr. Senador Ismar de
Góes.
·
Os Senhores que aprovam a. supressão das palavras "com sede em Belo
Horizonte", constantes da. letra a> do
artigo 10, queiram· conservar-se sentados. (Pausa> .
Rejeitada. a. supressão.

-
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Os Senhores, que ruprovam a su'J)resface dos encan·egados · do serviço no
s1í.o das palavras "com sede em Joasentido de limitar o prêço do fornezeiro", contidas na letra bl do artigo cimento de energia elétrlca ao mi10, queiram conservar-se como se
nlmo possivel. O que a ela parece é
ncham, <Pausa).
·
que a matéria escapa, de cerrta. forma.,
Está rejeitada.
ao Legislativo, :e: lmpossivel estabeOs Srs. que aprovam a eliminação lecer, de maneira precisa, que o prêdas palavra~ "sede em Propriá", que ço seja o do custo, mais 6%. ·Jt diSP. encontram no mesmo artigo 10,
fiel! · saber quanto custa a própria
energia elétrlca.
·
queiram ficar sentados. (Pausa) .
· Esta, Sr. Presidente, a .única 1azão
.Rejeitada.
Há outro destaque concedido a re- pela qual pedi o destaque da dispoquerimento do Sr. Senador Ferreira sição, de vez que a conlsdero Inteide Souza, que o solicitou para a re- ramente lnapllcâvel. <Muito bem) .
O SR. APOLONIO SALES, para
jeição do § 3.0 do artigo 12 do substiencaminhar a votação, pronuncict distutivo, o qual dispõe:

"0 prêço do Kilowatt-ano em
grosso na alta tensão para estas
entidades será igual, no máximo,
'· ao seu custo acrescido de 6%".
O SR. FERREIRA DE SOUZA <Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, pedi o destaque da disposição para ser rejeitada, pelas mesmas
razões anteriormente expostas no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, quando se fixava outra percentagem, como esta do prêço de custo da energia a ser fornecida aos particulares ou entidades a que se refere
o artigo anterior da mesma lei.
Meu fundamento é que não convém
fixar, na lei, prêço de energia elétrlca
ou condições l!ara seu uso.
Dizer-se que. a en,ergia deve ser vendida pelo prêço de custo, awnentado
de 6%, é, para quem vive no mundo
dos. negócios, verdadeira impossibilidade.
V. Ex.• Sr, Presidente, sabe que
em tOda emprêsa há. um pouco de risco, cujo resultado só poderá. verificar
posteriormente.
Nilo é IPOSsivel dizer, em· relaçã.o ào
fornecimento que serâ feito, que o
prêço de custo serâ tanto ou qua.nto.
A vida nonnal conhece êstes fatos.
Não é fâcU determinar, em dado momento, o custo. de determinado produto, de determinado serviço; há cl~
fras, multo gastos desconhecidos na
ocasião.
Como se pode, assim, Impor às empt•êsas, · aos serviços fornecedores de
energia elétrica esta condição? O prêço deve ser_ o do custo, mais 6%.
A comlssao de· Constituição e Justiça impugnou artigo semelhante da
Cê.mara dos Deputados, pelas mesmas
razões. E não por que se oponha à
fixação do prêço minimo, não por que
combata a iniciativa do Executivo, rm

curso que será publicado depois.

O SR. PRESIDENTE- Vai servotado o dispositivo destacado a requerimento do Sr. Senador F.:errelra de
Souza.
_
Os Senhores que aprovam o § 3.0
do artigo 12 do substitutivo da Comissão de Finanças, queiram conservar-se sentados. <Pausa) .
Estâ mantido o § 3,0 do artigo 12.
Fica prejudicada a primeira parte
da emenda n.• l'da comissão de Constlituiçáo, assim redigida:
Ao art. 1.0 (do projeto) .
Diga-se: .
Fica- cons'tituida, para os· fins
. declarados no art. 29 do Ato Adicional das Disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão
do Vale do s~.o Franicsco com autonomia administrativa.
A segunda parte dessa emenda foi
rejeitada nllJ sessão passada. Tõdas as
demais emendas à proposição estão
prejudicadas pela deliberação da Casa
na sessão anterior.
São declaradas prejudicadas as
seguintes emendas à Proposiçli.Oo
n.• 292, de 1947:
EMENDA N.0 4
Da Comissão de Constituição e
Justiça

Ao art. 4.0 , allnea b:
Suprima-se a palavra "outra".
EMENDA N. 0 4

Da ComissãÔ .de Viação e. Obras
Públicas
·

Redija-se da seguinte forma o ar-·
tlgo 4.0 :
"Art. 4.0 A titulo de rem une-·
raçli.o mensal, o diretor superintendente receberá a quantia de
Cr$ 19.000,00 - e a cada um dos
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diretores será atribuída a de ...
Cr$ 16. 000,00. Os chefes de distritos (três) perceberão, cada um
Cr$ l'.l. ()00,00.
§ 1.' Aos diretores e chefes de
distrito, quando em serviço fora
das respectivas sedes, serão abonadas diá.rias, de Cr$ 200,00 aos primeiros e de C~S 100,00 aos segundos.
§ 2.' Aos dlretores e chefes dll
distrito é verado:
a) exercer qualquer outra função remunerada de caráter · pú. bllco;
.
b) ocupar qualquer cargo ou
participar da Dlretoria de emprêsas ou companhias particulares de
fins idêntlc
d c ·v s F "
os aos a · · · · · ··
EMENDA •~. 0 7

· 2.• parte

Se não fôr aprovada essa. emenda·
"Respeitada a concessão da Com:
panhla Hldro-Elétrlca do São Francisco, poderá o Govêrno Federal explorar as quedas dágua do Rio São
Francisco, através da c. v. s. F.
ou de sociedade de economia· mista.
que organizar.
EMENDA N. 0 9

· Da Comissão de Viação
.
Públicas

e Obra.q

"Art. 11. Respeitada a concessão
da Companhia Hidro-Elétrlca do
São Francisco, promoverá a C. V.
S · F · a exploração do potencial hl· dro-elétrlcó dêsse rio e. seus afluentes, dlàrlamente ou por melo de soDa comissão de Constituição e
cledades de economia mista que arJustiça
ganlzar.
:
·§ 1.0 A c. H. S. F. deverá coAo art. 7. o do projeto.
ordenar os seus projetas com os da.
Suprima-se o § 2.0 •
C. V. S. F. de forma a não prejudicar a finalidade des~a.
EMENDA N.o 6
§ 2.• - _Nenhuma energia elétr!ca
Da Comissão de Viação e ·Obras
será transmitida para fora da bacia
Públicas
do São Francisco sem que lhe sejam,
·antes, atendidas . as próprias necessiDo artigo n.• _7 - suplrma-se a dades.
letra d) e substituam-se pelos se§ 3.0 Na aquisição da energia
guintes os §§ 1.0 e 2.0 •
elétrlca do São Francisco, terão pre"§ 1.' A C. V. S. F. proporá
ferência os Estados Municípios e Coos prpgramas anuais de ·trabalho, · operativas Agricolas.
§ 4.• - o prêço do kUowat - ·ano,
devendo pas&ar desde logo para
sua dlreção e superintendência em grosso, na alta tensão para essas
todos os trabalhos e serviços ora entidades, será· igual ao seu pr~o de
. em execução pelos diversos mi- custo na alta tensão, acrescido de
nistérios. na bacia do São Fran- 6%".
cisco e dlretamente relacionados
EMENDA N. 0 1
com sua recuperação.
· § 2. 0 A execução das diferentes
Da Comissão de Viação e Obras
obras ll serviços do Plano Geral
Públicas
de Recuperação da Bacia do São
Fica assim · redigido o artigo 1.':
Francisco tendo em ·vista seu ca"E' constituída, para os fins
ráter especifico e a conveniência
.previstos no art. 29 do "Ato das
verificada, será realizada diretamente pela Comissão, ou por
Disposições Transitórias da Cons. tltuição a Comissão do ·Vale ·do
contrato de empreitada ou admlSão Francisco (C. V. S. F. ),
nistra.çl!.o, mediante concorrência,
com autonomia administrativa,
pela forma que fOr mais convenidiretamente subordinada à Presiente, de acOrdo· com a lei"."
dência
da República".
0
EMENDA N. 7
Da Comissão de Viação e Obras
Públicas

Suprima-se o art.

a.•.

EMENDA N,0

10

Da Comissão · de Constituição e
Justiça
·

Suprima-se o art. 11 e seus parágrafos.

~.~ ... 1

'EMENDA

Da Comissão de Finanças

Ao art. 1.0 - Substitua-se pelo
seguinte:
:E' constltuida, ipara os fins previstos no art. 29 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, a
Comissão do Vale do São Francisco
com autonoznla admini.stta.t!'Va, dlre.:

·--804-

tamente subordinada à Presidência
EMENDA ·
da República.
Da Comissãp àe Finanças
Parágrafo único. Os Atos do Pre- ·
Ao art; 2. 0 - Substitua-se pelo sesidente da República referentes à C.
guinte:
.
V. S. F. serão referendados pelo
Ministro de Estado do Interior e Jus"A c. V. S. F. terá sua sede no
tiça.
Distrito Federal deslocando-se para
a área do São .Francisco à medida
EMENIIA N. 0 2
que
os fatos exijam, mediante resoDa Comissão àe Constituição e
lução
da Comissão aprovacla pelo '
Justiça
Presidente da República".
Ao art. 2.0 :
EMENDA N,O 3
1.• parte

·Diga-se:
"A C.V.S.F. será dirigida por um
dlretor em comissã.o, nomea:do pelo
Presidente da República e escolhido
entre engenheiros civis de reconhecida idoneidade técnica, moral e administrativa .•.
E acrescente-se:
"mediante prévia aprovação da
escolha pelo Senado ..
A expressão "em Comissão" dispensa a declaração de demissibili·
dade ad nutum.
. 2.• parte

Acrescente-se os seguintes parágrafos:
§ 1.0 A medida que os trabalhos
caminharem para outra zona, a sede
irá sendo transferida na forma determinada pelo -artigo .
·
§ 2.0 Nenhuma transferência de sede será possível antes de escoado tun
ano da sua _Instalação.
EMENDA N.0 2 ·
Da Comissão de Viação e Obras
Públicas

Redil a-se assim, o art. 2.0:
"Art. 2.0 A c.v.s.F. terá um
dlretor presidente e mais . dois
dlretores, todos de nomeação do
Senhor Presidente da . República,
com aprovação do Senado Federal, e escolhidos entre pessoas
de reconhecida idoneidade e competência técnica e administra tlva.
!Parágrafo único. O dlretor su- perlntendente terá o mandato
· Inicial de três anos; os· demais
te-lo-ão um de seis, outro de nove
anos pela .primeira nomeação, nas
seguintes serão os mandatos todos de nove anos, por maneira à
se alterarem. Nas substituições
ou reconduções, os substitutos
completarão os mandatos dos seus
antecessores",

Da Comissão de Constit!tição e
Ju~tiça

Ao artigo

s.o ,

1.• parte

Diga-se:
"A C.· V. S. F. terá a sua sede
na zona central .dos seus trabalhos,
fixada pelo Presidente da República
em decreto referendado pelo :Ministro
da Viação e Obras Públicas, mediante propo'Sta do diretor da mesma c.

V. S. F.

· 2.• parte

Acrescentem-se os seguintes parágrafos:
§ 1.0 A medida. que os trwbalhos caminharem para outra zona, a .sede
irá sendo transferida na fo1ma determinada pelo artigo,
§ 2.0 Nenhuma transferência de
sede será possível antes de · escoado
'
um ano da. sua Instalação,
EMENDA N,O

!3

Da Comissão àe Viação e Obras
Públicas ·
·

"Art; 3.0 A C.V.S.F. terá béde
de sua Diretorla no Rio de . J anelro
e atuará no vale· do São Francisco
pelo !ntermédlo de três · distritos,
assim definidos e sediados: .
a) · Primeiro Distrito - do alto
São Francisco sede em Belo
Horizonte, e tendo a. seu cargo a
bacia superior do vale · das cabeceiras à bacia. do rio das Velhas;
b) . Segtmdo Distrito - do médio
São Francisco - sede. em Joazeiro
- e tendo a seu. cargo a bacia média
do vale, na barra do rio das Velhas
à cachoeira de Itaparica;
c) · Terceiro Distrito - do baixo
São Francisco· - sede em Propr!á ·
-'-. e tendo a. seu cargo a ba<lla Inferior do vale, de Itaparlca no
Oceano".

-

8{)5-

ll:1tmNDA .

da C. V. S. F. qualquer pessoa estranha
ao serviço público.
Da Comissão àe Finanças
0
§ 3. Os funcionários em dlsponlAo art. 4.0 - · Substitua-se pelo · bllldade,
ou da atlvldade e os extra:seguinte:
numerários
mandados servir na c v
"Art. 4. 0 A titulo de remuneração S. F. deverão apresentar-se a ela ·nÓ
receberá o. quantia de Cr$ 15. 000,00 prazo máximo de sessenta dias,. cume os diretores Cr$ 12. ooo,oo.
prindo à mesma C. V. S. F. pagal·lhes a ajuda de custo necessária ao
Parágrafo único. É-lhes vedado:
a) exercer qualquer outra função re- seu deslocamento e ao da sua famllla
para a zona de serviço. A falta Injusmunerada de caráter público ; b)
. ocupa_r qualquer cargo ou participar tificada de apresentação no prazo acida D1retor!a de emprêsas ou compa- ma, se devida ' ao nomeado, Importanhias particulares, de fins idênticos rá na sua demissão, com a "perda de
ao da C.V.S.F.".
tôdas as vantagens e direitos ligados
à disponibilidade.
li:MENDA. N,0 8
§ 4.0 Os · funcionários aproveitaDa Comissão de Constituição e
dos no serviço da C. V. S. F., enbota a ela subordinados, serão reg!-·
·
Justiça
.
dos,
quanto ,.aos seus direitos e deveSubstituam-se os artigos 5.0 e 6.0 res, pelo Estatuto dos ·Funcionários
do projeto pelos seguintes, com a Públicos. ·. .
·
mudança de numeração . consequente
§ 5.o Aplica,m-se aos serventuárlos
à aprovação da emenda n.o ... : ·
da C. V. S.' F. não funcionários púArt. O pessoal técnico e de ad- . blicos, as normas· aplicáveis aos exministração da C. V. S. F. será · o tranumerárlos.
correspondente à discriminação das
§ 6.0 Os serventuários não funcloverbas orça~ntárlas de cada ano, nárlos públicos, que tiverem mais de
fixadas mediante proposta dÕ Pre- um ano de serviço na C. v. S. F.
sldente da República.
quando despedidos sem terem dado
Parágrafo único. Os mensalistas e . -' causa à demissão, terão direito a uma
diaristas constarão de tabelas numé- indenização correspondente a um' mês
ricas organizadas pela c. v. s. F. de vencimentos, ordenados ou saláe aprovadas pelo Presidente da Re- rios por ano de· serviço, se de menos
pública. .
de dez anos, e correspondente, a dois
§ 2.o Salvá os funcionário~ ·em dis•
meses por ano se dez anos ou mais.
XJOnibllldade, tõdas as admissões de. Aplicam-se-lhes também as normas
pessoal serão feitas em comissão ··ou prescritas na lei de acidentes no traem virtude de contrato, podendo ser balho ·
êle livremente dispensado.
EMENDA N.0 5
2.• parte

Art. Compete ao·. Presidente da
República . nomear e demitir o pessoal técrJco '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 ! 1.0 ,
·do art. anterior. Ao Mlmstro da
Viação e Obras Públicas, devidamente autorizado pelo Presidente da República, compete firmar os contratos com os técnicos necessários.
§ 1.0 Serão, obrigatoriamente, aproveitados, segundo as suas aptidões,
os funcionários de qualquer ministério, em disponlb!Jidade, bem como
os em atividades mas dispensáveis e
··
·
qualquer repartição.
§ 2.0 Enquanto houver . funcioná·rios em disoonib!lldade, com as condições de aptidão legais, . e para funções condizentes com o seu pôsto,
·.não poderá ser admitido ao serviço

Da Comissão de Viação
Públicas

e

Obras

Ao art. 6,0 dê-se a seguinte recta-.
ção:
.
"Art. 6, 0 O Quadro do Pessoal da
sede da C.V.S.F. será fixado em
lei anual,. por proposta de sua Diretorla, sendo a admissão e dispensa
do Presidente da República; da mes- ·
ma forma serão nomeados os chefes
do Distrito".
·
"§ 1.0 O pessoal dos distritos será
f!,dmitido à medida das · necessidades
dos serviços, pela Diretoria da C. v·.
s .F. e por proposta dos chefes de
·distrito. Seus vencimentos serão fixados igualmente pela Diretoria.
§ 2.o os funcionários em disponlbilldade ou em excesso eni. repartições
públicas federais, poderão ser admitidos na C. V. S. F. por proposta
de sua Diretoria, sem prejujzo dos
direitos de tais funcionários, em pos-

"

.
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tos Iguais o'u diferentes, tendo em vista as suas aptidões.
EMENDA

Da Comissão de Finanças
"Substitua-se o art. 6. 0 e os

e 2.• •.
Art. 6. 0 o Quadro do Pessoal da
sede da c. V.S.F. será fixado em
lei anual e de livre admissão e dispensa pelo Presidente da República.
§ 1.0 As tabelas numéricas de mensalistas e ·diaristas na área de. serviço
no Vale serão aprovadas pela Comissão em decisão por maioria, cabendo
ao superintendente fazer a admissão
do pessoal.
§ 2.• Os funcionários em disponibilidade federais poderão ser admitidos
na C.V.S.F. sem preju!zo dos seus
direitos, em postos iguais ou diferentes, tendo. em 'Vista as suas aptidões
§§ 1.0

EMENDA N. 0

5 ··
Da Comissão de Constituição c
Justiça .

Coloquem-se os artigos 7.0 e a.•
no lugar e sob os números 5.0 e 6.•.
EMENDA

Da Comissão de Fi71an.ças
Ao art. 7.0 , suprima-se· o § 2.•.

Finanças:
"Substitua-se o § 2.0 constituindo
artigo:
Art .... Mesmo depois de aprovado.
o Plano Geral, IIJPresentado rpela Comissão, poderão ser executados, pelos
ministérios · obras e serviços nêle lnclu!dos, desde que · seja, verificada a
conveniência, prevendo-se para .isto
na proposta orçamentária a ser aprovada pelo Congresso, a . distribuição
das verbas nos itens conve~ientes ..
c)

EMENDA N. 0

8
Da Comissão de Viação e Obras
·
Públicas

Substitua-se .o art. 9. 0 pelo
"Art. 9.0 Os ministros de Estado e
Autarquias, devidamente. autorizados
pelo Presidente da República, poderão
pôr. à disposição .da C.V.S.F. os
funcionários que ela lhes solicitar
desde que disto não resulte preju!zo
para o direito dos serventuários".
EMENDA

Da Comissão de Finanças

Substitua-se o art. 9.0 :
"Ministros de Estado e Autarquias,
devidamente autorizados. pelo Presidente da Rt;!pública, poderão por à
disposição da C. V. S. F. os funcionários que ela lhes. solicitar, desde
que disto não resulte prejuízo para·
seus serviços, nem para os direitos
de serventuários. ·
·
. EMENDA N. 0 6

Da Comissão de V,iação e Obras
Públicas

Transforme-se o parágrafo único,
do art. 9.0,. nuJl]. artigo, que passará
•
a s~r o art. 7.0. .
11
Da Comissão . de Cons'tituição e
Justiça
·
EMENDA N.O

Ao art. ~5
-Diga-se
Art .... O Presidente da República, enviará anualmente ao Congresso, com as relativas a exero!cio a.nte. rior, contas detalhadas dos serviços a
cargos do C. V. S. F. devidamente
julga~as pelo Tribun.al de Contas·.
EI\IENDA

Ao art. 11 e §§.
Substituam-se:
. EMENDA N •0 9
Art. 11. Respeitada a concessão
da C. H. S. F. •poderá o Govêrno l<"eDa Comissão de Constituição· e
dera!. expl.orar as quedas dágun do
Justiça
rio São Francisco, através da c.v.
Ao art. 9.
S.F. ou de. sociedade de economia
Substitua-se pelo seguinte:
mista que organizar. '
Art. 9.0 Os ministros de Estado, de- ' § 1.0 Na aquisição de energia hividamente autorizados pelo Presidendroelétrica terão preferência os Este da República, poderão pôr à dispotados, Municípios e Cooperativas Agr!sição da C. V-, S. F. . os funcionários· colas.
.
que ela lhes solicitar,· desde que dêssn
§ 2.0 O 'P-rêço do Kw para esLns
ato não resulte qualquer preju!zo !)ara
entidades será fixado tendo em vistn
·o seu serviço nem atentado a di- •o prêço do custo e em lucro nunca
1'ef\o do serventuário.
superior a 6%.
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EMENDA N. 0

11
Da Comissão de Viação e Obras·
· Públicas ·

"Art .... Pelo intermédio do Con-selho Técrilco e .Econômlco do Nordeste e do São Francisco .-a C. V.
s. F., é obrigada à prestação até
30 de abril de cada ano, das contas
previamente examinadas por aquêle
conselho e pelo Tribunal de Contas.
Deverá tamb'ém e pelo mesmo intermédio apresentar ao Presidente da
República, -naquêle ·prazo, relrutórlo
concernente às ativldades exercidas
durante o ano anterior, o .qual· será
por êle encaminhado ao Congresso,
por melo de mensagem. .
Parágrafo único - Como está no
art. 15".
EMENDA N. 0

10

Da Comissão de . Viação

Públicas

e Obras

Substitua-se pelo seguinte o
art. 14:
"Art. ·... ·o diretor superintendente da C.V.S.F., o diretor· presidente da c . H. S .F. , o diretor do
Departamento Federal de Obras Contra ·as Secas, o dlretor do Departamento Federal de Estradas de Rodagem, o dlretor do Departamento Federal de Estradas de Ferro e o diretor
do Departamento .Federal de Portos,
Rios e Canais - Integrarão o Conselho Técnico e Económico do Nordeste
e do Vale do São Francisco, ora criado, para o fim especial de coordenar
os projetes dessas entidades com os
de recuperação dêsse vale.
§ 1.o - :t.ste · Conselho, reunlr-se-á
ao menos ,bl.niensalmente, na sede do
C.V.S.F., sob a presidência do Ministro da Viação, a quem cabe refe~
rendar os ates do Presidente da República relativos a C. V. S. F.
.
§ 2 o - Cabe ao Conselho além da
coordenação a que antes se refere:.
"a) - encaminhar ao Presidente
da República os projetes e relatórios
das entida:des, lniformados, n~ que se
relacionem cem o vale do Sao Francisco. .
h
"b) - examinar e encam1n ar as
operações de crédito que se fizerem
necessárias para o rápido andamento das .obras a cargo das entidades
que o Integram.
.
· § 3o Pelo comparecimento às
sessões do Conselho do Nordeste e do
São Francisco, caberá a cada um dos
dlretores .que o Integram Cr$ 200,00,
no máximo de Cr$ 800,00 mensais.

Em:NilA .

Da Comissão de Finanças

Ao art. 14. Substitua-se pelo seguinte:
Os Governadores dos Estados de
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Alagoas e. Sergipe, :POderão ·designar, ·
sem ónus para os cofres ~ederals, representantes, que participarão das
reuniões da Dlretorla da C. V. S. F.
com amplos direitos de informação,
discussão e voto, quando convocadas
para elaboração e decisão dos planos
gerais e ·anuais a serem apresentados
à aprovação do Congresso.
,, EMENDA N.0 12
Da Comsisão de Viação e ·Obras
Públicas
·

Ao art.; 18, !é-se a seguinte redação:
"Art. . . . ·Dentro de noventa
dias da constituição da C. V.
S. P. Isto é, da nomeação· e posse
dos seus diretores, organizarão
êsses o seu regulamento que; examinado e aprovado pelo . Conselho do Nordeste e do São Francisco, subirá a sanção do Pres!- ·
dente da República".
O SR. ISMAR. DE GOES (Pela
ordem) - Sr. Presidente, ao votar>'>e o substitutivo, foram ressalvadas
as emendas e destaques.· Os .destaques foram votados; mas as emendas
não.
O SR. PRESIDENTE -- Não foram votadas as emendas que ficaram
prejudicadas pelas modificações introduzidas no substitutivo.
A votação processou-se da seg'u!nte
maneira: o substitutivo. foi votado ·na
:;essão anterior, sem prejuízo das
emendas ou destaques. Hoje terminamos a votação, deixando de ser
votadas, replto, somente a~ emendas
prejudicadas pela aprovaçao do su- .
bstitutlvo da Comissão de Finanças.
A Proposição n.0 292, de 1947, vai
à Comissão de Redação de Leis. .
O SR. ANDRADE RAMOS ('') (Para declaração de voto)

-

Sr~

Presidente, desejo declarar que vote1
favoràvelmente à emenda do nobre
Senador Ferreira de Souza, no sentido da rejeição do § 3.0 do art. 12,
não porque não se possa determinar
o custo da energia elétrlca produzida e mais qualquer percentagem a
(•) Não foi revisto pelo orador ...
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ser estabelecida; mas porque o artigo
emprega a expressão "cm grosso".
· Tecnicamente, não podemos aceitá-.
la. Devemos determinar a quantidade de e!)ergia que gozará da vantagem.
Faço esta declaração, por dever
profissional. (Muito bem) .
•
O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.• constará da ata.
Votação, em discussão única do
Projeto de Lei da Câmara, n.O 94,
de 1948, que autoriza a abertura,
pelo Ministério da Justiça, do crédito especial de Cr$ 88.800,00
para pagamento a ·ex-servidores
do extinto ·Território Federal de·
Ponta Porá.
(Com pareceres
ns. 440 e '100, das Comissões de
.. Constituição e JustiÇa e de Fi. nanças, favoráveis Cio projeto e
: .contrário à emenda de plenário) .

. ·Vai ser votada em primeiro lugar
a emenda do plenário, de autoria do
· Sr. Senador ·João Villasbôas; .Está
com .parecer contrário das -Comissões
de Constituição . e Justiça e de Fi·
nanças.
·
ll: rejeitada a segUinte
EMENDA

Ao Projeto de Lei da Câmara,
n.O 94, de 1948

Acrescente-se· onde convier:
Art. .. . ll: igualmente o Poder
Executivo autorizado a abrir, pelo
· Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o . crédito especial de Cr$
200.000,00, para indenizar o Estado
de Mato Grosso dos pagamentos
feitos aos funcionários- dispensados
com a criação do Território de Ponta
Porã, acorde dispõe o Decreto-lei
federal n.0 626, de 24 de junho de
1944".

ll: aprovado o segUinte ;
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N .0 94, de 1948

O· Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da JustiÇa e Negócios Interiores, o crédito
especial de Cr$ 88. 800,{)0, (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 exservidores do extinto Território Federal de Ponta Porã, por serviços

presto.dos na ultimação dos trabalhos da respectiva administração.
Art.- 2.0 'Esta lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE- O Projeto
de Lei .da~ Câmara n.0 94, . de 1948,
sobe à sanção .
· Votação em discussão 'ünica do
Projeto de Lei da Câmara, n.0
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 do Atlântico Sul. (Com pareceres favorà·
veis ns. 707, ·708 e 709, das Co·
missões de Constituição e Justi·
ça, de Viação e Obras Públicas e
de Finanças) .
O SR.

SALGADO FILHO (Para
Sr. Presidente, relator do projeto da ·comissão .
de Finanças, mantenho o parecer favorável para não me afastar da pra·
xe que ali encontrei. Entretanto,
quero fazer uma declaração para ·os
casos futuros, embora •. no presente,
vote pela concessão do ct:,édito; de
hoje em diante, na Comissao d~ Fi. nanças, não darei meu voto. a mais
·nenhum crédito para exposiçao alguma, sem que teriha sido pedido aiiites
da realização .
.
Entendo que um dos meios de que
dispõe' o Congresso para verificar a
conveniência· da representação do Brasil em tais casos é justamente a npre. ciação da concessão dos créditos solicitados para as respectivas delegações. ·<Muito bem> .
ll: aprovado o seguinte
encaminhar a votaÇão) -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA "

N .0 136, de 1948

o Congresso Nacional decreta.:

Art. 1.o t o Poder Exec11tivo · autorizado a abrir, pelo Ministério .da •
Aeronáutica, o crédito especial de um
milhão de cruzeiros (Cr$ ......... .
1.000.000,00), para atender às C!espesas com a , instalação e reallzaçao d:~
Reunião Regional de Navegação Aérea
do Atlântico sul, levada a efeito em
julho de 1947 no Rio de Janeiro.
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário .
O SR. PRESIDENTE- O projeto
que acaba de ser aprovado sobe à
sanção.
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Projeto de Lei da Câmara número
'149, de 1948, .que concede isen~ões
de direitos de importação e demais taxas aduaneiras, inclusf.!!e a
de previdéncia social e impôsto de
consumo, a materiais ·imPo1'tados
pela Companhia Nacional de Navegação Costeira - Organização
Henrique Lage - Património. Nacional. (Com pareceres favoráveis
ns. 691, 692 e 693, das Comlsscíes
de Constituição e Justiça, de Viação e Obras Públicas e de Finan-

. Se . é atuarqula constltulda, e a
União atribui a êsse serviço público
descentralizado determinada renda
para a sua manutenção, é lógic() que
não se pode mais abrir mão dessa.
renda, porque constitui um dos i·Ubsldios ~om que conta a autarquia para
a manutenção dos seus serviços.
Assim agindo, Sr. Presidente, h·emos prejudicar as autarquias, que
contam com essa renda, que a prevista nos seus orçamentos anuais,
quando distribuem sua receita para
atender às despesas de manutenção
ças) •.
dos seus serviços. ·
·
O SR. AR1:HOR SANTOS <Para
o Senado tem votado, e multo bem.
· encàminhar a votação) - Sr. Presi•
no sentido de, nêsses casos, conceder.
dente, o Projeto de Lei · n.• lA9, da a isenç!o; porque mesmo. pela Consti·
Câmara dos Deputados, concede Isen- tuição de :46, é vedado à União, Estação de direitos de · importação e de- do,s ou ~unlclplos, lançar impostos
mais taxas aduaneiras, inclusllve de sabre bens e serviços uns dos outros.
previdência social, e ImpOsto de conQual:).to .. à Isenção de taxas,' sera.
sumo, para material importado pela necessária uma lei especial para re·
Companhia de Navegação Costeira, · guiar . o assunto.
- Organização Henrique Lage .~
No caso, o que se pede é a Isenção
Patrlmônio Nacional.
de Impostos e taxas, Inclusive de.
A Comissão de 'constituiçAo e Jus- previdência social, e a Comissão de
tiça opinou pela constitucionalidade, Constituição e Justiça apresentou
entretanto, aprovou sub-emenda no uma sub-emenda favorável ao prosentido de excluir da Isenção a taxa jeto, mas excluindo a Isenção de tade previdência social.
xas de previdência social. .
·
Na Comissão de Viação e Obras
o
sr. Alfredo Neves- A Comissão
Públicas, houve divergência. Dois dos de Finanças opinou favoràvelmente
seus Ilustres membros apoiaram a
referida sub-emenda, mas o relatot a essa emenda.
O SR AR"''rH,..,.,Q'DR SANTOS - A
lhe foi contrário. E o fundamento
principal do seu voto foi que, excluí• comissãÓ de Finanças, realmente, foi
da ·da Isenção a taxa · de previdência favorável, mas houve divergência na
social, o projeto teria de voltar à Comissão de ViaÇão e Obras Públicas,
Câmara dos. Deputados o que. retar• e o argumento do nobre Senador
daria o favor pleiteado pela. referida Franc:isco Goal!o1ltl é contrário à refecompanhia.
rida emenda, porque S. Ex.• entende
Sr. Presidente, está havendo, no que o projet\1, ·sendo emendad.o, terá
Senado, certa reação contra .alguns que tornar à Câmara e será retarcasos de !'senÇão de Impostos nos dado.
quais se Incluiu, também, a taxa dç
E sem ·dúvida, . um argumento aaprevidência social.
terrorem, contra o qual não deve eso senado esta reagindo, última• barrar uma atitude do Senado, gemente, contra Isso e a meu ver multo nérica, sábia e justa, · na defesa das
'bem, Sr. Presidente, porque a taxa autarquias, que têm, na taxa de prede previdência· social é cobrada peln vidência, o fundamento das próprias
União com um fim determinado. :e rendas para a manutenção dos seus
uma taxa que reverte para as autar• serviços e finalidades.
qula;9, constituindo renda; não é pos·
O ,Sr. Salgado Filho - Não se1 se
s!vel, pois, aue a União abra mão poderá ser considerada taxa, ou cota.
Ido aue não lhe pertence.
o Sr. José Americo - Na técnica
Dlscut!IU!-se, há rpouco, o conceito de alfandegârla,
E considerada
autaraula que, de fat.o, é um conceito cota, do pontoé detaxa.
vista
social .. outro
aue sofre vá,;ias definições no campo dia, levantou-se a questão,
lm.·
do direito público, mas o que nl'ío prensa: de ser considerada :Dela
cota
rest.a dúvida é aue uma. das caracte· taxa. No. meu entender, é taxa.ou
rlstlcas, talvez a principal da autar•
O Sr. Salgado Filho - Na legisqula, é ser um serviço público descenlação
de previdência social, é denotralizado com renda própria.

-
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minada cota. ll: uma cota-parte de ·organização Henrique Lage, que foi
Incorporada ao património nacional
contribuição trlpllce.
Decreto-lel·v..• 9.521, -.de 26 de
o Sr. Fi!into Milller - É · assim pelo
de 1946, decreto êsse que conjulho
mesmo. o empregador entra· com
si!Jerou
o seu acervo de lnterês~e pauma parte, o empregado, com outra,
ra
a
economia
e defesa nacionais.
e o Estado, com a terceira cota. O
A Comiss!l.o de VIação e .Obras PúEstado cobra essa ta.lca, mas é· obri·
gado a entrar com uma cota, que é bllqas emLtlu parecer favorável à
completada no Tesouro. Se suspen- proposição, aduzindo, entre outros ardermos a ta1:a de previdência, vamos gumentos, o seguinte:
não só impedir a entrada de renda
"Se o plenário aprovar a cino Tesouro, mas também, ·onerá-lo,
tada emenda, terá o projeto de
porque terê. de completar a cota.
·
voltar à Câmara dos Deputados,
O Sr . . Salgado Filho - Estamos
o que retardará o andamento do
todos de acOrdo; o resto é discussão
projeto e. tal retp.rdamento pod<lrá
acadêmica sõbre se é taxa ou cota.
acarretar sérias consequências
Não é posslvel dispensar essa copara a Companhia Costeira, brança.
..r
Patrlmônlo Nacional".
O Sr. Fernandes Tavora - Isso é ·
Evldenteme~te, o 'argumento é r.d
que é essencial.
o
terrorem, como focalizou o nobre Se·
O SR. ARTHUR SANTOS - Eu nador Arthur Sântos. Mas, conti-.
me Inclino mais pela tese ·do Se- nua o relator do projeto:
nador Salgado Filho, A meu ver, não
é pràprlamente uma taxa e sim, u.ma;
"Quais? :1!: que os . materiais,
cota de previdência social porque
é da rotina administrativa . para
taxa é remuneração de serviço precasos de entidades governamen-·
tado; ai é uma cota a que se obriga
tais, silo retirados da ·Alfânde!\'11
a Unlão para atender à renda das
mediante assinatura de têrmo de
autarquias.
.
responsabilidade, com prazo fixad~ no. deferimento ao requerimenSe.1a como for, Sr. Presidente, a
to. se, terminado o prazo, n!l.o
verdade é que, encarada como cota
estiver o assunto resolvido, a reou como taxa,' a União não pode dela
querente ter' -de entrar para. os
abrir mão; pode conceder Isenções de
cofres da Alfândega com a Imporimpostos, isenções de outras taxas
tância dos direitos, podendo, posmas não a de previdência social. • ·
teriormente,. uma· vez liquidado o
Peço, portanto, ao Senado .que aproassunto, · requerer o devido reemve a sub-emenda da Comissão de
bolso, sujeitando-se, ainda, à naConstituição e Justiça, acolhida pela
tural demora do devido processaComissão de .Finanças e com dois vomento:.
tos na Comlssl!.o de Vlaç!l.o e· Obras
Ora, é sabida ·a situaçlío de
Públicas, aliás, já reafirmando, por
aperto financeiro da Companhia
assim dizer, uma jurisprudência desta
Costeira e tal fato - a posslblll·
Casa no sentido de se excluir das
dade de ter que ·entrar com as
isenções concedidas pelo Poder Público as referentes às cotas de preImportâncias dos direitos de lmvidência social.. (Multo bem) •
·
portaç!l.ó e demais taxas -- poderâ
provocar sltuaç~o 11\Uito emO SR. LUCIO CORm:A (*) (Para
baraçosa
para a mesma.
encaminhar a votação) - Sr. Presidente, não dei meu apôlo à emenda
t'ste argumento Sr. Presidente ... ·
.
'
apresentada pela Comissão de ConsO
Sr.
Salgado
Filho
V.
Ex.•
pertituição e Justiça ao art. 1.• do pro- mite um aparte? <Assentimento ·do
.1eto poraue fui relator, na Comissão
. Se é património nacional,
de Constltulc!l.o e· Justiça, e me )Jro~ orador)
a
cobrança
para ·.os cofres públinunclel favoràvelmente · ao projeto, cos, para ovaiTesouro
não
ndotando a sua constitucionalidade . haverá preju!zo algum, Nacional:
ao passo QUe,
ll: verdade que, posteriormente, vose dispensarmos a cota de previdêntei outra proposição, esposando crité- cia, ocorrerê. prelulzo para os Instirio difere)'! te. E porque me .tenhu tutos para os quais ela é cobrada.
pronunciado assim anteriormente, não
. O SR. LUCIO COR~.A- Houve
• me fica bem votar agora. em sentido
contrário, Mesmo porque se trata da provocação do Executivo ao Legislativo, pedindo essa dispensa de taxas.
( •) · Não fel revisto pelo orador.
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O Sr. Alfredo Neves ~ Já; há ju- aço galvanizado e cordoalha de arame
risprudência do Senado. Temos. ne- de ação simples, importados pela ·
gado sempre.
Companhia Nacional de Navegação
Costeira Organização Henrique
O Sr. Salgado Filho - Mas, quem
Lage
Património
Nacional -. e
paga é o próprio credor; êle paga a
·destinados
aos
seus
estaleiros
da !lha
si próprio, de modo que não há predo Viana.
juízo. algum.
·
rv - (51) cinquenta e uma· peças
O SR. LUCIO CORR:tA'- Paga com
o pêso bruto de 82.897 quilos,
a si próprio, em sentido figurado ... lâminas
de aço, lisas, galvanizadas,
O Sr. Salurtdo Filho - Em sem- de· mais de 0,25 centímetros· de mUItindo figurado não; paga realmente. . metro de espessura, Importadas 'Pela
O SR. LUCIO CORR:tA - Acei- Companhia Nacional de Navegação
to, Sr. Presidente, os argumentos da - Orglllllzação Henrique Lage - PaComissão de Viação e Obras Públicas, trimónio Nacional - e destinadas às
' para votar f"voràvelmente pelo pro- repartições de seus navios.
jeto, recusando a emenda. (llftlito
V - (1.000) mil toneladas de carbem>.
vão de pedra, a granel, im]>o11tada8
· O SR. PRESIDENTE -Vou sub- pela Companhia Nacional de Navemeter ao voto do plenário a 'emenda gação Costeira - Organização Henda autoria do Sr. Senador Arthur rique ·Lage - Património Nacional
Santos, 'Oferecida · na Comissão de - destinadas aos navios e oficinas
de sua propriedade.
Constitufçã~t e Justiça.
'
VI - (9.570.517) quilos de carvão
!'!: aprovada a seguinte: •
de pedra a granel, e 252. 527 quilos
EM!i:ND.\
de .coque importados pela Companhia
Nacional de Navegação Costeira Ao Projeto de Lei da Ca.mara
Organização Lage - Património Na- n.• 149, de 1948.
cional - e destinados aos navios de
Ao art' 1 o.
sua propriedade.
Supr!mÍím~se as rpalavras - "incluArt. 2.• Esta. Jel entrará em vigor
sive a de presidência social".
na data de sua publicação.
Art. 3.0 ;Revogam-se as disposições
PROJETO DE LEI DA CÂM.\RA
em con~rárlo.
!'!: aprovado, com a modificação
O SR. PRESIDENT.E - Vai à
constante da emenda aceita, o
Comissão de Redação de Leis o Proseguinte
jeto de Lei' da Câmara n.0 149, de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1948.
·.
.
N.0 149, de 1948
:e aprovado em discussão única
O Congresso Nacional decreta:
e sobe à sanção o. seguinJte
Art. 1.0 São concedidas 'isenções
PROJETO DE LEI Do\ CÂMARA
de direitos .. de importação e demais
N.0 161, de 1948
taxas aduaneiras inclusive a de previdência 'social e impõsto de consumo,
O Congresso Nacional decreta:
. para o material constante desta lei,
Art. 1.• !'!: o Poder Executivo auto·
assim discriminado:
I - (1.500) mil e qUinhentos tone·
r!zado a abrir, pelo .M!rus!f~. da
!adas de carvão de pedra, a granel. Aeronáutica, o crédito especial· de
Importadas pela Companhia Nacional Cr$ 6. 000.000,00 (seis milhões de crude Navegação Costeira - Organiza- zeiros), destinado a .ocorrer ao pagação Henrique Lage - Património mento de despesas real\zadns em 1947
Nacional - e destinadas aos navios com pessoal, de acôr!io com a seguinte
especificação:.
de sua propriedade.
Cr$
II. - (4.061.358) quatro milhões
sessenta· e um · mil trezentos e cin- Para ajuda de custo .. .
100.000,00
quenta· e oito quilos de carvão de Para substituições ..... . 2. 000.000,00
pedra a gmnel, importados pela Com- ·· Para salário-fam!Jia .. . ,1.500.000,00
poohia de Navegacão Costeira - Or- Ps.ra aposentados, jubilados,. etc ........... . 2. 200.000,00
. garni21!1ção Henrique Lape - Patrimônio Nacional - e destinados aos Para abono provisório e
200.000,00
novas pensões ........
navios e oficinas de sua propriedade.
Total ·.............. 6.000.000,00
III - (39) trinta e nove· volumes
com cordoalha de fio de arame dtl

-812n~ disposições
em contrário.
:1!: aprovado em 'dl.;cussão única
e vai à Comissão de Redação de
Leis o s~guinte

Art. 2.0 Revogam-se

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.• 185, de 1948

O Congresso Nacional decreta:
1.• :t concedida Isenção de
direitos de importação e demais taxas aduaneiras para uma caixa que
contém uma Imagem da Madre Fun·
dadora da Ordem .das Dorotéas, des·
t!nada ·ao Ginásio da Imaculada
ConceiÇão, em Natal, Rio Grande do
Norte e desembaraçada. em Recife,
com endereço da Ordem das Doro·
téas, em Recife. .
·
Axt. 2.• Revogam-te as disposições
em contrário.
Siío sem debate aprovados, em
discussão única,. os seguintes prG·
jetos:
Art.

PROJETO DE LEI. Dh CÂlii'ARA

N.0 197, de 1948

O Congresso Naciol!nl decreta:
!Arlt. 1..• SA.o extintas as !unções

gratificadas de bibliotecário, com Cr$
6.000,00 (seis m!l cruzeiros) anuais e
de ajudante de bl~lo, com
Cr$ 3. ooo,oo <três m!(cruzruros), também anuais, referidos no artigo e.•
do Decreto n.• 8. 904, de 24 de janeiro
de 1946, e criada, em suootltu!çllo, a
função gratificada de chefe· de bi·
blioteca, com Cr$ 4.800,00 (quatro mil
e oitocentos cruzeiros) anuais.
·
Art: 2.0 Esta lei entra.rá em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.0 198, de 1948.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 :1!: o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério a Via·
ção e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 16. 800,00 Cdezessels mil
e _oitocentos cruzeiros), para atender
ao pagamento da gratificação conce- .
dlda, de acOrdo com o !tem IV do ar·
tigo 120, do Decreto-lei n.• 1. 713, de
28 de outubro de 1939, (para elaboração ou execução de trabalho técnico
ou cientifico), a Leonardo Normando, mestre, referência XIV, da Rêde
de Viação ·Cearense.
Art. 2.• Esta lt>l entrará. em vigor
na data de sua publicação.
- Art. 3.0 Revogam-se ns disposições
em contrário.

O SR. PRESIDENTE - Os projetes da Câmara ns. 197 e 198, dêste
ano, sobem à sanção.
Discussão única do Projeto de
Lei da. Cltmara. n.• 212, cze 1918, ·
'que concede isenção de direitos
de importação e demais· taxa.s
aduaneiras, inclusive i_mpcisto de
consumo, para. 300 lança-chanuts
•.•• encomendados pela. Secretarla de
Agricultura, .. do Estado do Rio
Grande do Sul. (Com pa.rr.ceres .
favoráveis ns. 703 e 7~4. das Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças) .

.
· O SR. PRESIDENTE - Peço li·
cença para passar a . Presidência ao
meu substituto, pois .desejo encaminhar à Mesa requerimento sôbre o
assunto em debate.
'

O Sr. M ello Via.n~a; Vice-Pr•?·
sidente, passa a. presidência. ao St·
n'hor João Villasbóas, 2.0 Secretário.

O SR. MELLO VIANNA .(*) . Sr. Presidente, pedi a palavra para
encamlnhra à Mesa requerimento so- ·
licitando, por 48 horas, o adiamento
da discussão do Projeto de Lei da Câ~
mara n.• 212. '
Estóu de inteiro acOrdo com o pro~
jeto. Não posso, todavia, votá-lo, pois,
a meu. vêr, o Senado caminha pnra a
IIllfração do têxto collSitltuciolia.l, ao
sancionar, re~teradamente, leis de
Isenção de Impostos, quando esta li .. ·
beração cabe, exclusivamente, ao Exe. cut!vo ..
o Sr. Fererira. e Souza - Multo
·
bem.
O SR. MELLO VIANNA ·-A Constituição Federal é taxativa e consigna
· têxto .de limpidez -solar. Ela veda a
qualquer membro do Poder .Público,
Federal, Estadual ou Municipal, reciprocamente, taxar sob qualquer forma, .serviços dos Munic!plos, Estados
ou da Federação. :1!: um principio de' fensivo da Federação, das normas ba·
silares do regime.
Não se compreende que o Congresso
esteja· votando leis inúteis, nem nos
cabe rejeitar projetes desta nàtureza.
Mas, se assim aconit:ece, · porque, não
podemos Infringir a lei . 'bâslca, ii,Ue
figura estamos fazendo?
O Sr. Aloysio de Carvalho - Vossa
Ex.n pode votar contra o projeto, por
considerá-lo desnecessário.
(•) Não foi revisto pelo orador.
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Era eu advogado . do Estado e me
o Sr. Filinto Mi!ller - Permite o
senti de tal sorte humilhado que renobre orador um ~arte?
queri m111ndado de manutenção e reO SR. MELLO VIANNA - Com tirei o papel, apesar .dos obstáculos.
todo o prazer. - ·
Portanto, eu não ·esperava fundaO Sr. Filinto Mü!ler - A Consti- 'lllento, porque sei que tudo isto está
tuição, no art. 31, item V, diz: '·Lan- na consciência esclarecida dos Senaçar impõsto. , . " A Comissão de Oons- dores multo. mais que na minha, mas·
tituicão e Justiça tem entendido que apenas apresentar o esclarecimento
não é caso de decretar a isenção, quan- metódico, sistemático e documentado
do se trata de impOsto. Como, toda- dessa afirmação, e propor- ao Senado
'Via, os pedidos se referem a Impostos que arquil'l'assemos o projeto. Não nos ·_
e taxas, para não retardar o bom an- cabe votar matéria contra a qual não ,
-damento dos . projetes, dá parecer fa- podemos deliberar.
vorálvel, quando solicitada a medida
o Sr. Lucio Corrêa - O Sen!lldo
em benefício do EstP:do. ·O Estatuto de não pode arquivar projeto iniciado na
1934 dizia: "tributar, de qualquer .forCâmara dos Deputados.
ma"; mas. o e 1946, declara, taxatiO SR. MELLO VIANNA - Não arvamente: "lançar Impostos''. Não Eenquivamos,
mas votamos contra êle.
do "taxa" a mesma cousa que imNo
fundo,
equivale a arquivá-lo, sepõsto, há necessidade ·de lei referente
. pulta-lo. ·
às taxas.
O Sr. Fereíra· de Souza - Nêsse
O Sr. Salgado Filho - Se V. Ex. a
mesmo sentido · foi meu ·voto da Co- permitir darei agora meu aparte.
missão de Finanças.
O SR. MELLO VIANNA- Descul· . O 'SR. MELLO VIANNA - O nope-me V. Ex.a, mas os outros apartes
bre colega, Senador ·Filinto Mü!ler, me ,fizeram esauecê-lo. O Sr. Su.l(ladtJ Filho - O que pre~
refere-se à distinção entre ta.'ta e impOsto.
tendo salientar é que V. Ex.a mesmo
O Sr. Filinto Mílller - Peço per- demonstra a necessidade de um& lei,
missão a V. Ex.a, com todo o acata- pois o Executivo está cometendo um
mento, que me parece, para insistir: abuso· ao mandar cobrar taxas e imos projetas de isenção referem-se a postos inconstitucionais. O Congresso
Impostos e. taxas. Para os impostos não deve mandar as partes recorrerem
ni!.o haveria motivo, mas, ·para as ta- ao Judiciário, quando está em suas
mãos resolver praticamente o assunto.
xas, é necessário.
Dlr-ie-á, tal~ez, que é uma reàU.ndânO SR. MELLO VIANNA- Quero cla. Mas trata-se de redundância nerespeitar a distinção que faz V. Ex. a - cessária, para evitar ditos abusos. Eu
aliás pro forma. Todos os · dias cha- estaria de acôrdo éom V. Ex.• em
mamos 'taxas de impOsto .e vlce-versa, mandar tirar cópias dessas cobranHá enorme-confusão. Não quero saber ças e r~etê-las ao Procuradol· Cria denominaçlio, mas defender o pa- minal da :República, para uma queixa
trlmônlo do Estado, como o faria com crime con1-ra os funcionários aue
o da União ou Município, livrando-o estão praticando êsses abusos. Mas,
.da ameaça des~a tribUtação, verda- evidentemente, enquanto se decide
deiro ato de prepotência dos . auxi- no Judiciário desobediência à. Consliares da administração federal. Não tituição, as partes ficarão com as 1uas
é 'possível que maus funcionários es- mercadorias retidas nas alfândegas.
teJam prejudicando os Estados e obs- No que respeita aos lança-chamas
tando a safda da A!fâindega de ob- reclamados pela Secretaria da Agrijetos que lhes são necessários.
cult.ura do Rio .Grande do Sul, para
O Sr. Alfredo Neves- ·V. Excelên- c:lar combate aos acr!dlos, êsse retardamento reterá os aparelhos na alcia diz bem: máus funclonárlo6.
fândega enauanto os gafanhotos deO SR. MELLO VIANNA - Se o voram as lavouras dos meus patr!Senado tivesse a complacência· de me . cios.
conceder o prazo de 48 horas, osclaSR. MELLO VIANNA - E não
rectê"lo-la com a BJPresentação de o Oqueremos.
casos especfflcos. O Estádo de Minas
Gerais, cema vez, '1u-se embaraçado .. o Sr Salgado Filho - se V. Ex.•
.na Alfânde~:a para retirar papel des- acedesse ao meu wpêlo eu o formulatinado a seus serviços. Exigia-se que, ria no sentido de nos fazer essa explahumllhantemente provasse o · destino nacão, - que todos ouviremos com
muito prazer, - a propósito de outro
que daria .ao papel.
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' Carvalho
projeto que não acarrete as ,graves
O Sr. Aloysio de
Dai
' conseqüências que êste ocasionará com não compreender o requerimento de
o seu retardamento:
V. Ex. • para adiarmos a votação. Se
•• O Sr. Ferreira de Souza - Se todos · o .Senado está perfeitamente esclareseguissem êsse caminho não viria ter cido de que a constituição é clara e
ao Parlamento essa série enorme de a lei Inútil, por que adiar a votação?
pedidos, a ponto de exigir que se cumO SR. MELLO VIANNA- Declaro'
. •prlsse a Constituição através de uma a V. Ex.• que não pensei em pronunlei.
clar~me hoje sõbre o. caso, ·o que aliás
posso fazer em virtude dos apartes
O SR. MELLO VIANNA - A Alfândega fez inscrição da divida: não brilhantes dos colegas. Queria trazer
depositei o impôsto, porque não l)airia ao Senado colaboração mais positiva,
ma tolice de esperar o rêembolso. Como metódica e slstenl$-tlca, · atriiJV'és de 3
o Estado não era obrigado a fazer de- ou 4 constitiUições - aliás 3 constituipósito para se defender no Executivo, ções e ·uma Carta. ·Pensei em exibir
aguardei a decisão · dos Tribunais e inúmeras circulares do Ministério da
disputei à União a isemção de tôda e Fazenda · às Alfândegas, chamando·
lhes a atenção para os dispositivosqualquer !tributação para o papel.
constitucionais
.as· e.xio sr. Filinto Milller · - v. Ex." gênclas a.buslvase suspendendo
de
impostos,
taxas
assim procedeu no reg!nie da Constiou que denominação tenham, sõbre
tuição de 1934.
e servlç os públicos dos Estados
O SR.' MELLO VIANNA - A União bens
e
Municípios.
·.
perdeu no juizo da P.Vara, no TribuEu não wtenderia à primeira sugesnal de Apelação e no Supremo Tri- tão .de Vossa ExceLência, no sentido de
bunal, por unanimidade. lle voto.~.
fazer tal lei porque, então, chegaria· O Sr. José Américo - Também dei
parecer na Comissão de Finanças no mos à necessidade de . coni!ecc1onar
sentido de que essa· isenção independe aquela outra: "Cumpram-se as leis do
Brasil". A 'lei já existe e é s. ·maior:
de · lei especial; ·
a Consttulção, .Meu ·apêlo, assim, diriO SR. MELLO VIANNA - Inde" ge-se à ~lta adm!nlstração federal.
pende de lei especial - é indiscutivel.
Sr. Salgado Filho - Se v .. Ex.•
·o Sr. ,José ,Americo .:.... O !Parecer moO permite,
acrescentarei que a covoltou à Comissão de Constituição e missão de Finanças já incumbiu um .
Justiça e não conheço ainda seu pro- de seus Ilustres membros, o Senado1· ·
nunciamento.
Ferreira de Souza .e. o nobre lider,
O Sr. F1ztnto MUller- A Comissão para terem um entendimento com o
de Constituição e Justiça tenr enten- · Sr. Ministro da Fazenda.
dido sempre que isenção de impostos
O Sr. Alfredo Neves- Isso há três
independe de lei. Nos seus pareceres me~s.
'
concorda, porem, "pronltamente, ·,para
O
Sr..
Salgado
Filho
.três
evitar o retardamenlto das isenções em meses. O Ministro achou .:_queHá.,tfnha·
virtude de medidas tomadas pela Almos
razão,
mas
já
decorreram
'três
fândega, prejudiciais aos Estados e meses, e a situação continua e contiMtmic!pios.
nuará a mesma, com prejulzo dos
municípios e Estados. No entanto,
O SR. MELLO VIANNA - O meio
de evitar medidas dessa ord~m é o nós mesmos acabamos de conceder,
Senado colocar a Constituição. acima para um próprio' nacional,_· a Com.
.
· panhla Costeira, a isimção pedida e,
· dêsses funcionários.
O Sr. Ferreira de Souza ,...- Os meios· no Rio Grande do Sul, a Secretaria
ldõneos para cessarem êsses abusos de dlt Agricultura ficará privada dêsse
,
'
desrespeito à ConstitUição, e tão pre- direito...
judiciais- aos Estados e serviços publiO SR. MELLO VIANNA - Licas, que. são .no caso o mandado de quido.
.-segurança ou Interdito proibitório,· to- . O Sr. Salgado Filho - ... , liquido,
mam menos tempo que a marcha de
constitucional. Entretanto, ninguém
uma lei no· Congresso.
despacha~ Se mandarmos arquivar o
O SR. MELLO VIANNA - .l).lém de projeto, continuará o · abuso crimidiminuirmos o congresso, elaborando noso, o desrespeito à Constituição e
, nós, de braços cruzados.
leis inúteis - como esta!)los. certos concorremos para a violação da ConsO SR. MELLO VIANNA - !!: a
tituição, porque nada ilXl!Pedirá se primeira vez que V. .Ex.• me faz um
-continue a reter êsses bens.
IIIPêlo. A nossa amizade e mútua ad-

.:
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mlração são velhas, mas o · apêlo é o
primeiro .. E vou atendê"lo, retirando
"ll: concedida Isenção de direimeu requerimento. Todavia, o Senado
de importação e demais taxas
tos
deve .tomar uma atitude, para não
aduaneiras,
inclusive impõsto de
desempenhar o papel que está re- .
consumo,
para
·aoo lança-chamas
presentando, concorrendo para o des.
encomendados
pela
Secretarlu. de
prestigio do Poder Legislativo. Como
Agricultura,
do
Estado
do Rio
os funcionários administrativos enGrande
do
Sul".
tendem proceder · de certa maneira,
evidentemente obrigam o Congresso
:ll'.sses lançá-chamas foram encomena concordar na violação da . Cons- dados rpara a Secretaria da Agricultituição, embora clara em seus dis- tura, mas não diretam~nte e sim, por
positivos. Eu não .me quis submeter: intermédio de uma firma. ·
intel:1J)us ·. mandado de segurança.
O Sr. Francisco Gallotti - Então
Dentro de poucas horas· recebi o pa- faz-5e necessária· a lei.
pel do Estado de Minas Gerais e esO SR ·.APOLONIO SALES - Torperei a .execução.
na-se, assim necessária a lei· con·
O Supremo Tribunal Federal, por cedendd a Jsenção ...
O Sr; Lúcio Corrêa - V. Ex.• pounanimidade de votos, declaro inconstitucional. o procedimento da al- deria prestar-me um esclarecimento?
·
·
fândega.
O SR. APOLONIO BALES- Com
Representei ao Ministro da Fazen• . muito prazer.
da com a éópla do acórdão. Daí reO Sr. Lucio Corrêa .-· O .pedido
'. sultou a expedição de circular, que · de Isenção resulta de mensagem do
subsiste até hoje. Várias outras fo- Sr. Presidente da República?
ram baixadas pelos Ministros, ,cha~
O SR. APOLONIO SALES - Remando, a atenção da alfândega para sulta. Por -Isso mesmo a lei faz-se
QUe não retenha bens dos Estados. . necessária, a .fim de que os .o.rtodóxos
O que ela pode fazer e exigir a pr<Wa
não julguem que é projeto especial
de' aue se t.mta de bens do Estado.
concedendo . Isenção.
5e :!'O!em patrimônio dO Estado deSr. Augusto Meira -. Parece que
vem . sair livremente, sem demora, a o
Constituição
ao determinar a libersem ·tardança, da alfândega.
·
tação de· Impostos, para secretarias
Nestas condições, atendendo ao apê- de Estado não dispensa, em absoluto,
lo do ilustre' senador pelo Rio Gran- a exlgêooia de lei em cada caso, para
de do Sul - e faço-o com muito evitar abusos. A constituição apenas
prazer - como também pel!l. nre- estabelece base para lei futura que
.mêncla do· objeto de que se trata, possa efetuar a dispensa concreta. .
visto ser material. para combater gaO SR. APOLONIO SALES - ll:
fanhotos e êstes podem Ir também uma tese respeitável essa sugerlãa
até Minas Gerais, (.Risos) /deixo de pelo ju;ista eminente que é Voss11
enviar ,à: Mes'a o . requerimento QUe Ex.•. Provàvelmente, o Senador Mello
formulei, pedindo desculpas ao Se- Vianna será levado a discuti-la com
nado. pela maçada· a que o forcei o subsidiei da sua alta · cultura.
(não apoiados).

..

Desde já comunico aos meus colegas que voltarei, impertinentemente,
ao assim~o. em outra oportunidade,
a fim de libertarmos o .I,egislativo do
trabalho de .votar, constantemente,
leis desta espécie, de vez que a Cons~
tltuição se adia em !Vigor. <Muito
bem; muito bem).

O SR. APOÚ>NIO SALES - Senhor Presidente, tendo sido relator,
na Comissão de Finanças, do projeto
em aprêço, deseJo esclarecer qu~ não
obstante estarmos todos concordes
sObre a desnecessldade de uma legis:
lnção especial, concedendo isenções
no caso em anrêço, faz-se mister, uma
vez que os dizeres da lei que vamos
votar se eXllressam diferentemente.

(Muito bem).
O. SR. PJl,ESIDENTE a discussão. <Pausa) .

Continua

Não querendo usar da palavra mais .
nenhum Sr. senador declaro-a enilerrada.
Val-se proceder à votação.
ll: aprovado e vai ~ Comissão
de Redação de Leis o seguinte
PROJETO DE LEI DA . ctiUM

N.• 2.12, de 1948

O Congresso ~acional decreta:
Art. 1.• ll: concedida Isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive impOsto de con-

•
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sumo, para 300 (trezentos) lançachamas, encomendados pela. Secretaria de Agricultura, do Estado do
Rio Graride do SUl e destinados à
extinção ·de gafanhotos, dispensada
a consignação nominal.
Art. 2. 0 A presente lei entrará em
vigor na da. ta de sua publicação .
Art: 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário ..
O SR. PRESIDENTE - Passamos
agora à

li: lld,.Jt e aprovada a seguinte
EMENDA N. 0 1

.Desacompanhado de qualquer infor·
.mação sõbre. o curso que teve .na Câ·
mara dos Senhores Deputados, foi
enviado ao Senado o ProJeto de Lei
n.• 122, de 1948, que autoriza o Go·
vêrno a erigir na Capital da Repúbli·
ca monumento em que se petpetue a
memória do benemérito Presidente da
República. que foi Francisco de Paula
Rodrigues Alves, abrindo-se para isso
o crédito de um milhão de cruzeiros.
Discuss/io preliminar (art. 135,
-li: que, para os representantes da
do Regimento) do Projeto de Lei
Nação
que integram aquêle · 1·amo do
0
do Senado, n. 29, de 1948, que poder Legislativo,
bastavo. enumerar
estabelece normas para a tnsti·
a
pessoa
do
homenageado
cyue há inu!~
tuiç/io do Seguro Agrário. (Com
to
trallSIJlôs
os
pór,t!cos
da
História,
parecer n.0 722, da Comissão de para se ter como ju&t!ficada essa hoConstituiç/io e Justiça, favorável
menagem há muito devida. De fato,
quanto à constitucionalidade e 11as constituições de 1934, e de 1946, ·
tam,bém quanto ao mérito, com não se explica não ter sido consignado êsse pr~!to de gratidão. So é certo
emendas).
que FJoriano foi o Consolidador, RoA Comissão de Constituição e Jus- · drigues Alves, naquela memorável no!-tiça man!festou-~e. .em seu parecer a te de novembro de 1903, incutindo a
respeito da constitucionalidade e ta~- confiança nos que dêle se acercavam,
bêm sôbre o médito da propos!çao, pela ca.!Dla e serenidade com que enNesta fase, porém, o plenário terá de • ' frentava a refrega que se t•·avou no
deliberar sôbre a constitucionalidade. extremo sul da Praia. de Botafogo;
se nenhum Senhor Senador qu!s~r aguardando no Palácio. do Catete o
usar da pal!IIVra, encerratei a. d!scussa.o desfecho da mesma., porque, "ali era
preliminar. (Pausa) •
o seu lugar", não há negar muito

~fv~~~~: Jo~:Ou~~~ã~n~:ff: :~o~~:
Está encerrada.·
Vai-se proceder· à. votação.
rechal de Ferro.
.
Os Srs. que aprovam· o ,parecer, conFui testemunha ocular daquêle nosiderando constitucional 0 ·Projeto de · tável acontecimento. Não o relato aqui
Lei do senado 11;o 29, de 1948, que!· · para. não despevtar ressentimentos a.inram. ficar sentados. (Pausa) •
da não de todo ·adomnecldos pelo
\empo.
· ·
Aprovado·
A obra empreendida .e realizada. no .
o Projeto vai às Comissões de Agri· quatriên!o de Rod:rlg\l~S Alves, por
cultura e de FJnanças.
.
ma.!s que seja louvada 11 engrandecida
·não o é suficientemente, porque, como
D!scuss/io única do Projeto de. disse o incomparável baiano:
Lei da Cllmara, n.• 122, de 1948,
"São gigantes cordilheiras do
que manda .erigir, na Capital da
senhor
a olhos nús". •
República, mon!lmento ao exPresidente da República ConseA ·estátua que se projeta é pobre
e mesquinha. O que vale hoje o
lheiro Francisco de Paula Rodrimilhão de. cruzeiros consignados· no
gues Alves e dá outras provitlênpro.leto?
. .
·
cias. <Com pareceres ns. 718 e
E' ,preciso que se nã<> repita o triste
719, respectivamente, das Comissões de Constituiçiio e Justiça e episódio dá estátua de Rio Branco o marquês das nossas fronteii'M ãe lilinanças, amfllls · fa:vorávets
minúscula e insignificante a se l'e·
ao projeto e o segundo também fletir
em uma piscina para gáudio de
à emenda de redaç/io oterecida improvisados ba.nl;listas, servindo de.
pelo primeito) .
cúpola.· a uma gara.ge que se ultima,
e ainda mais, !mpràprlamente situa(Pausa).
da., pelo que faço daqui um apêlo ao
Está sôbre a mesa uma emenda que benemérito Governador da. cidade
vai ser lida.
}lara que a transfira. para. a. Avenida

-817lÜo Branco, ·sem garage e sem pis- do Dia sem requerimento expresso
cina.
.
·
de _algum Senhor Senador e delibe.Animo-me a propOr, como emenda raçao da casa.
· ao projeto em causa) que se eleve de
SR: ALOYSIO DE CARVALHO
um milhão para cinco milhões de <•)O (Pela
ordem) - Sr. Presidente
cruzeiros o crédito especial destinado. desej~va apenas
esclarecesse V. Ex.~
às· despesas com a ereção dA. estátua, a razao por que parece
à. Mesa que o
precedida que seja de um concurso projeto devia ter transitado
pela Code alta repercussão para a esc·olha missão de Finanças. São normas
que
do melhor e .mais gracioso projeto.
dispõem
sôbre
·o
amparo
a.
participanLembro, como local adequado, o tes da FOrça Expedicionária Brasileiparque do Palácio do Catete e que ra;
mas o amparcii' segundo estou lemos baixos relêvos, a semelhança da brado,
não s!gnil'ica apêlo financeiro;
estátua de Deodoro, perpetuem tnm- é no sentido
de assistência à aaúde.
bém a memória dos seus IncomparáConfesso
Ignorar
se o projeto proviveis auxiliares: Rio Branco - J. J.
dencia
·a
abertui'a
de crédito, o que
Seabra - Lauro Müller - Osvnldo ·não creio, aliás.
.
Cruz - Frontin - Pereira Passos e
É o esclarecimento que peço a
demais ministros, - ficando o Pro- V. Ex.•.
jeto assim redigido:
.Art. 1.0 O Poder Executivo, dentro .:. O SR.· PRESIDENTE - O parádo prazo de um ano, fará erigir no grafo único do art. 1.0 est11belece
Parque do Palácio do Catete, nesta ~imsão : para ·os incapacitados, igual
Capital, monumento que perpetue a ao· meio sOldo, pela tabela ora em
memória de Francisco de Paula Ro- vigor. Sempre que há ônus para o
drigues Alves e de seus auxlllat·es · na Tesouro, é rpedida a audiência . da
obra Ingente que aquêle levou a têr- co.missão de .Finanças.
mo, no · seu . benemérito Govêmo,
O SR. FILINTO· MULLER (•) ......:
. abrindo para Isso concorrências pú(Pela ordem) - Sr. Presidente, teblicas e créditos especiais até o \ alor nho a impressão que a pensão, como
de cinco milhões de cruzeiros.
bem salientou o nobre Senador Aloy0
sio
de Carvalho, é normal. As pra.Art. · 2. Revogam-se as . disposições
ças
do Exército, quando transferidas
em contrário.
Sala das Sessões, em lO de agOsto para a !natividade, tornam-se dêle
pensionistas. Passam a perceber meio
de 1948. - Joaquim Pires.
sOldo, ou sOldo por inteiro, conforme
Publicado no-D. C. N. de 31 de
as
circunstâncias em que se vet·!fica
agôsto de ~948.
a· transferência. Quero crer não se · .
O SR. PRESIDENTE - Continua cogita, de pensão especial: As praças
a discussão. <Pausa) •
julgadas incapazes para o serviço do
Não h avendo quem . peça ·a l[lal!IIVl'a, Exército, em virtude de consequência
dou-a por encerrada.
advindas das operações de guerra na
O Projeto da Câmara n.• 122, de Itália, ainda que não tenham o tem1948, v,olta às Comissões co~tentes po necessário para a transferência
a fim tle oplnnrem sObre a emenda do para a reserva, terão direito ao benefício. Dai não haver o projeto cogi- .
Sr. Senador Joaquim Pires. ·
tado de abertura de crédito.
Discussão única dó Projeto de
Saliento a V. Ex.• esta clrcunstân·
Lei da Cl!.mara, n,o 165 de 1948
ela. Creio que o nobre relator do
que disp/Je sôbre o amparo a par·:
projeto, Senador Aloysio de Carvalho,
ticipantes da Fôrça Expedicionátem razão quando. acentua que o
ria Brasileira que serviram no
pro.leto siquer cogita da abertura de teatro de operações, da Itália, em
crédito.
1944 e 1945. <Com pareceres Ja•
O SR. PRESIDENTE - A Mesa
varáveis ns. 720 e 721, respectivanão
considera 2 mérito da matéria~
mente, das Comissões de Cónstt'·
o
que,
aliás, nao .devia fazer, e não
tuição e , Justiça e de Fôrças Aro fêz .. Ponderou, apenas; sObre a.
madas,· o primeiro com emenda,
ocorrência do lápso. Tivesse eu desr.nntra a qual se manifesta o sefechado
o projeto, te-lo-la enviado
gundo).
também à Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE- De o.cõrdo Tõda e qualquer matéria privativa
com o Regimento, deveria ter sido de outras comissões - diz o Regiouvida também sObre a matéria a mento - desde que, direta ou indireComissão de Finanças. A Mesa não
pode, entretanto, retirá-lo da Ordem
(•) Não foi revisto pelo orador.
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tamente, mediata ou remotamente qualquer outro elemento, substituiu
Influa em qualquer sentido na receita a expressão "venham a ser declaraou despesa públicas, a Comissão de dos por Junta Militar de saúde", rpelas
'Finanças é sempre ouvida. Teria, !!lalarvras "•tenham sido declarados... ";
pois, cumprido o Regi!:Jlento.
e a expressão relativa ao têrmo final
A Mesa fêz apenas·um reparo, para -"31 de dezembro do corrente ano",
que o senado deliberasse. O plenário, · por "31 de dezembro. de 1947".
.
em sua alta sabedoria, pode tomar · Efetivamente, quando. o projeto foi
conhecimento da matéria, sem a auapresentado, "corrente ano", no seu
diência da Comissão . de Finanças.
teJ.'to, · el'a' 1947. Ora, subst!ltutndo-se
Em discussão o ·projeto. <Pausa).
a expressão "31' de dezembro do. corNão· havendo qUI.:ll peça a palavra,
rente ano" pela "31 de· dezembro de
encerro a discussão .
1947", e sendo agora ·aprovado o pro·_
De acõrdo com o Regimellito, a . jeto, chegamos, simplesmente, a estp.
emenda da Comissão de Constituição conclusão: o projeto não vai produ·
e Justiça . será votada em primeiro z!r nenhum .eietto, ,porqrue ll!brlu um
lugar. A emenda não merece apôio prazo• para que, dentro 'dêsse. prazo,
da Comsisão de Fôrças Armadas. Vai se proceda a exame · nos licenciados
ser votada em ·primeiro lugar.
suspeitos de doença conseqüente .das .
O SR: ALOYSIO DE CARVALHO operações .de guerra. A Junta Mllltár
de Saúde; portanto, não . procedeu
(•) <Para encaminhar a votação> Sr. Presidente, a emenda da Comis- nem vai proceder · a exame normal,
são de Constituição e Justiça não a exame de rotina, mas, sim; a exame
mereceu o apôio da Comissão de Fõr- que o .projeto autoriza seja feito para
verificação. da incapacidade especial.
ças Armadas, sendo relator o eminenComo vamos nós regular matéria
te Senador Salgado Filho. Devo,
em
que o prazo é capital, fundamen- •
portanto, transmitir ao plenário as
razões por que a Comissão de Cons.; : tal, como condição !Para a concessão
do amparo?
.
.
tituição e ·Justiça a propôs.
Como
vamos
regular
a
matéria,
fa· O projeto vindo da Câmara dos ·
Deputados e sugerido ao Poder Le· · zendo referência a prazo ·já extinto,
gislativo pelo ~er ExecuUvo, atra· já encerrado?
vés do Ministério da Guerra e êstP., · Não conheço; Sr. Presidente, nepor sua vez, em consequência de pro- nhum favor que possa, abrindo prazo ·
. vocação das autoridades superiores para a verificação de condição, es·
militares, estabelece ··que os partici· .pecial,. estabelecer prazo já encer·
· pantes da :Nrça Expedlclonãrla Bra- . rado.
. slleira,' destacada em 1944 e 45-, no
O Sr. Fernandes -Tavora- V. EX.•
teatro de operações ·da Itália, licen- tem. tõda a razão.
·
ciados do serviço ativo e que tenham
ALOYSIO
DE
CARVALHO
O
SR.
sido declarados, por Junta Militar de
que os licenciados que
Saúde, até 31 de dezembro de .1947, -vão Dir-se-á
ser
beneficiados
pelo projeto já
portadores de moléstia passivei de
teriam
feito
o.
exame
o ano passado.
suspeita de haver sido adquirida ou Não o creio, Sr. Presidente
o
agravada em consequência das con· exame é especial e tem;" pelo,porque
projeto.
dições , inerentes à campanha ou à
lei, todo êste luxo e pormenores:
permanência naquêle teatro de ope- de
"portaüores
de moléstia passivei de
rações, desde que incapacitados e não · suspeita de haver
sido adquirida ou
possam provar aos meios de subsis- agravada em consequência
das contência, . terão direito a lima pensão dições inherentes à campanha".
correspondente ao soldo da taoela
Se o !Projeto fot. oferecido o ano
em vigor.
•·
o projeto foi solicitado o ano pas- passado, com o prazo de ãols meses
SRdo, no mês de setembro, encami· para o exame, sancionado o projeto
· nhando o .Poder Executivo . antepro- . em setembro dêste ano, estamos em
jeto em que se falava dos que vi- face do mesmo prazo que no. ano
nha.m a · ser declarados pôr Junta passado seria aberto é, ejé 31· de de·
Militar de Saúde, até 31 de dezembro - zembro de 1948.
Estou· convencido 'de . que se não
do corrente ano, incapacitados, etc.
O pro.leto transitou na Câmara dos alterarmos o pra:i:o, . teremos frustado
Deputados até março dêste ano e, completamente o objetlvo- do projeto.
somente agora, foi aprovado. A Câ- O ',processado encaminhado pelo Mimara dos Deputado'S, nor sua Comis- nistério da Guerra ao Poder Executivo
são de R.edação final, naturalmente e por êste ao Clongresso ·iNJaclooaJ.,
porque o
porque não encontrou no processado não deixa qualquer dúvida,
' .
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ante-projeto usava da expressão: "que
O. Sr. João Villasbllas - Cujas
venham a ser declarados". Nada jus- _consequências estão agora aparetifica que se altere no projeto para cendo.
.
"que tenham sido", fazendo, portanto,
O SR. SALGADO FILHO - A
referência a uma condição já preen- presunção da Comissão de Fôrças
chida.
.A1'madas é que todos. os imU)ossiblliEram estas, Sr. Presidente, as con- l!tados d.e trabalhar, em consequência
siderações que desejava fazer eni 1'0- . de moléstia adquirida ou agravada,
me da Comissão de Constituição e por terem lutado nos campos de baJ.ustlça, !!?ara esclarecer . ao plenário talha, tenham feito exame de so.úde.
a razão por que a Comissão de FôrO Sr. Arthur Santos - Por que?
Çás Armadas dlvérgiu do seu ponto
O SR. SALGADO FILHO - Por·
de vista. Estou, aliás, multo esperan- que ·a própria lei estabelece . "que
çado de que o honrado Sr. Senador tenham feito exame de· saúde".
Salgado Flll;lo as aceite. (Muito
O Sr. Arthur .Santos - Mas é lei
bem).
futura.
o Sr.. Aloysio de Carvalho -'Per·
O SR.· SALGADO FILHO (•) . m!ta-me o nobre ·orador. esclarecer
(Para encaminhar a votação) - Senhor Presidente, a Comissão de Fôr- O Ministro da Guerra pediu UDla
ças Armadas ,embora propensa nos lei com a cláusula "que venham a ·
benefícios ·do projeto, se arrecelou ser". A expressão "tenham sido" é
de que a elasticidade da proposição alteraQão da Câmara, porque o projeto só êste ano velo a plenário ·e
.resultasse numa.. fonte de abusos.
Estabeleciam-se os "éxames de saú- o prazo estabelecido - 31 de dede para · o. futuro, em relação aos zembro · de 1947 -:- já estava esgo..
expedicionários suspeitos por terem . tado.
adqqlrido moléstias em • consequênO SR. SALGADO. FILHO - A
cia das operações de guerra.
questão do . prazo prende-se à exi·
O Sr. Vespasiano Martins - O
gêncla . do Chefe da Casa Militar do.
projeto diz ·"passíveis de suspeita". Sr. Presidente da República. Em
Qualquer um pode ser enquadrado seu parecer, anexo ao -processo, en·na suspeiÇão. O [projéto é por demais . caminhado pelo Poder Executivo,
acentua-se que a · questão do prazo
elástico.
.
é essencial.
· O Sr. Aloysio de Carvalho - A
O Sr. Arthur Santos - Perfeita- .
elasticidade. é . uma coisa; o prazo
mente ..
encerrado, outra.
O Sr. · Filinto M1Lller - ''Passivei
'O SR. SALGADO FILHO- Se o
de. suspéita" abrange os que já fo- ' fixássemos em .31 de dezembro de
ram excluídos. O ponto Importante 1947, evitar-se-lam abusos e exé· o que- se refere ao prazo.
cessos ...
o Sr. Filinto' Milller - Se a lei
SR. ·SALGADO FILHO ..:.. O
ponto · Importante, Sr. Presidente, é fôsse aprovada em 1947.
que o exame de saúde' já tenha sido
·O SR .. SALGADO FILHO - ...
· ·
feito .. ,
advlndos da não determinação do
O Sr. Aloysio de Carvalho - Não
prazo.
.
.
foi.
o Sr. Arthur ·Santos - Parece-me
O SR. SALGADO FILHO - ... que estamos· de ·-acOrdo com o pareprincipalmente em se tratando de cer do 0hefe da Casa Militar. Está
proposição de grande elasticidade, exato. S. Ex.• ,todavia, elaborou-o
· passivei de presunção de terem ad- no pressuposto de que a lei fOsse quirido a moléstia ou que a mesma votada em. 1947, porque o anteprojeto
tenhà sido agravada nos campos de era daquêle exerciclo. A lei, no entanto, só agora vai· ser votada e,
batalha.
quando
o fOr, o prazo estará esgoO Sr. Arthur Santos - V. Ex. •
tndo.
Muitos
não fizeram exame e
disse - e multo bem - que, provà- ficarão · pve,1udicados:
\Assim, d$o
veli!nente, o exame já ~ol feito; mas da sistemática, o projeto
cerse há vitimas que ainda não passa- to desde que a lei fôsse estava
votada
em
ram pelo exame, a lei cria para êles,
1947.
situação tôda especial.
o Sr. Aloysio de Carvalho - O obj etivo da lei só será alcançado com
· (•) Não foi revisto pelo orador.
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a modificação feita pela Câmara, que sobrinho, Tenente, que esteve na
parece de redaçãó mas é subst.ancial. :FEB e foi ferido por 2 balaços no
O SR. SALGADO FILHO - Sr.· pulmão .. Voltou ao Brasil depois de
Presidente, a .Comissão de Fôrças Ar- internado nos hospitais americano§,.
madas teve o cuidado. de prevenir Aqui, aparentemente, estava bem. Réabusos, que inevitàvelmente surgirão tornou ao Exército .. o mal recrudesse não forem considerados exclusiva- ceu e hoje o Exército pensa em manmente os que, enfermado ou tendo dá-lo aos Estados Unidos, por falta
seu mal agrarvado, tenham requerido. de recursos aqui. Qual seria a situaexame de saúde. Unicamente por ção dêsse oficial? .
essa ifol'ma, evitar-se-la a arvalanche · O SR. SALGADO FILHO - :esse
oficial não precisaria dessa lei para
de reclamação que vai surgir.
ter
o amparo do Exército. Adquiriu
O Sr. Vespasiano Martins - Não
moléstia
no Exército e será, evidenescapará um único caso.
temente,· reformado.
O SR. SALGADO Fn.HO - (j
O que não· é possível é a presunilustre colega tem razão: não escapa'- ção• de· moléstia adquirida e agravará um único caso sem ir a exame de vada durante os combates.
saúde e os abusos contra o erário
O Sr. Aloysio ãe Carvalho - A
eliminado&.
presunção não é dos leigos. o exame
O · Sr. Aloysio ãe Carvalho - o
médico é que vai' reve111r Isso .
projeto refere-se aos licenciados do
O SR. SALGADO FILHO - Sr.
serviço.
Presidente, a Comissão de Fõrças ArO SR. SALGADO FILHO - Evi- madas, apreciall.dO o valor dos nosdentell}ente. ll: mais uma razão. Os sos expedicionários. e interessando-se
que nao foram licenciados estão em. grandemente, por êles, não quer abrii
condições de prestar serviços ...
porta, aos abusos que ·se vão verificar:
O Sr. Aloysio ãe Carvalho ·
e da! manter seu parecer no sentido
Claro.
da manutenção do prazo de 31 de dezembro
de 1947 paraaquêles que já teo SR. SALGÀDO~FILHO ,- ...
e os que foram, 'iPOr incapacidade ou nham requerido seus exames. (Muito
moléstia adquirida,· deviam ter l'eque- bem: muito bem) •
O SR. FILINTO MULLER (Para
rido exame de saúde. · ·
encaminhar· a votação) - Sr. Presi- ·
· o Sr. Aloifsio ãe Carvalho - o dente,
a emenda do nobre ·senador
licenciamento, todavia, pode· não ter
Aloysio
de Carvalho foi perfeitamensido por incapacidade. No momento
do exame o cidadão estava em per- te justificada por S. Ex.•, da tribuna.
feitas condições de saúde . Agora, 'Quero sõmente, ;prestar um esclarecidepois de licenciado, essas condições mento sôbre como se processa o 1!se alterarão. em consequência de mo- cenc!M!lento dos cOnVOcados das fôr·tlvos inherentes à campanha. Para ças CXI!ledicionárias. ··
êsses é · que se pleiteia exame espeMuitos jovens foram chamados às
cial.
.
fileiras para prestar serviço à Pátria
nos campos de batalha da Itália, subO SR .. SALGADO FILHO ~ Não
compreendemos advenham consequên- metLdos à inspeção de saúde e, julga.cias da campanha três anos após· sua dos a:ptos, combateram, regressaram .
ao Brasil· e, não 'tendo por que contiterminação.
.
nuar nas fileiras, pediram· e obtiveO Sr. Aloysio ãe Carvalho - Vossa
6
Ex. não tem razão. Podem advir ram baixa. Depois disso, manifestaconsequências mesmo depois de de- ram-se enfermidades que os tornaram incapazes para o serviço, para
corrido êsse lapso de tempo. ·
prover
à própria substência.
O SR. SALGADO FILHO - Não
O
Sr.
Aloysio. de Carvalho - Para
sou médico, mas temos, entre :n6is,
ésses
é
que
existe projeto.
!lustres facultativos .. ,
O
SR.
FILINTO
MULLER - ExaO Sr. Francisco· Gallotti - Vossa
tamente
para
êsses.
O Ministério da
Ex.• dá licença para um aparte? •
Guerra,
tendo
conhecimento
de inúO SR. SALGADO FILHO- Com meros fatos dessa natureza, pediu
ao
todo o prazer.
congresso a votação dessa lei, que
O Sr. Francisco Gallotti - Cito · viria amparar aquêles que foram
um fato ao nobre colega. Tenho um licenciados, .convencidos de que estavam com saúde, mas que, de fato,
<•) Não foi revisto pelo orador.
estavam impossib!l!tados de prover à.
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própria subsistência, porque !lltacados
de moléstia. !ncuráve!.
O Sr. Salgado Filho - Então, não
há razão de fixarmos prazo até 31 de
dezembro · de 1947 porq.ue ailé d!llqiUJ.
20 anos poderão surgir casos e serem
requeridos exames. Vamos, assim,
abrir as portas a todos aquêles que
níio estão nessas condições.
O Sr. .Augusto Meira - lt perfeitamente admissivel.
O Sr. .Aloysio de Carvalho - Se o
motivo da moléstia foi a campanha
da Itália ou adquirida em consequência dela, o Brasll deve cobri-los com
regime especial.
O Sr. Francisco' Gallotti - lt ato
de Justiça.
o Sr. João Villasbôas - Para ·êsses
haverá exame por jünta médica.
O SR. Fn.INTO MULLER - Diz
multo bem o nobre Senador Aloysio
de Carvalho. O Govêrno ·deve ampará-los; não deve deixá-los mendigando favores pelas ruas da cidade,roídos pela tuberculose, morrendo
desamparados depois de terem arriscado a própria vida nos campos de
batalha.
O Sr. Salgado Filho - Vamos, en-,
tão, deixar o prazo indeterminado , '
·Estamos todos de acOrdo com Vossa
Excelência. O que não queremos é
abrir as portas ao abuso, mas dentro
da tese de V. Ex,• vamos extinguir a
fixação do prazo,
O Sr. Aloysio de Carvalho - Ai
é que cairemos no abuso de que V.
Ex.• tem tanto medo. V. Ex.• está
contraditório, ~orque o amparo é
feito limitado · ao.· prazo, para não
haver abusos, ou será dado com prazo
indeterminado, e · Iremos praticar
todos os abusos 'de que V. Ex.• tem
médo. Peço · licença para acentuar
. que. se o Senado nilo aprovar essa
· simples emenda de redação que .a
· Câmara fez, alterando substancialmente o projeto, soorificaremos o
mesmo no fundo, inteiramente.
O SR.. FILINTO M'ULLER _;_ E
estarfamos votando lei inteiramente
Inócua e injusta.
O Sr. lsmar de Góes - De ·acOrdo
com o projeto, o que se pretende é
hnb!Utar êsses que lutaram, com seu
ntestado de origem. Dê-se-lhes o prazo.
O SR. FILINTO Mtl'LLER.- Para
n,presentação.
o o

O Sr. lsmar de Góes - . . . até
dezembro de 1948 para que se habilitem.
O SR. li%INTO, Mtl'LLER- Com
seu atestado de origem.
O Sr. lsmar de Góes - :ll:Ies se
ressentem de um mal, mas podem
trabalhar. Mais tar.de, porém, se êsse
mal se agr!IIVar e não puderem trabalhar, a lei os amparará.
· O SR. Fn.INTO Mtl'LLER- Aliás,
isto é normal no Exército. Quando
um oficial ou soldado sofrê um acidente ou adquire moléstia em serviço,
requer atestado de origem, mune-se
dêsse atestado. Se dez anos depois o
mal vier a eclodir, terá direito ao
amparo da lei.
o sr. rsmar de Góes- A situação
dêstes está regulada por lei própria.
O SR. FILINTO Mtl'LLER - 1!:stes,
de que a presente lei cogita, foram
licenciados do serviço ativo do Exército antes de verificar-se se eram ·
portadores de alguma moléstia, antes
de estarem de posse de · qualquer
documento.
·
Entretanto, sr. Presidente, não
pedi a palavra para debater o assunto nos têrmos em que está. send(}
feito, mas exclusivamente parJl prestar um depoimento ao Senado.
o !Prazo a que alude o nobre Senador Salgado Filho visa exatamente a
impedir a elasticidade, a . evitar os
abusos.
o depoimento que trago ao Senado
é. o seguinte:
·
Foi convocado para as Fõrças Expedicionárias Brasileiras um jovem de
· corumbá, Mato Grosso. Era .forte,
capaz, e, submetido à inspeção de
saúde, foi julgado apto. Partiu para
a Itália onde se portou brilhantemente .• De Volta, chegando ao Rio
de Janeiro, pediu baixa do Exército,
pois desejava regressar a Mato Grosso para estar ao lado do pai e lá
trabalhar. Quinze dias depois de estar
em corumbá, começou. a sentir-se
mal. Chamado o médico e examinado, verificou-se que era portador de
tuberculose aberta .. Logo, a doença,
que explodiu 15 dias depois de licenciado do Exército, fôra adquirida durante o tempo em que servia nas
FOrças Expedicionárias,
o pai do rapaz, um sargento da Armada, escreveu-me uma carta em que
descrevia sua angústia e sofrimento
por não dispOr de meio's para tratar
do filho. Reme,tl essa carta ao Ministério da Guerra:, pedindo providên- ·
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elas, porque dentro da legislação atual
ll: aprovada a seguinte
não há amparo para êsse expediciOnário, que foi para a Itália com
EMENDA
saúde e só depois de licenciado se
verificou que estava com tuberculose
Ao Projeto de Ltii da Câmara
aberta nos dois pulmões.
N.• 165, de 1948
O Sr. Fernandes Távora - Foi
Ao artigo 1.•:
uma consequência da guerra, porque
em 15 , dias apénas não poderia cer.
Onde se lê: "31 de dezembro de
adquirido a tuberculose.
1947", leia-se ;,31 de dezembro do corO SR. FILINTO MVLLER - Em rente ano de 1948" .
quinze dias não poderia ter adquill: aprovado com a modilfcação
constante da· .emenda aceita o
rido a tuberculose, é um médico ilustre como o Senador Fernandes Táseguinte.
vora quem o afirma. .
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O Sr. Aloysio de Carvalho - A lei
só beneficia aos · licenciados que não
N.• 165, de 1948
podem prover à sua subsistência.
O SR. FILINTO Mtl'LLER- A lei.
O Congresso ~acional decreta:
é Justa e humana, e foi sugerida ao
Art .. 1.0 Os participantes da :Fôrça
Parlamento pelo Presidente da Re- Expedicionária Brasileira, ·destacada,
pública, baseado em observações co- em 1944-45, no teatro de· operações da
lhidas pelo Ministério da Guerra, Itália, licenciados do serviço ativo e
com ·um prazo fixo, a fim de evitar que tenham sido declarados, por Junabusos. Mas acontece que a lei foi . ta Militar de Saúde, até 31 ·de dezem, pedida em mensagem presidencial' em bro de 1947, portadores de moléstias
setembro de 1947, e por isso fixou-se passíveis de suspeita de haver sido
adquirida ou agravada em consequêno prazo até dezembro daquêle ano.
cia
das condições · Inerentes . à camSe vier a ser aprovada em agôsto ou panha
à permanência naquêle
setembro de 1948; e, se não fixar. o teatro deou operações,
desde que lincaprazo até. o fim dêste ano, será uma pa,citados e nio possam prover os
lel absolutamente dispensável, por- mi!los de subsistência, .terão direito a
que os expedlclonârios que foram 11- . uma pensão correspondente ao sOldo
cenciltdos, mediante inspeção de saú- da tabela em vigor, do pOsto ou grade, que os declare incapacitados, já · duação que ocupavam na ocasião do
estão amparados. Portanto, a lei e ·licenciamento.
a emenda. do Senador Aloyslo de
Parágrafo úntCo. Os · participantes
Carvalho seriam absolutamente inú- de que trata êste · artigo, quanto
·
· · ·
· . Incapacitados com reduçAo da possi- ·
teis.
bllldade de ;prover os recursos· para
Faço, pois, um apêlo ao plenário
manutençâo, apurada pela Junta
sua
para qu~ aprove a emenda do SenaMilltar de· Sallde, no prazo acima
dor Aloysio . de Carvalho. (Muito
referido, terão direito a .uma pensiLo
bem; muito bem> .
igual ao melo sOldo, pela tabela ora
O SR. ERNESTO DORNELLES em vigor, do pOsto ou graduação que
(Partt encaminhar a votação> - Setinham na ocasião em que foram
nhor Presidente, vote! na comissão licenciados.
de F'õrças Armadas, de acôrdo com
Art. 2.0 Além das vantagéns pre~
seu parecer, ·certo de que seria difícil vistas
no. artigo anterior, é assegudefinir dentro de prazo dilatado quais rado aos
cidadãos enquadrados, o· dias moléstias que teriam sido, de fato, reito ao tratamento
de gue necessitaadquiridas em campanha. Mas, em. rem, inclusive hospitalização,
r.omo
face dos debates de hoje, reconheço se estivessem no serviço atlvo· Indeque todo e qualquer ex-combatente pendente de qualquer indenização.
da F.E.B., se por acaso vier a torArt. 3. 0 A presente. lei entrará r:m
nar-se incapaz para o serviço e tenha dificuldade do prover à própria vigor na data de sua publicação, resubsistência, merece . o amparo do vogadas as disposições -em contrário. ·
Estado.
O SR. PRESIDENTE - O Pro.leto
de Lei da Câmara n.• 165, de 1948,
Com êste pensamento, votarei a fa'Vai à Comissão de Redação de Leis.
vor 'da emenda.
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Discussão única· elo Projeto d.:
Observe-se a medida acauteladora
Lei da CfLmara n.• 174, de 1948,
quando se trata de hospital, para 0
que autoriza o Poder Executivo a . qual razões preponderantes poderão
abrir o crédito especial de Cr$ . reclamar outra fixação.
16. OOD.OOO,OO, destinado ao desenSala das Sessões, em 30 de agõsto
volvimento económico da reg,ião
de 1948. - Cícero de Vasconcelos.
do São Francisco. (Com pareceres favoráveis, sob ns. 58 4, 585 e
O SR. PRESIDENTE - Continua
714, respectivamente, das Comtsa discussão. (Pausa) .
Não havendo quem peça à palavrà,
. sões de constituição e Justiça, ele
Finanças e ele Viação e Obras declaro-a encerrada,
.
Públicas) . ·
O Projeto de Lei da Câmara volta

Estão sôbre a mesa duas emendas
que vão ser lidas.
ll: lida a seguinte ao
PROJE:J;O DE LEI DA CÂMARA

N.0 174, de 1948
N.• 1
0
Ao art. 1. :

Suprima-se no item II, para cons~
trução de um hotel na área de Paulo
Af~nso, Cr~ 5.000.000,00 (cinco mi~hoes. de cruzeiros) .
JustificaçãO

.Votamos na Comissão de Finanças com restrição a essa emprêsa, por
Julgá-la inoportuna e adiálvel, enquanto não se iniciem e progri(!am os
trabalhos da Companhia HJdroelétrica
de S. Francisco. Além de que a situação financeira não permite apro•
vação de compromissos com vultosos ·
créditos especiais , .
Sala das sessões, em 30 de agõsto
·de 1948. - Andrade Ramos. Vergniaud Wanderley. - Olavo Oliveira. - Alfredo Neves. -- Sá Tinaco. - Pereira Pinto.
ll: lida e aprovada a seguinte
,

EMENDA

Ao Proieto'·de.Lei·da Câmara n. 0 174,
de 1948
·
.

N.0 2
Substituam-se no inciso 2;0 do artigo 1.0 as palavras: "no Distrito de
Barra de Paulo Afonso" por · "na
área de Paulo Afonso".
Justificação

A localização do hospital exige estudos e resoluções que obedeçam a
imposições .técnicas, o que faz necessário não se dê à lei um caráter de
rigidez que Impossibilite a escôlha
de melhor ponto para a fixação.
O projeto não localiza o hotel, deixando a liberdade de fixá-lo em qualquer ponto da área de Paulo Afonso1

âs. Comissões competentes, a . fim de
opmarem sôbre as emendas que lhe
foram oferecidas. .

Discussão única do Projeto de
Lei da CfLmara
181, de 1948
que equipara o Corpo de Bombei~
ros do .Distrito Federal às policias
militares e estabelece o fôro a que
ficarão .sujeitos seus componentes. (Com pareceres ..favoráveis
sob os ns. 724 ·e 725, respectiva;
mente, das Comissões ele Constituição e'. Justiça e ele Fôrças Armadas>.

n.•

Vem à Mesa, é lido e .aprovado
o seguinte .
REQUERll\IENTO

N.0 120, de 1948

Requeiro a volta do Projeto de Lei
da Câmara n.• 181 de 1948 à Comissão de Constituição e Justiça para
dizer se a lei ordinária pode atribUir a outras organizações que não
as polícias militares o regime lnstituldo pelo a,xtigo 183 da Constituição Federal e seu parágrafo. único.
Sala das Sessões, /em 30 de agôsto
de 1948 .. - Arthur Santos.
O SR, PRESIDENTE .,.- Em cumprimento da deliberação do . plenário,
encaminharei à Comissão de Consti~wção e Justiça o Projeto de Lei
da Câmara n.• 181, de 1948. ·
ll: sem debate aprovado, em dis. cussão· única, o seguinte
PROJETO. DE LEI DA CÂMARA

N.o 171, de 1948

O· Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os capitães e capitãestenentes da ativa das Fôrças Armadas, que hajam cursado a escola. de
formação de oficial do Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou tenham
feito concurso para o ingresso no
oficialato, não permanecerão nêsse
pôsto e terão direito à promoção ao
põsto imedi~tamente superior, desde
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que satisfaçam as seguintes condi- . tenta e três mil, setecentos e sessenta
ções:
e sete cruzeiros e setenta centavos
al tenham mais de 15 (quinze anos)
(Cr$ 87.073.767,70), para ocorrer ao
como subalterno a contar da data da pagamento de várias despesas de pesconclusão do Curso de Formação, ou soal e de material, realizadas em 1946,
de Ingresso no oficlalato, mediante pela D!retor!a de Intendência, e· assim
discriminadas:
concurso;
bl não tenham sofrido puniÇões
Cr$
com qualquer nota desabonadora e a) Grat!flcação adicional ............. .
possuam medalha de bronze;
5.285,20
b) Grat!lfcação de Mac) permanência de 2 (dois) anos,
gistério .. .. . .. .. .
634.382,90
no mfnimo, no pôsto de capitão ou
c) Substituições .. . .. . 3.002.616,10
capitão-tenente;
e) Pessoal em d!sponidl possuam o curso de aperfeiçoamento, exCJeto :no caso em que os cur'b!l!dade . . . . . . . . . . · 10. 000,00
sos não estejam em normal funciona- · fl Aposentados, jubilados,
reformados,
mente.
··
Inválidos,
asilados
Art. 2.' Os oficiais, promovidos de
e
pessoal
da
reseracôrdo com a ·presente lei, e para os
va .. .. .. .. .. .. .. . 2.021.962,10
quais não haja vaga, nos respectivos
g) Abono provisório e
qu~dros, !!.carão agregados no quadro
novas pensões .. .. .1. 304.725,30
até a ocorrência de vagas em que
h)
Etapas
para alisejam a.proveltados ..
mentação . . . . . . . . 78. 502.342,20
0
Art. 3, 1!: o Presidente· da Repúll Auxilio para funeral
252.943,30
lilica autorizado a .baixar as medidas
necessárias à. execução da ·presente
Total .............. 87.073.767,70
Lei.
Art. 4.' Esta Lei entrará em vigor
O SR. PRESIDENTE·- Em conna data de sua publicação.
sequência da aprovação da emenda
Art. 5.' Revogam-se as disposições da Comissão de Finanças, est.á pre.
em contrário.
judicado o art. 1.0 do projeto da CâO SR. PRESIDENTE - .Vai à. mara n.0 131, dêste ano.
IOomissão de Redação de Leis o ProEm votação o artigo 2. 0 do projeto,
jeto de Lei da Câmara n.0 171, que que dispõe:
acruba de ser aprovado.
Art. 2. 0 Revogam-se as dispoDiscmssáo única do Proieto de
sições em contrário.
Lei da Cl/.mara n.0 131, de 1948,
Os Senhores que o aprovam, · quelque autoriza a abertura, pelo Mil'am
conservar-se sentados. (Pausa) .
nistério da Guerra, do crédito esEstá aprovado.
pecta! de Cr$ 99.163.966,50 para
A matéria val à. Comissão de Reocorrer ao pagamento de várias
dação.
despesas realizadas em 1946, (Com ·
pareceres favoráveis ns. 73·4. e 735,
São sem debate ·aprovados em
das Comissões de Constituição e
discussão única e sobem à sanção
Justiça e de Finanças, o 2.0 com
os seguintes projetes:
emenda).

Não havendo quem peça a palavra,
dou por encerrada a discussão.
Em votação a emenda substttutlva
da Comissão de Finanças.
:1!: aprovada a .seguinte
EMENDA

Ao Pro;eto de Lei da Cdmara
de 1948

n.

0

131,

Substitua-se o art. 1.0 pelo seguinte:
·
Art. 1.0 t autorizado o Poder Exe-·
cut!vo a abrir, pelo Ministério da
Guerra, o crédito especial na Impor.t!incia de oitenta e sete milhões, se-

PROJETO . DE LEI DA CAMARA

N.0 153, de 1948
o Congresso Nacional decreta:
Art .. 1.0 ll: o Poder Execut.tvo autorizado a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito
especial de Cr$ 1.00.000,00 Cum milhão de cruzeiros) , para atender ao
pagamento de salários do pessoal ex- ·
<tranumerário, contratado, do Território do. Acre, devido no exerc!clo __ de
1947.
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.

•
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N.• 216, de 1948
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial
de .Cr$ 10. 6QO,OO (dez mU e seiscentos cruzeiros), para atender ao pagamento de gratificação de magistério,
relativa ao período de 1 de janeiro
a 31 de dezembro de 1946, conforme
dispõe o Decreto-lei n.• 2.895, de 21
de dezembro de 194(), modificado pelo
de n.• 8.315, de 7 de dezembro de
1945, concedida a Vicente Grassani,
- ·professor (Ensino Profissional) Empalhação e Vimarla - I.B.C.)
padrão I, do Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2. 0 Revogam·"se as dL~posições
em contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.• 157, de 1948 .
O Congresso Nacional decreta:

e enfermeiros à população de Trlnidade, na Bolívia, assolada pelas inun·
dações, .11 saber:
Cr$
a) Indenização ao Banco
do Brasil S. A., pelo
adiantamento que efetuou .. .. .. .. .. .. .. . .. . 71. 808,op
. b). Medicamentos e, utenslllos .. .. .. .. .. .. . .. .. . 142. 018,00
c) Gratificações de representação .. .. .. .. .. .. .. 33. 000,00
d) Auxllios a alunas da
Escola de Enfermeiras
Ana Néri . .. .. .. .. .. .. . 44.00(),00
Total .. .. .. .. .. .. .. .. 260. 826,00
·Art. 2.• Revogam-se as disposições
em contrário.
ll: sem debate aprovado, em
discussão única, o segUinte
PROJETO DE LEI DA .. CÂMARA

N.• 116, de 1948

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da EduArt. 1.• Aos professores civis v!cação e Saúde, o crédito especial de taliclos, com honras militares, dos esCr$ 7. 200o,OO (sete mU e duzentos cru- tlllbeleclmentos de ensino do Exérzeiros), para atender ao pagamento cito, amparados pelo § 1.0 ' do nrtigo
de gratificação de magistério, relativa 14, .do Decreto-lei n.• 103, de 23 de
ao período de 1 de ajnelro a 31' de dezembro de 1937, artigos 2.0 e 3.0
dezembro de 1946, conforme dispõe o do Decreto-lei n.• 3 .042, de 11 de feDecreto-le!.:p.• 2.895, de 21 de dezem- . verelro de 1941, deverá. ser paga a
bro de 1940, modificado pelo de nll- diferença entre os vencimentos que
mero 1!.315, -de 7 de dezembro de 1945, vêm ·percebendo desde 10 de novembro
concedida a Djalma da Fonseca Nei- de 1943 (Decreto-lei n.• 5.976) e os
va, Professor (Chefe do Curso de Me- que lhes são devidos e assegurados
cânica de Máquinas) "Construção e pelos citados Decretos-leis números
montagem de máquinas"- E.T. São 103 e 3.042.
paulo - D.E.I.), padrão K, do QuaArt. 2.• Aos professôres civis a que
dro Permanente do Ministério da Edu• se refere o artigo anterior, deverá
cação e Sallde.
igualmente, ser paga a gratificaçã!l
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor de
magistério, instituída pelo Decrena data de sua publlcaç!!i.o, revogadas
n.• 3. 840, de 1 de novembr9 de
to-lei
as dispo~içl5es em contrário.
1941, a partir da data em que os docentes vitaliclos militares entraram
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
no gôzo dessa ·gratificação.
N.• 188, de 1948
Art. 3.0 Para a execuçlí.o desta !e!,
o Congresso Nacional decreta:
abrir o crédito especial de Cr$ ...
Art.· 1.0 ll: o Poder Executivo au- 869.367,20 (oitocentos e sesenta e
torizado a abrir, pelo Ministério da nove mil trezentos e sessenta e sete .
Educação e Sallde, o crédito especial cruzeiros é · vinte centavos) .
de Cr$ 260. 826,00 (duzentos e sessenArt. 4.0 Esta Lei entrará em vigor
ta mil oitocentos e vinte e seis cru- na. dntn de sua pub!icaçll.o, re'logazeiros) , que será distribuído ao Te- das as disposições em contrário.
souro Nacional para atender às desO SR. PRESIDENTE - O Propesas decorrentes do socorro prestado
pelo Govémo !3rasUeiro, em 1947 por jeto de Lei da Câmara n.• 146, de
intermédio de uma missão de médicos 1948, vai à Comissão de Rednçfío.

•
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do Senado n.O 14, ele 1948, que faculta o inicio do horário às 7 horas quando ocorrer acõrdo coletivo . entre empregados · e empregadores devidamente homologado
pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, <Com pareceres
n.• 385, 'da Comissão de Constituição e Justiça, favorável quanto
à constitucionalidade, e n.0 746,
da Comissão ele Trabalho e Previdência Social, com substitutivo) .

ocorr~r

acôrdo coletivo entre empregadores e empregados, devidamente
homologado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, revogadas
as disposições e!Jl. contrário.
O SR. PRESIDÉNTE..:.. A matéria
sôbre a qual acaba de deliberar o senado vai 'à Comissão de Redação de
Leis.
São sem debate· I!Jprovados, em
· discussão única, os seguintes pro·
jetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Tem de ser dividida a. discussão em
duas partes - a prlmeira quanto à
N.O 159, de 1948
Constitucionalidade e a segunda .
O Congresso Nacional decreta:
quanto ao mérito.
Em discussão o parecer da ComisArtigo 1.0• - ~ o Poder Executivo
são de Constituição e Justiça consiautorizado a abrir, pelo Ministério da
derandoo constlituclonal o !l)l10jeto.
Justiça e Negócios Interiores, o crédi(Pausa>.
·
to especial de Cr$ 25. 000,00 (vinte e ·
Não I!Jedlndo a palavra nenhum Secinco mil cruzeiros) , para atender às
illhor Senado·r, encerro a discussão.
despesas com a realização da. III Con. . Os Senhores que aprovam o pareferência Penitenciária Brasileira.
cer considerando constitucional o proArtigo 2.0 - Está. lei entrará em
jeto n.0 14 do Senado, queiram con•
vigor na data de sua publicação.
servar-se sentados. (Pausa) .
Artigo 3.0 - Revogam-se as dispo-.
Está aprovado.
sições em contrário.
Em discussão, agora, o projeto.

<Pausa>.

PROJETO DE LEI DA ·CÂMARA

Não havendo quem peça a palavra,
.,
N.O 230, de 1948
declaro a discussão encerrada.
Vai-se votar em primeiro lugar o
o Congresso Nacional decreta:
substitutivo da Comissão de Trabalho .
Art. 1.0 Jl: o Poder Executivo aue Previdência Social. '
torizado a abrir, pelo Ministério da
. ' ~ ap~ovado o seguinte
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 12.798,40 (doze mil' ~eta
SUBSi'tl OUVO
centos e noventa e oito mil cl11lzeiros
Ao Projeto de' Lei' do Senado llúmee quarenta centavos) ' para ·atender
·
ro 14, de 1948.
ao pagamento de gratificação 'de maO Congresso Nacional decrêtii·:
gistério, relativa ao per!odo de 28 de
janeiro de 1945 a 4 de dezembro de
Art. 1.0 O parágrafo único do ar1946, conforme dispõe o Decreto-leitigo 224 da Consolidação das Leis do
n.0
2. 895, de 21 de dezembro de 1940,
Trabalho .passa a ter a seguinte remodificado .Pelo de n ..O 8.3'15, de 7 de·
dação:
·
'
.·
,
dezembro de 1945, concedida a Pedro ·
Parágrafo único. A duração norLins Palmeira, professor catedrático
mal de trabalho, estabelecida nêste ar(F. D. Recife) padrão M, do Qua- ·
ltigo, flicará sellliPre com1preendida endro Permanente do Ministério da Edutre as 7 e às 20 horas.
.
cação e Saúde.
• .
Art. 2:0 Revogam-se as disposições
em contrário.
vtgo.r
· Art. 2.0 - Esta lei entrará.
r,a data de sua 'publicação, revo~ declarado prejudicado o segadas as disposições em contrário.
guinte
O SR. PRESIDENTE - Sobem à
PROJETO . DE . LEI DA CÂMARA
sanção os Projetas de Lei da Câmara
N.O. 14, de 1948
ns. 159 .e 230, de 1948.
Está esgotada ·a matéria da Ordem
O Congresso Nacional decreta:
do
Dia. (Pausa) . ,
Art. · 1.0 O art. 224 da Consolida·
Srs. Senadores, subiu à sanção do
ção das Leis Trabalhistas seja lido
Presidente da República o ProJeto de
com alteração constante do seguinte:
Parágrafo único. Fica facultado o Lei da Câmara n.0 51, de 1948, rela•
início do horário às 7 horas, quando ~!vo à organização ~o Superior TribU·

em
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nal Militar, com um ligeiro en!l'ano. o e ·791, favoráveis, respectivamente
autógrafo, expedido pelo senado no das comissões de Finanças e de Agri~
art. 5.0, parágrafo único, diz: "Cargo cultura, Indústria e Comércio
Discussão linica do Projeto de Lei
· de Diretor Geral, Diretor do Serviço
de Contabilidade e de Secretaria do da Câmara n.• 222, de 1948, que abre
Trllbunal", quando o certo é . . . "e ao Congresso Nacional - Câmara dos
. Deputados - o crédito especial de
do Secretário do Tribunal".
Dou _conhecimento ao Senado da re- Cr$ 1.947.895,10, para ocorrer ao pat!flcaçao que se vai fazer submeter a .gamento de despesas com reformas
S. Ex.• Sr. Presidente da República e ampliações do Palácio Tlradentes.
o autógrafo que corresponde efetlva- (Com .pareceres favoráveis, sob númemente ao texto do projeto aqui apro- ros 761 e 762, respectivamente, das
vado.
.
.
Comissões de Constituição e Justiça
·
Se o Senl,!dO · não tem algum reparo e de Finanças) .
à . ret.lflcaçao, assim se pro~ederá
Discussão única do Projeto de Lei
(Pausa>.
·
· da Câmara n.• 231, de 1948, que autoriza o Poder Executivo a abrir. ilelo
A retlflcação será; feita.
Ministério da Educação e Salide, o
· Os Srs. Senadores estão Inteirados crédito
especial cje Cr$ 600.000,00 para
de que • as duas casas do Congresso aquisição·
de prédio, no Recife,' Estareal!zarao sessão especial, simultânea- do de Pernambuco,
fim de no mesmente, de acôrdo com o dlspô.sto no mo poder continuara sediada
Dele· artigo. 99, § 2.• do Regimento Interno, gacia Federal de Saúde da 5.• aRegião,
a fim de ser recebido o sr. Presl- do Departamento Nacional de Salide.
den~e da · Replibl!ca do . Uruguai, que
(Com ,pareceres favorávels, .sob núentao pronunciará um discurso diri- meros
,'156 e 757, respectivamente, das
gido ao · Parlamento brasileiro.
Comissões de Constituição....,e Justiça
Convido os Srs. Senadores 11 com- e de Finanças) .
.
. parecerem a essa reunião, que se efeúnica do Projeto de Lei
tuará às 15 _e mela horas, do dia 3 daDiscussão
Câmara
n.•
de 1948, que torna
de setembro próximo, no Palácio T!- embargável as 95,
decisões
das Turmas
radentes.
·
do .Supremo Tribunal Federal, quanNada mais havendo que tratar, vou do divirjam entre si, de decisão toencerra; a sessão. Designo para a de mada pelo· Tribunal Pleno. <Com.
amanha a seguinte
parecer n.O 732, da Comsisão de Constituição
e Justiça, oferecendo . substiORDEM DO DIA
tutivo), ,
• Discussão linlca do Projeto de Lei
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara n.•. 77, de 1948, que auto- ·da Câmara n.O 241, de 1948, que alriza a abertura, pelo Mlnlst~rlo da tera a redação dos artigos 407, 414 e
Fazenda, . do crédito especial de Cr$ 535, do eód!go de _Processo ~nal.
4. 902.. 762,40, para ·pagamento de ju(Com parecer n.O 733, da Com!ssao de
ros de apólices da Dívida Plibllca. CcllStituição e Justiça, of&·ecendo
(Com pareceres favoráveis, sob números 763 e 764, . respectivamente, das emenda).
única do Pro.1eto de· Lei
Comissões de Constituição. e Justiça e daDiscussão
Câmara
n.O
249, de 1948, que re. de Fjnanças) .
tlfica o Decreto-lei n.O 9.548, de 5 de
· Piscussão única do Projeto de Lei agOsto de 1946, que alterou, ·com reda Câmara n.O 159, de 1948, que au- dução despesas os Quadros . Permatoriza a !lbertura, pelo Ministério da nente e Suplementar do Ministério
Fazenda, do crédito especial de Cr$ da Marinha. (Com pareceres· favo3.622.414,50, para pagamento .de diviráveis, sob ns. 754 e 755, respectivadas relacionadas. (Com pareceres fa- mente, das comissões de Constituição
voráveis, sob ns. 758 e 759, respP.ctiva- e Justiça e de Finanças) .
mente, das Comissões de constituição · continuação da discussão única da
e Justiça e de Finanças) ..
n.• 259, de 1947, que cria,
Discussão· única do Projeto de Lei Proposição
na Divisão de Fomento da Produção
da Câmara n.O 211, de 1948,, que au- Animal,
do Departamento Nacional
toriza o Poder Executivo a abrir o da Produção
Animal, duas Inspetorlas ·
crédito especial de Cr$ 15.000.000,00
para atender às despesas com o com- Regionais nos Estados de Mato Grosbate ao gruflllllhoto, no sul do Pais. so e Goiás: (Com· pareceres ns. 470
(Com pareceres ns. 771. da Comissão da Comissão de Agricultura; 411 e
de Constituição e Justiça, solicitando 760, da Comissão de Finanças; 549,
audiência da de Agricultura; e 772 da comissão de Constituiç!í.o e Jus·
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Discussão· única ·do Projeto de De.creto Legislativo n.0 6, de 1948, 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
3.0 da constituição Federal, relativo
à concessão de aposentadoria a Trajano Alvim Saldanha, cobrador da
Divida Atlva da União. (Com pareceres favoráveis, sob 'ns. 620 e
751, respectivamente, das Comissões
de Constituição e Justiça e de FInanças). ·
Discussão· única do Projeto de Decreto .Legislativo n.0 17, de-1948, que
mantém ·a decisão do Tribunal de
Contas que . recusou registro ao têrmo do contrato celebrado entre o
Govêrno da República e o Professor
Amllcar Carvalho da Silva. (Com
];jarec~res favoráveis sob ns. 752 e
753, respectivamente, das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças). ·
Levanta-se a sessão, às 18 ho. ras e 10 minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A
MESA

TRECHO DA ATA DA 110.• SESSAO,
EM 27-8-48, QUE SE REPRODUZ
P0R- TER SIDO PUBLICADO COM
OMISSAO
Vem à Mesa, são lidos e aprovados os seguintes
·
.
I!EQOERil\fEiil:l'O

N.o 115, de 1948
Requeiro preferência para a votação do substitutivo da Comissão de
Finanças à Proposição n. 0 292, de
1947.
.
.
. Sala das Sessões; em 27 de ngôsto
de 1948. - Ivo d'Aquino.
REQ'UERIMENro

N.0 116, ·de 1948
Requeiro votação em glôbo do substitutivo da Comissão de Finanças, sal-'
vo os destaques solicitados.
Sala. das Sessões, em 27 de agôsto
de 1948. - Ivo d'Aquino.
I!EQ'UERIMEN:l'O ·

N.o 117, de 1948
Requeiro o· destaque da segunda
parte da emenda n.0 1 da Comissão
de Constituição e Justiça.
·
Sala das Sessões, em 27 de agôst.o
de 1948. - ferrelra de Souza.

I!EQ'UERIMEN:l'O '
Nas sessões de hoje e de amanhã:
N.o 118, de 1948
Projeto de Decreto Legislativo
0
n. 29, de 1948, que autoriza o TriSolicito destaque para as seguintes
bunal de Contas a registrar o con- palavras do art. 10 do substitutivo,
trato celebrado entre a Diretoria Re- respectivamente nas letras a, b e c:
gional dos Correios e Telégrafos do
a) "com sede em Belo Horizonte";
Distrito Federal e José Augusto de
bJ "com sede em Joazeiro"; ·
Oliveira, para o arrendamento de
c)
"com sede em Propriá".
lojas, nesta Capital;
· Sala das Sessões, em 27 de agOsto
Projeto de Lei da Câmara n.0 316, de 1948. - Ismar de Góes.
de 1948, que revoga os Decretos-leis
REQUERIMENTO
. números 9•. 523, de 26 de julho e 9 .564,
de 9 de agOsto, ambos de 1946, que,
N.0 '119, de 1948
respectivamente, regula · a liquidação
'
Requeiro
o destaque do § s.o do
do câmbio destinado ao pagamento
de Importação e estabelece multa art. 12 do substitutivo, para ser rejeitado~, ·
·
para as liquidações fora de prazo;
das
Sessões,
em
27
de
agOsto
Sala
Projeto de Lei da Câmara n.0 317, de 1948. - Ferreira de Souza .
. de 1948, que estabelece normas para
o concurso de professOres catedráti- . DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR IVO D'AQUINO,
cos da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Manaus;
NA SESSAO DE .27 DE AGOSTO
DE 1948
ProJeto de Lei da Câmara n.0 318,
de 1948, que concede isenção de direiO SR. IVO D'AQUINO - Setos alfandegários, durante 5 anos, a i:lhor Presidente, o meu Ilustre remaquinaria importada .para a lBNoura lega, Sr. Senador Ferreira de Souza,
e n Indústria moageira do trigo no disse, · ainda há pouco, que a Comissão de Finanças havia praticado dis:Brasil.
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late no votar o substitutivo ofereci- me será sumamente desnr;rndável
do pelo Sr. Senador Apolónio Sales, prosseguir.
ao projeto que cria a Comissão do Vale
O SR. IVO D'AQUINO - Não
do Sã!.l Francisco, na parte em que estOiU fazendo intriga; estou responsubordina os serviços criados pelo dendo de bom humor, ·e pesando com
projeto diretamente ao Sr. Presi- serenidade as expressões que V. Ex.•.
dente da República.
usou para com a Comissão de FinanO Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.•
ças.
está sendo um pouco Infiel em l"elaO Sr. Ferreira de Souza - Desafio
ção ao meu pensàmento.
V. Ex.• .a que aponte, no meu disQuando eu disse que havia dlslate, curso, o trecho onde chamei de careferia-me à modificação que a Co- nhestros os membros da Comissão
missão de Finanças Introduziu no ar- de Finanças.
tigo do projeto vindo da Câmara dos
O S:ri.'""IVO D'AQUINO - Vossa
Deputados, que mandava fôsse re- Ex.•
não lhes chamou canhestros,
ferendado pelo Ministro da Justiça.
mas
eu
tirei essa .analogia da mesma
Alterou-o no sentido de que fõsse· referendado pelos vários ministros a forma .. :
quem interessasse a matéria. O dlslaO Sr. Ferreira de Souza Eu
te está af. Não usaria da expressão seria Incapaz de lançar sõbre os rointenciosamente. Proferi-a em multa legas a pecha de Incompetência.
felicidade .. Nêste particular, foi o que
O ·sR: IVO D'AQUINO - ... peaconteceu. No. mais, é questão de di- los métodos de hermenêutica que V.
vergência e orientação. Se V. Ex.•, Ex:• seguiu para encontrar no subs-·
quiser verificar as notas taquigráficas, titutivo aceito pela Comissão de Flcomprometo-me a não corrigi-las en- llllllçll.s a elva de inconsttt.uclonaJolquanto V. Ex.• não as examinar.
dade.
Vou . explicar, Sr. Presidente, as
O S~. IVO D'AQUINO - Ainda
por· que entendo haver essa
razões
aceitando essa . interpretação que
V. Ex.• quer dar às suas palavras, Comissão agido acertadamente. ·
A atual Constituição, no seu artidemonstrei que a Comissão de Figo
78, diz, simplesmente, que "O Ponanças, longe de perpetrar um disder
Executivo é exercido pelo Se. late em seu parecer, nada mais fez
nhor Presidente da República".
·do que exercer um pleno direito, na
· E, no seu art. 90, declara: "o Preinteira consciência de suas atribuisidente 'da República é auxiliado peções.
los Ministros de Estado". No sistema
O Sr. ,José Americo - E com grande tôdas as nossas Constituições rede acêrto.
publicanas há distinção perfeita &nO SR. IVO D'AQUINO- Os memtre o exercício do "poder" pelo Prebros da Comissão de Fiiianças, que, sidente da República e o exercfcjo das
na opinião· do nobre representante do atribuições dos Ministros de J!JStado,
Rio Grande do Norte, são tão canhes~ l!:stes fazem :parte do Gavêmo, são,
tros no -trato da Constituição e das em muitos casos, partes integrantes
leis, a 1ponto de praticarem aquêle e até Indispensáveis, por fôrça da
dispautério ...
própria Constituição, do seu exercielo. Mlis o "poder politico", tal coo Sr. Ferreira de Souza - Repilo . mo
é concebido no nosso sistema tri"
a intriga.
1)8l'tldo,
é exercido /llessoalmente oelo
O SR. IVO D'AQUINO - ... têm, Presi_!!ente
da República.
entretanto, no seu selo, um dos mais
A diferença entre a Constituição
esclarecidos juristas desta Caso., que
.é o próprio Senador Ferreira . de de 1946, que nêsse passo seguiu a
de 1934, e a de 1891, é que, nesta,
Souza.
',
E como não quero que o nobre os Ministros não eram responsáveis
perante o Congresso e os tribunais
colega seja envolvido em suas próprias acusações, solicito da minha Co- pelos conselhos dados ao Presidente
missão o destaaue de S. Ex.• para da República, e na de 1946 existe a
responsabilidade prevista no pará-.
não ser de tal forma atingido ...
grafo único do art. 93.
O Sr. Ferreira de. Souza - Se V.
Mas o ponto em debate é saber se,
Ex.• vai continuar a discussão nêsse
terreno, declaro que não ourvirel. se em face da atual Constituição. será
se trata de tomar a crítica a um dls- ]feita n crlaçfio de organlzncões ou
pos!.tivo, como ca]laz de atinr,l.r os serviços, que se não dlstrlbunm pelos
membros da Comissão, confesso que Ministérios existentes, ou a liles se
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não subordinem, excetuadas as autar- que não especificou a Constituição.
quias.
·
Não' há nesta nenhuma ·norma P.speVale acentuar aqui a diferença exis- clal a êsse respeito. Evidentemente,
tente entre· o Já citado art. 90 da o que a Constituição ·pretende é que,
Constituição atual, que diz apenas via de regra, os serviços da adminisque "o Presidente da Rep'ública é au- . tração federal se distribuam por mi· xilindo pelos Ministros de Estado", nistérios. Não há, porém, proibição
e o artigo correspondente, -de n.• 49, alguma no texto constitucional quanda Constituição de 1891, que rezava tb à organização de serviços autónoo seguinte: "o Presidente da Repú- mos, subordinados dlreltamente ·ao
blica é auxiliado pelos ministros de Presidente da República. Nada imEstado, ag~ntes de sua confiança que · pede que a lei ordinária o · faça.
lhe subscrevem os atos, e cada · um
O nobre representante do Rio
dêles presidirá a um dos ministérios Grande do Norte chegou, por conseem que se . dividir a administmção
guinte, a uma conclusão radical que
federal".
.
não encontra agasalho na · Constitui~
Sustentou o nobre Senador . Fer- ção pela forma por que o sustenta.
reira de Souza que nenhuma orga- Aceita a sua argumentação, e internização de serviço, exceto as autar- pretados os artigos 91, n.• 1 e 93, e
quias, poderá existir, ·em .face da seu parágrafo único, daquêle Estaconstituição, sem aue estejam subor~
tuto, ·por aQuêle método absorvente,
dlnadas aos ministérios con·espon- nem as próprias autarquias poderiam
dentes, e, principalmente, os fatos a existir dentro do nosso sistema conselas relativos não poderão ser refetitucional e, menos ainda, .poderiam ~
rendados por ministros aos quais não os ministros de Estado referendar os
. se refira a subordinação.
atos referentes aos serviços daquelas
Mas é o próprio Sr. Senador Fer- organizações. Ora, a nossa prática
reira de Souza quem assim se expres- administrativa, constante desde a
sa em seu voto em separado, perante · Oonstlt-ulção de 1934, demonstra •oria· Comissão de Constituição e Jus- entação afastada dos termos restritiça:
tos do artigo 49 da Constituição de
·"Certo, há formas de ativldade 1891, na suá parte final.
estatal· que não cabem rigorosa- · Minha divergência com o Senhor
mente dentro num ministério, Senador Ferreira de Souza reside,
pois, em não me compadecer da conporque abarcam a todos, como se
dá com o Departamento· Adminis- clusão a que chegou, quanto à0 Inconstitucionalidade do artl~~:o 1. e seu
. trativo. do Serviço Público.,. S!í.o
único do substit.utivo apro·
parágrafo
elas raríssimas e sõmente elas
vado
pela
Comissão de Finanças, ao
comportam uma excepcionallssipro,1eto aue cria a Comissão do Vale
ma subordinação d!reta ao ?redo Rio Sll.o Franlcsco, lnconstltuclo·
sidente da República" ..
nalldade essa pelo fato de subcirdlillàr
Como ·se vê, ·sr, · Presidente, entre êsse servico dlretamente ao : Presi· ·
êste trecho do voto do nobre Senador, dente aa República e dar ao Ministro
proferido na Comissll.o de Constituida Justiça a atribuição de lhe refeção e Justiça, e as suas palavras nês- . rendar os a tos, nessa matéria ..
te re.c!nto, há certa contradiçlio, so-Para mais fundamentar sua n.rgubretudo em se considerando que · o mentacl!.o, explanou S. Ex.• que de·
Departamento
Administrativo · do
veríamos .Interpretar a. nossa Consti·
Serviço Público não é autarqul!i.
tulção, não apenas pelo ,seu texto ex·
De comêço, diz S. Ex.". que, dentro presso ·e, se assim me posso exnrlm!r
da ConstitU!cão e sem feri-la, nao - aparente - mas, também tendo em
·
seria possível a · organização de ser- consideração o seu critério.·
Reportou-se S;•. Ex.", para êsse fim,
viços sem QUe qualquer dêles estiaos Intérpretes ·norte-americanos, e
vesse subordinado a um dos minis·
térios. Mas é S. Ex.• mesmo. quem citou um clássico exemplo em oue o
reconhece especialfssimas exceções de Poder· Judiciário dos Estados Unidos, ·
servlcos QUe podem ser dlretamente . chamàndo a si a lnterpretacã.o, em
subordinados ao Presidente da Re~ úJt.fma análise, da Constlt.ulc:ã.o e o Poder de restaurar o Direito Constipública.
desta forma, novos camiO Sr. Fererira de Sou::a - V. Ex." tucional,
nhos
na
interpretacão da matP.l;ia,
não sabe quais são?
n!lo só nacmela grande República,
O SR. IVO D'AQUlNO -: Não
como em todos os pa!ses QUe al! se
ln:portn quais .sc,lam, desde QUe os abeberaram nêsse ramo do Direito.
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Peço a S. Ex.• me permita fazer
uma observação ao seu brilhante discurso. Embora tanto os Estados Unidos da América do Norte, quanto o
Brasil, tenham. obedecido ao chamado sistema das constituições rígidas, .
ou sistematizadas, em contraposição
ao inglês, há diferença na exegese,
entre o nosso direito constitucional
- sobretudo o atual - e o norteamericano.
Como todos sabem, a Constituição
norte-americana . foi, pode-se dizer,
quase a primeira Carta.:MaQ'na rígida
adotada por uma Nação polltlcamen-.
te organizada. Digo "quase"· porque,
antes dela, já Cromwell, em 1663, havia promulgado na Inglaterra uma
lei básica, a que denominou "Instrument of Government" no qual se
declaravam nulas quaisquer leis que
lhe contrariassem as disposições. Restaurado Carlos II no poder, os ingleses repudiaram aquêle estatuto, regressando ao seu sistema tradicional.
Mas, não o esqueceram, certamente;
os puritanos . que, no s~culo XVII,
emigraram para as colônias Inglesas
da América; e, a par dos demlas subsídios políticos e filosóficos que ser. viram mais tarde para a elaboração
da Constituição dos Estados Unidos,
deve tê-los influído a sistematização
. .
idelada por CromwelL
Todos os que estudam e per!ustram
o Direito Constitucional, sabem que
as Constituições ·rígidas, ou ~istema
tlzadas, nasceram das doutrinas dos
filósofos ·e juristas dos séculos XVII
e xvm, pertencentes à. escola do
direito zmtural. Naquela época, to.davia, ainda não estava vulgarizado
o têrmo "Constituição". Preferiam
os publ!cistas a expressão "leis fundamentais", que consideravam como
ato ·inicial da soberania nacional e
fonte''dos poderes constituídos; sendo,
assim, leis sempre anteriorés e superiores à.s leis ordinárias, imoondo-se,
portanto, ao respeito do próprio poder legislativo. A nonienc!atur1t atual
foi adotada posteriormente àquela
época, em virtude de discurso pronunciado na Câmara dos Comuns, por
um dos membros do Gabinete, que,
referindo-se à.s normas políticas fundamentais da Inglaterra, chamoulhes "Constituicão". · Dai em diante
comecou êste têrmo de ser utJlizado
por tôdas -as nacões democráticas
para designar o Estatuto básico que
lhes rege a organlzacão politica e
lhes assegura as liberdades públicas.

A Constituição- americana foi, pois,
·antes mesmo da !rancêsa de 1791, o
primeiro paradigma entre os po·vos
que hoje adotam o sistema dos Estatutos escritos, ou sistematizados. .
Dizia eu, há pouco, que existe diferença a considerar entre o sistema
americano e o nosso. A Carta Magna
americana é uma espécie de lenho
medular da organização · politica do
Estado. Ali se estabeleceram regrns
fundamentais, mas de ordem geral.
De· perto a acompanhou, em certos
passos a nossa constituição de 1891,
sobretudo na organização dos três
poderes politicos, · no regime presf•
dericlal e no sistema federativo que,
por uma ficção· juridica construlmos
fundamentos históricos, como
1sem
nos Estados Unidos,, mas para atender a um apêlo que, cada vez, se tornou mais geral e inevitável, na opinião pública nos fins do segundo
Império. Más, embora adotando-lhe
os instrumentos, 'Preferiram os constituintes de 1891 forma bem m9:is .precisa mais metodizada, mais mmucio·
sa ,Para o. Estado brasileiro, pelo temor das analogias ou das intei.'IPre·
.ta.ções por demais dil!IJtadas. EmbOra
tC>dos os nossos exegetas se valessem
multas vêzes dos comenta~ores americanos por iritel'!lretar alguns dos nossos Institutos fundamenta:!s, portfia·
ram sempre em recorrer ao subsidio
compar.atlvo mais para manter a 'l'a·
l!dade dos tellitos constitucionais em
si do aue em lancá-los aos azares das
especulações doutrinárias.
.
As nossas Constituições de 1934 e
1946, apesar· de compendiarem, com
certas mod!!fcações, os Institutos a
que me referi adotados pela Constituição de 1891, desta diferem formalmente, por seguirem a t(lndêncla ·das
Constitulcões européias, que tiveram
por modêlo e de Weimar, no sentido
de nacionalizarem o poder, isto é,
da submissão ao direito pol!~!co da
maior parte do conjunto da 'l"ida
coletiva. Daí. a minuciosa. e exaustiva compendiação do nosso Estatuto de 1946, que, por isto mesmo,
·exige interpretação textual e impede
.largos võos doutrinários na sua exêgese.
.
.
Há, portanto, apreciável diversidade
entre a hermenêultlca aplicável à.
Constituição dos Estados Unidos e
a noRsa de 1946. Tem aquela uma
duct!lldade já pelos seus fundamentos históricos já pelo seu sistema de
construç!io que a nossa está longe de
possuir. Pela Constltulç!ío amerlcn-
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na, a sua interpretação concessiva considerados basilares na estrutura
ou pribltlva podem, a primeira exceformal da Constituição francesa e
der do texto, e a segunda existir · sem cuja declaração não poderi:t esta
mesmo no sllência do texto, sem. que, ser concebida pelos constituintes de
para isso, se considere violência a. 17~1. foram admitidos na ConstituiConstituição, Para nós, a regra co- · ção norte-americana por. motivos de
mum é antes de tudo a subordinação · ordem pol!tica completamente · dife. às regras textuais, e, por isto mesmo, rentes dos que orientaram as constinão se considerar constituciona!mentulções escritas dos demais povos,
te vedada a e1aboração da lei ordiná- inclusive o nosso. :E: que, para os ,n'iria o que a ConstituiÇão expressa- tigos Inclusive co!QIIlos que se tornamente não proibiu.
ram cidadãos americanos, a liberdade
Considerando a sua Constituição d1vi! e politica devia existeir indepenum monumento definitivo e que lhes dente de fóJ1llliU!as escritas e como
traduz não só os fundamentos histó- um simples corolário do direito naricos da própria nação, como· lhes tura!.
serve· de instrumento estatal sempre
o Sr. Ferreira rLe ,Souza- Depende
.hábil e atual, os norte-americanos do conceito de direito natural que
têm ·preferido adaptá-la às suas ne- êies · tinham;
·
cessidades politicas, por uma lnter- . o Sr. Veruniaud Wanderley - N11o .
pretação adequada às solicitaçõea!s co- é o que v. Ex.• tem.
Ietilvas, a emendá-Ia e, menos nda,
, o Sr. Ferreira c!e Souza - Não é
reformá-Ia.
o· conceito cristão.
•
A latitude do espírito da ConstituiO SR .. IVO D'AQUINO - ~ o
ção dos Estados Unidos se revelou conceito daquela época; o dos· flló. desde a sua construcão. Quando a safos e juristas dos séculos · XVII e
Convenção de Filadélfia a ndotou, xvm
.·
·
ein· 1787, nela não se continha a DeNo éstudo comparativo que· fiz, de
ciaração de Direitos( Por que motl- corrida e sem outros subsídios do que
vo? Simplemente porque os julgavam· os que ~SP,onho de memória, entre
tão curtais, tão à flor . do regime de- o sistema constitucional norte-amemocrático, tão sblidamente radicados rlcano e o brasileiro, minha intenção
na tradição das velhas cartas, pactos foi, e111 réplica ao mesmo assunto
e "bll!s" Ingleses, e de tal modo as tão eruditamente exposto pelo meu .
liberdades Individuais fundadas no nobre colega Sr. senador Ferreira de
próprio direito, natural, que não seria Souza, demonstrar as cautelas a to.conceblvel que existissem por si;" mar no estender ao nosso direito
mesmo no silêncio da Constituição·
constitucional métodos de interpret:tSômente mais tarde, por exigência ção .aplicáveis ao norte-americano.
de vários Estados, e. através de
Embora seja insustentável afirmar
dez emendas, foi feita essa declara- que a !nterpretaçl!.o deva flcnr adsção.
trita ao sentido gramatical ou mesmo
· O Sr . . Vergniaud Wa11derle11 · - lógico dos textos, sem at~çl!.o ao
V. Ex.a não acha que· foi a lnfiu- sistema de Estatuto e mesmo à sua
êncla da Revoluçl!.o Francesa?
finalidade politica, que é a de ser um
o SR. IVO D'AQUINO . .,.. A instrumento em .beneficio da ordem
inclusão· das emendas na Constitui- e do regime, adotado pela Naçl!.o, o
ção nl!.o foi feita por essa Influência.
que pretendo. deixar claro é que pela
A razão foi de ordem federativa.
estrutura analltlca e racionalizada da
Foi precaução que os Estados toma- nossa Constltlliçl!.o somos for~ados a
ram :para aue a lei federal ou pre- nos demorarmos no sentido literal' do
nostos da trnlão não estabelecessem seu texto. embora ·com sacrifício rie
medidas restritas em matéria de asso- melhor doutrina ou abandono · de
clacão, Imprensa, culto, etc. .contrà- :orlnclp!os de maior encanto intelecrlamente aos princípios das Consti- tua!: Aliás,· para Isso, somos de altulções estaduais, nem lhes limitas- l'!uma forma imnelldos pelo forma. sem poderes QUe julgavam decorren- llsmo latino, · bel'~\ ado através da
tes da autonomia politica estadual.
cultura jurídica francesa e portuExpresslva, nêste sentido, é a emen- guesa, que educou a mentalidade dos
da Que declàra que · os poderes 11áo · nossos primeiros juristas no trato
delegados à União, pela Const.ltulcão, do direito nrlvado e processual, muinem proibidos por ela aos Estados, to antes da preocupação do estud{l
são reservados a êstes e ao povo.
do direito constitucional, oue t•ealVerif!ca-sc; por conse!n)lnte, que mente só tomou corpo após a nro"Ós direitos do homem e do cidadão", mulgação da Constituição de 1891.
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Nunca nos libertamos inteiramente que ela afirma, é verdadeira a recido preconceito do formalismo legal, proca de q,ue a lei ordinária pode
nem nos pode':_emos libertar porque regular o que a Constituição. não
essa preocupaçao reside . no próprio proibe de fazê-lo, desde que lhe não
legislador brasileiro, obrigando o In- ofenda o sistema ou o espírito. E :.i
térprete a acompanhá-lo, tais as reside a minha divergência com ·o
minúcias com que elabora ·a lei, que nobre Senador Ferreira de Souza,
assume, por vezes, aspectos de regu- iPOrque entendo que o art. 1.0 e seu
lamento. E essa feição, foi dada. ao parágrafo, do substitutivo em aprêço,
Estatuto de 1946, deferindo, nsslm, oferecido . pelo meu ilustre colega,
pelo seu próprio· sistema do Estatuto Senador Apolónio Sales, não ofennorte-americano, que evolve por si dem norma expressa da Constituição,
mesmo, ou com auxilio da jurlspru~ nem atentam c.ontra o seu sistema
dêncla sem que a sua elasticidade ou o seu espírito. E fácil é verificálhe abale a estrutura, profundamente lo pela sua leitura:
radicada na consciência naiconal.
'.'.Art. 1.° Fica constituída, para
O Sr. José Amertco - A Su,prerna.
os
fins declarados no art', 29 do
'Côrte dos · Est""dos Unidos é quase
Ato
das Disposições Constitucioconstrutiva, .quase normativa.
nais Transitórias, a Comissão do
. O Sr. Arthur Santos - PermiteVale do São Francisco, com aume V. Ex." um lliJlarte? (Assentim,ento
tonomia financeira e administra~
do orador) - V, EK.• está fa2elldo
t!va.
,
uma eJCplanação brilhantíssima, prln"Parágrafo único. A Comissão
cl~lmente na critica ao sistema consdo Vale do São Francisco é dlretitUcional america.rHJ.
. tamente subordinada à Presldên- ·
ela da República, cujos atos se· O Sr. Filinto Müller - Está dando
rão referendados pelos titulares
uma verdadeira l~ção.
dos
ministérios interessados, · conO Sr. Arthur Santos - Mas, justa"
forme
a matéria ·regulada".
mente porque o sistema constitucional ·brasileiro é absolutamente dio Sr. Ferreira de .Souza - ..erm!teverso, V. Ex.• não acha, que 1ttenta me V. Ex.• um aparte? Se não o per·contra a organização do· sistema po- mite, não !nterroonlperei mais vossa
lítico-administrativo do Brasil um ór- Excelência.
gão criado· à revelia dos ministérios,
O SR. IVO D'AQUINO - Com
diretamente subordinado ao Presidente todo
o prazer.
da . RJ!públlca? Se estivéssemos nos
O Sr. Ferre.ira de Souza -V. Ex.•
Estados Unidos, eu o compreenderia,
dentro do. pensamento de v. Ex.•, afirmou - permita-me que o diga
que foi exato.. Mas V. Ex.• mesmo - no correr de sua explanação bridiz - e é verdade - que· o sistema lhante, ao meu vêr com. um pouco
constitucional é formal. Dentro dêsse de Imperfeição do ponto. de. vista hissistema constitucional, como Vossa tórico e mesmo .de apreciação geral,
Ex.• pode compreendê-lo? Eu quero que a tendência dos povos de nossa
n.prender, pois a explanação de ·vossa cultura é procurar a lei na ·su~r letra.
A mim me parecé que é o cOilltrárlo.
Ex.•, é, de fato, br!lhantlsslma. ·
Não direi que estaremos diferentes
O SR. IVO D'AQUINO - AJn"a·
decendo a generosidade de V. Ex.•, .ou Iguais aos anglo-amer!canos, por-.
procurei re'sponder-lhe o aparte, que, que somos filhos da tradição jurídica \
aliás, tem tôda pertinência éom a romana.
ll: dos nossos mestres romanos a
matéria.
·
Como ·expús, -a nossa mais Imediata' afirmação de que o nosso conceito
tendência é buscar •a Interpretação de direito, o nosso conceito de lei
gramatical do texto legislativo, que, não era o contido em suas palavras, . ·
mas . o que devia decorrer de sua
~em regra, obedece a ·uma construção
formal. A primeira preocupação do fôrça, de seu poder. Tôdas as dou'intérprete, mesmo no trato dos tex- trinas, as mais modernas, as mais
tos constitucionais, é procurar o que : perfeitas de exegese, calcadas na
êstes afirmam e, depois, o que não finalidade. da lei, no, sentido da lei,
prolbem. Evidentemente, a herme- não são anglo-americanas, nem sinêutica constitucional nem sempre quer germânicas, mas latinas. V.
· está sujeita às mesmas re!n'as da her- Ex.• verá .que o método finalista, por
menêutica do direito privado. ·Mas, exemplo, que é o mais avançado a
se não é licito enfrentar a normr. respeito de Interpretação da lel é
constitucional, Isto é, contrarlnr o de Geny, um francês.
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b SR. IVO D'AQUINO
Vossa . tem razão, tanto que a Constituição
terá razão na tese doutrinária Americana quasl não teve necessida·
que sustenta. Não me insurjo contra de ser emendada.
essa doutrina. O que estou afirmando
o. s.r. Ferreira de Souza - Temos
e, parece-me, deixei bem claro é que f l!ld d
1
f d
ac a e ma ores para a rau e e
sonios levados. irresistivelmente ao
método de lnterprestMão, a que alu- para o desrespeito às normas.
di, pelo nosso próprio sistema de le·
O SR. IVO D'AQUINO .:... E se V.
· gislar, no qual o legislador, po1• mi- Ex.~ quiser ir a uma das fontes mais
•núcias multas vêzes escusadas, tem a imediatas do nosso direito civil !! propreocupação de se antecipar ao ln- cessual, encontra-las-á nas Ordenações
térpetre, ou, pelo menos, dei."Car-lhe 0 Filipinas, que são uma compendiação
menor amblto possível para se furtar . mlnucios!sslma e exaustiva legislação
aos limites estreitos do teto. Essa .positiva, e de tal jeito que $ga a
observação . sruta .aos olhlos, qullllldo exemplificar para . esclarecimento do
assistimos no Parlamento as dlscus- · teltto ·
sões na elacoração das leis, ou meso Sr. Ferreira de Souza.- Não são
mo no afeiçoa-Ias às normas constl- tão minuciosas ou exaustivas como
tuclonals.
um simples conhecimento de tran!!·
Falou o Sr. ·Senador Ferrehoa de porte de uma grande companhia ln·
- Souza no direito romano, que, em g!esa.
·
·
.
o SR. IVO D'AQUINO - :Mas aí
muitos passos, é a fonte .remota do
. nosso. Todos os que o estudaram sa- não há à norma da lei. V. Ex.• se
bem que as suas normas se compen- refere a um manifesto, a um do·
dlg,m num dos ,maiores monumentos
.
cument o.
,
jurídicos de todos os tempos, conhe- ·
sr.
Ferreira
de
Souza
o
ca·
0
cido sob o nome de "Corpus Jurls". suismo é no Direito Inglês, t o co·
Nêle, além das Instltutas, que são nhecldo direito casuista.
normas com caráter didático, se ln- · _0 SR. IVO. D'AQUINO _:_ Não,
cluem o Dlgesto, ou Pandeotas, o Có·
• d 1digo e as Novelas. o "Corpus Juris", porém, na e!aboraç..o a c1. ·Mas,
e mesmo suas- partes componentes, Sr. Presidente, para abreviar estas
com exceção talvez das Instltutas, não considerações que .já vão longas . e
são corpos de regras sistematizadas. nas quais · tenho sido hqnrado e es·
Nêles estão conso11dados usos, costu- clarecldo pelos - apartes dos meus
mes, leis, éditos, decisões, . judiciais, ilustres colegas. . .
·
opiniões de jurlsconsultós. os -roma- . O Sr. Arthur Santos·- V. Ex.a está
nos nunca repudiaram expressamen- sendo brilhantíssimo.
o Sr. Ferreira de· Souza ·'-· Vossa
te o seu · primitivo direito tabulário,
neín desprezaram a. tradição, Delas · Ex.a se ilumina isoladamente.
soulberam deduzir uma. larga prática..
o ·sR. -IVO D'AQUINO - Agra·
através da jurisprudência e da dou- deço a generosidade com que sou dlstrlna, que foram adaptando à antiga tinguido. ·
·
lei tubular, às circunstâncias criadas
Mas, para ·encerrar esta exposição,
pela evolução do Estado, ou à.~ soll- · quero ainda referir-me ao argumen·
citaçlles politicas e sociais. Daí a vi- to de que se valeu o. Sr. Seriador
talldade dos institutos .jurídicos ro- Ferreira de Souza para Inquinar de
manos, que, nêste particular, estão Inconstitucionais 'O art. 1.0 e o seu
mais· aproximados dos métodos anglo· parégrafo único, do substitutivo em
saxões do que ·.dos nossos, Por Isto, discussão. .
·
cumpre desconfiar· da· aparente con-.
Disse· s. Ex.a que, sendo os mi·
tradição de certos brocados de di· nistros · de Estado responséveis pelos
reito romano: nem será de bom avi· atos que assinarem, ainda que junso interpretá-los atraovés de telttos iso- tamente com ó Presidente da Repú·
lados.
blica, nlio se compreende que sejam
O Sr. Ferreira de Souza - Não es- referendados por êles atos de qu~
tou . procurando, nos textos Isolados nllo participaram.
o sr. Fen:elra de Souza - Quem
romanos, certas conclusões. Estou
mostrando que o argumento de que ·à .diz é a Constltulçllo.
somos o país de letra da lel é falho,
o SR. IVO D'AQUINO -Vejamos
nlio corresponde à verdade cientifica. 0 que diz a constituição, no artigo
o Sr. Artll.ur Santos -.•Em relação 93 e seu parágrafo único:
ao ponto de vista constitucional, pa"Art. 93 - São crimes ele respon·
rece-me que o Senador Ivo d' Aquino sabllldade ,além do previsto no arEx.~
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tigo 54, parágrafo único, os atos defi- nalldade no dispositivo, não quer di.tlidos em lei. (art. 89) ; quando pra- zer que eu admita o sistema, sem
ticados pelos ministros de Estado .
ordem, sem método, e sem atenção
Parágrafo único. Os ministros de à distribuição regular e 'normal dos
Estado são · .responsáveis pelos atos : serviços públicos federais pelos mi· que aslsnarem, ainda que junta~entc nistérios.
com o Presidente da República, ou
o Sr. Arthur Santos - Mas, será
que praticarem por ordem dêste".
apenas uma questão de arbítrio do
.
Não pode o parágrafo refe1ido ser legislador. :
interpretado, senão com subordinação
O SR. IVO D'AQUINO -Não de
ao artigo a que pertence. Assim o aTbitrio, mas de deliberação ponde"referendum" dos ministros de Esta- rada, tendo em atençAo o serviço J>údo (art. 91 n.• I), e quaisquer atos bllco.
que assinem só lhes ~derá acarretar
O Sr. José Americo - Em iprinci·
responsllibilidade nos têrmos do artigo pio .sou contrário à fragmentação da
93, quer dizer, "quando _praticados ou
administração. Entretanto, examinaordenados".
remos cada .caso de acOrdo com as
Nem se · poderia ocmpreender res- conveniências.
ponsabilidade criminal sem culpa.
O Sr. Ferreira de Souza - ReduO Sr. Ferreira de Souza - Permita zindo' os ministros a administrar os
V. Ex.• que faça a restauração do continuas das repartições.
que ocorreu: V. Ex.• agora afirma · (j SR. IVO D'ÀQUINO - Explico
princípios . com muito entusiasmo, por' que voto .a favor do substitutivo,
dando assim a .entender que disse o nos': 'termos em que está redigido, Isto
ccmtrárla. Esta foi a tese que susten~ é, dando-lhe autonomia e subordinate! que a responsabilidade pelo refe- ção dlreta ao Presidente da Repúrendo não é formal, porque a res- blica. ·];: que a organização da Co. ponsabllldade pressupõe vontade de missão do Vale do São Francisco tem
praticar o ato ou vontade de deixar âmbito que ultrapassa a jurisdição
de evitá-lo. ·
de um só ministério, e nAo se contém
O Sr. Arthur Santos - O que me sõmente na esfera federal, alcanapavora no caso,. são os precedentes çando a 'dos Estados, como se vê pelo
Já está em curso, agora, aqui no Se" seu artigo 15,
·
nado, ,e sou relator de um projeto de
O Sr. Jose Americo - Tem re- ·
grande importância porque cria · o presentantes dos ·Estados interessaDepartamento .Nacional de ImlgraçAo dos. Seria, portanto, uma fonte de
e Colonização com a mesma caracte- conflitos.
·
rística dêsse projeto. ·
O SR. IVO D'AQUINO - Diz V.
o Sr. José Americo - Mas nésse Ex.• multo bem. ·
caso examinaremos a conveniência
.o Sr. Arthur Santos - Minhas
de cada projeto.
dúvidas quanto ao Departamento· de
O Sr. Ferreira de Souza - E os . ImlgraçAo relacionam-se com· a· coministérios se encarregarAo apenas locação dêsse órgAo. .
· de,. administrar os contínuos.
O SR: IVO D' AQUINO - O subso Sr. Filinto Milller ...:. :tsse pro- titutivo,
pois, além de não ,me parejeto do Departamento Nacional de cer Inconstitucional, tem por si a
Imigração e Colonização dá autono- vantagem de organizar os ·serviços
mia ao órgAo?
·
da valorização e recuperaçAo econõO Sr. Arthur Santos - Exatamen- mlcas do Vale do SSão FrlllllC!scO, por
te. l!: projeto de grande importância, forma a torná-los eficientes e sem
declarando o Departamento autOno- conflitos de ordem administrativa,
m_!!, sob a responsabilidade dlreta do em beneficio de uma reg!Ao que comPl'esldente da Repúbl!ca. Se conti- preende vários Estados e, fundamennuar a ser adotada essa técnica, esta- talmente, a própria economia brasiremos atentando contra a caracteris- . leira. <Muito bem; multo bem.
tica do Regime Presidencial Brasi- Palmas).
leiro, subordinando os órgãos admi- DISCURSO PRONUNCIADO PELO
nistrativos aos ministros e .ao PresiSR. SENADOR ATI'ILIO VIVACdente da República.
QUA NA SESSAO DE 26 DE
O SR. IVO D'AQUINO - A obAGóSTO
DE 1948.
servação de V. Ex.• tem, em parte,
O SR. ATI'ILIO VIVACQUA procedência. Mas o fato de ter t'U
sustentado nAo haver lnconstltuclo- Sr. Presidente, não estou aqui para ""

'
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fazer liberalidades. Nestas questões Imprimiu - digamos assim - o casempre me coloquei .no ponto alto da ráter de legalidade constitucional a
intei.'IPretação constiucional e, d~ls. tôda legislação do Tribunal Marítidentro da minha orientação, no sen- mo. Vou demonstrar que, em face de
tido de que o r~ajustamento dos ven- · legislação mantida pelo art. 17, o Trl·
cimentos corresponde ao Imperativo bunal Marlritlmo não é siilliPies ór· ·
das condições económicas e sociais do gão administrativo, mas órgão tammomento.
bém de caráter judiciário, cujos memNão é a hora de se discutir esta . bros são, pelo Decreto-lei n. o 9 .137,
parte; mas a primeira, a que diz res- de 5 de abril de 1946 e. diplomas ante-.
peito à matéria jurídica, à matéria riores, considerados juizes.
de ordem constitucionaL Nesta me
Suas - Importantes funções revescoloco muito à vontade e com inti- tem-se· de evidente_ judiciariedade, enma convicção. 'Além do mais, não
quer do aspecto material,
sou o autor da emenda em debate, a caradas,
quem
do
formal. Incumbequal foi .proposta pela ilustre Comis- lhe, além' aspecto
da
matéria,
pràpriamente
são de Finanças. Ela está pel'lfeita· administrativa, competência
objetiva
mente enquadrada. no sistema do privativa, qual a de definir, em
projeto e representa Iniciativa de tença com fôrça de res fud!catct, senem
tOda justiça.
·
certos
limites,
a
natureza,
a
extensão
Na Constituinte, fui autor de Pmendeterminante dos acidenda que visava Incluir nas disposições etesa ecausa
fatos
da navegação, fixando as
permanentes da Constituição, o Tri- responsabilidades
de quem de direito .
bunal Marltimo como órgão do Poder
Conforme
dispõe
o Decreto-lei
Judiciário, atendendo a seu alto fim n. 0 7. 675, de 26 de junho
e . a sua recomendável tradição de que a ConstitUição conservar.de 1945,
.·
Côrte especializada, como judicatura.
Suas decisões, embora não exima
O Sr. Ferelra de Souza - V, Ex. • · das responsabilidades civil ou crimimesmo diz que foi vencido.
nal os· agentes responsáveis (art. 4.0
O SR. ATI'U..IO VIVACQUA do Deéreto-lel n.0 7 .675), se presuFui acompanhado por dignos cole-. mem verdadeiras em matéria de fato
gas, entre êles, creio - o ilustre Pre· e, somente quando Incidirem em êrro
sidente da Sub-Comissão do Poder manifesto, poderão ser revistas pelos
Judiciário - Senador Walderriru· Pe- · órgãos do Poder· Judiciário (art. 5.0
drosa. A Constituinte não repeliu do Decreto-lei n.0 7 .675).
inteiramente o meu ponto de vista.
Quer dizer, só quando houver de- ·
ll: sObre esta parte que devemos mecisão que se insurja contra a .evidênditar, com serenidade -e não debaixo cia dos fatos é que poderá ser revista .
do espírito preconcebido de que estaO Sr:. Ferreira de Sou2a - Não faz
mos a abrfr a cornucópia das gra· causa
julgada.
.
ças.
·
VIVACQUA
O
SR.
A'ITILIO
.Sr. Presidente ,a Constituição, no
Ato das Disposições Constitucionais Quanto à apreciação do Tribunal em
Transitórias, expressamente estabele- · matéria de sua. competência, aplica
a lei aos fatos, fixando judicialmente,
ceu: ·
.
elemento essencial para o exercício da
"0 atual Tribunal Marltlmo ... "
e ·não Tribunal Marltimo Administra- ação de indenlzaçlto. Resolve uma
tivo, porque esta designação já . foi questão ·prefudtclal, que produz coisa
julgada. suas sentenças emanam de
suprimida ... ".
causas,
como as denomi!ia o .regime
O Sr. Fererlra· de Souza ,..... Mas não
legal
vigente,
propostas e de~envolvi
muda o conceito.
das com os requisitos da controvérsia
O SR. ATl'ILIO VIVACQUA judiciária, e observância das forma... pelo Decreto-lei n.0 7. 675, de 26 lidades do processo comum. São susde junho. de 1945. .
·
cet!vels de agrruvo e embargos e ain"0 atual Tribunal Marltimo . da, de recurso extraordinário, Transi. continuará com a organi2ac;ão tam em jul~ado para efeito de exee competência · que lhe atribui ·a
cucão, e obrl~am mesmo quando o
legislação vigente, até que a lei Tribunal funciona como Côrte arbi·
federal disponha . a respeito, .de trai.
acOrdo com as normas da ConstiDesejo, mnis uma vez, assinalar que
tuição".
as decisões do Tribunal são suscetíSenhores membros do Senado, tomo veis de recurso extraordinário, de
a liberdade de pedir a atenção para ncôrdo com o art. 49, do Decreto
<> alcance desta disposição, a qual . n.0 24.585, de 5 de julho de 1934, cuja. ·
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inteira vjgêncla foi determinada pelo
art. ~ 7 do Ato das Disposições Transitórias ..
o Sr. Ferreira de Souza - Recurso
extraordinário?
O SR. ATTILIO. VIVACQUA Além do pouco tempo de que disponho, minha condição de saúde não
p~rmlte longo debate.
,
O Sr. Ferreira de sou2a- Cansoume extranheza V. Ex.• falar em recurso. extraordinário para as deliberações do Tribunal Marítimo.
O SR. ATTILIO VIVACQUA Permita-me continuar. O art. 17 do
Ato das Disposições Transitórias manda que o Tribunal continue com a
organização e competência que lhe
atribui a legislação vigente. até que '
a lei federal disponha a resp~ito, nos
termos da ConstitUição.
O Sr. Ferreira de Souza - Em matéria de recurso extraordinário, V.
Ex.• cita a ConstitUição que é poste-.
rlor.
O SR. ATTILIO VIVACQUA A norma constitucional transitória reserva organização e competência elo
Tribunal.
o sr. 'Ferreira de Souza- Não fala
em recurso·. extraordinário.
O SR. ATTILIO VIVACQUA Dispõe o art. 49 dó Decreto-lei uúmero 24.585, de 5 de julho~
"Caberá recurso extraordinário
para o Supremo Tribunal Federal
de tôdas as decisões do Tribunal
· Marítimo Administrativo, · (hoje,
apenas, o Tribunal Marltlmol que
Impuseram :a pena· de inwptldão
para a profissão marítima ou
contrariam a jurisprudência interpretativa da Constituição e
das Leis Federais".
:S:Ste decr~to foi explicitamente
mantido pelo Decreto-lei n.0 7. 675,
de 26 de junho de 1945, compreendido entre aquêles que agora manda
observar como legislação orgânica a
·do Tribunal Marítimo.
.
Cabe aplicar
o art. 49 transcrito,
dentro de critério Interpretativo sistemático, considerando sua vigêllcia
ex-vi da própria Consttulção Federa!,
ajustando-o construtivamente às normas do art. 101, m da mesma Cons. tltUição. Data venta, o Egrégio supremo Tribunal Federal ainda. não
examinou o assunto através dêsse
prisma, Isto é, o da subsistência do
recurso extraordinário em virtude da

-

'

.

'

.
legislação ordinária, mandada ' observar pelo art. 17 •.
O Ato das Disposições Transitórias,
no art. 17, diz que o Tribunal Marltlmo continua com organização e
competência que lhe átrlbul a legislação vigente, até que a lei federal
disponha a respeito. Portanto, Imprime validade constitucional a tôda a
legislação que o regula, a qual o in- ·
veste· de competência judiciária para
decisões dotadas de vigor de 'causa
julgada, considere-se êste no seu
caráter formal e material.
A questão deve ser examinada à
luz da interpretação do art. 17, das
Disposições Transitórias.
·
O rrtmunal Marítimo, portantó,
acha-se ·enquadrado ná Constituição,
como órgão judiciário; e articulado
com a Instância, maxlme do Poder
Judiciário o Supremo Tribunal Federal, por fô~ça de legislaÇão anterior que o Executivo Político, de certo
modo, constitucionalizou. Não há
mais como falar-se no caso, de mera
Instância coleglada, admlnlstrlttlva,
como o Conselho Superior de Tar!Ia,
o Conselho de ContribUintes, o conselho de Recurso da Propriedade Industrial.
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo
soar os t!mJ)anos),. Permita-me o
nobre orador dizer que está findo
· o tempo de que dispunha.
O SR. ATI'ILIO VIVACQUA Vou terminar, Sr. Presidente. .
o humilde orador não está, s~zlnho
nesta Interpretação, que pareceu tão
exqulslta aos Ilustres colegas. que me. recem tanta admiração por ~eu Inteligência e cultura.
O Ilustre t.ratadista Ivanlr Noguel·
ra Itaglba assim se exprime sõbre o
assunto:

I

"Não há referência ao Tribunal
Marítimo no corpo da· Constituição.
Não figura também .entre os órgãos ·
constitutivos do Poder Judiciário. A
única alusão . é a do art. 17 elo Ato
das Disposições Constitucionais Tra.nsltórlas que consigna: "O atual Tribunal Marltlmo continuará com a organização e competência que lhe atribue a legislação vigente, até que a
lei federal disponha a respeito, de
acõrdo com as normas da. Constitutção. "Importa observar que a matéria do art. 17 das Disposições Transitórias fol incluída no elenco das leis

- nss -complementares, pela Grande Comis-

pecializada que a Constituiçii.o manteve nos têrmos do a.rt. 17 de suas
Disposições Transitórias;
Era o ·que tinha a diZer. (Mutto

são Mista ..
"li: de ver que a simples enumeração das instâncias federais - prossegue o abalizado . jurista' - pode não bem>.
exauri-las. Argumentar-se-á; porém,
PROJETO DE LEI DO SENADO
que não se trata de um tribunal ju0
diciário e daf o não haver sido arroN. . 34, de 1948
lado na lista daquelas Instâncias,
Regula reversão de pensões · de
Como quer que ffu:, o Tribunal Mamontepio de herdeiros de· mi!itaritlmo é hoje um órgão de justiça.
res contribuintes.
especializada, necessário à nossa or- · Art. 1,o As pensões de montepio
ganlzação. A indispensabilidade da · dos herdeiros de militares contrlbuinautonomia da jurisdição dos aciden- tes, além dos casos já previstos . em
tes ·de .nllJVega-ção é ·cousa !rrecusá- lei, reverterão também em favor da
ve!.
.·
viúva sem filhos ou dos filhos em
A Importância do Tribunal Mar!favor das irmãs, :Solteiras ou viúvas.
timo ressalta da. sua própria final!- . do contribuinte, que dêles era o ún!C()
dade, ressumbra · da complexidade de· ·arrimo.
·
sua tarefa, ressai da amplitude de
Art. 2.• Revogam-se as disposições
· sua jurisdição". (Ivair Nogueira Ita- em contrário.
giba - "0 Pensamento Polltlco Uni·Justificação
versal e a. Constituição Brasileira. · Vol. II- pág. 504 e 505).
_ As Iéis que regulam a reversão do
"Sem embargo da constituição não montepio de mUltares não amparam
se haver ·referido ao Tribunal Mar!- as irmãs, solteiras ou viúvas do contimo e a seus juizes, a êstes não se tribuinte, que dêle era o único arrl·
pode recusar, a menos de constitui- mo quando se venha a verificar o farem uma exceção no nosso .direito e lecimento da viúva do contribuinte, já
de nada valer a ·sua . nomeação em h!!-vendo falecido a mãe do mesmo.
caráter efetivo o reconhecimento: das
Trata-se de. uma lacuna que pre•
garantias da vitalidade, !namovibill· cisa ser corrigida.
dade e irredutibilidade de vencimenDe fato, a reversão se dá "da viüva.
tos. Seria realmente um ·desconchavo ·sem
ou dos filhos em favor da
dar-lhes funções tão relevantes, sem mãe filhos
do
contribuinte
dela era o
lhes retirar de sôbre a cabeça ã es- · único arrimo", segundoqueestatui
o Depada de Mamocles c~tpaz de lhes sub- creto n.• 5. 465, de 9 de fevereiro
de
trair o cargo. Aquelas garantias são
1928.
apanário de todos os juizes".
· Da mesma forma será a reversão
Sr, Presi<!ente, podemos invocar ·as
"da
mlíe viúva para as irmãs soltei·
mesmas razoes com relação ao Ministério Público, que funciona· junto a r as ou viúvas. do contribuinte". r.on·
êsse Tribunal, para aplicar-lhe o tra- forme preceitua o Decret9. n.• 4 ._793
tamento que a emenda da ·comissão de '1 de janeiro de 1924.
Constata-te, assim, que, estando. vi·
de Finanças procura dar-lhe.
Atribui a .Constituição aos juíze~ as ll'a a mãe do contribuinte, quando vegarantias de vitalidade e os .demais nha a verificar-se o falecimento de
. prerrogat!vos estabelecidos no art .• 94, sua viúva, suas irmãs, desde que de·
com a unlca exceção do· § 3.•, do las fôsse seu único arrimo, estarão
mesmo artigo. A propósito peço . a
.
beneficiados pelo montepio.
~.tenção dos senhores Senadores para · Tal não se dá entretanto, na hio dispôsto no artigo. 10 do decretopótese de haver, antes, fale~ido a mãe
lei n.• 7 .675, de 26 de junho de 1945, viúva
do contribuinte.
· ·
alterado pelo Decreto-lei n.• 91.1137,
É esta lacuna que o projeto visa a
de 5 de abril de 1946.
sanar, amparando, como é de ,justiçá,:
"0 Tribunal Marítimo - dispõe · as irmãs, solteiras ou viúvas do conêsse artigo .- constituir-se-á de sede tribuinte, que delas era o único arri(7> membros, com 'denominação de mO.
~
·
1ufzes, nomeados em caráter permasaJa das Sessões, em 21!1 de agôsto·
nente.
·
de 1948. - Filinto Milller.
Quer dizer: reconheceu-lhes expressamente . a categoria de ;ui.~es
Republicá-se por ter saldo com incomo membr.os da magistratura es- corregões.

•

:'•"
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DECRETO N.• 3.695, DE 6 DE
FEVEREmO DE 1930
·

Consolidação dos dispositivos
referentes a pensões militare.,.

(RegUlamento do Decreto-lei n.• 195,
de 22 de janeiro de 1938)
CAPíTULO III·
Da reversão
.Ar!;. 16. Rev&São é a passagem da
pensão, ou. de uma parte desta de
um herdeiro para outro.
Ela se dá:
a> de mãe para os filhos mflnorcs
e filhas em qualquer estado (Decreto
n.• 532, de 6 de novembro de 1899) e
filhos maiores Incapazes física ou
mentalmente (art.. 1.0 do Decreto
. n.• 426, de 24 de maio de 1890) ;

b) .de macjrasta para os enteados,
quando í!stes forem filhos do contribuinte (Decreto n.• 632, de 1899) ;
c) de lrinã para irmã, filhas do
contribUinte, quando elas forem as
primeiras herdeiras do benefício <Decreto n.• ~95, de 28 de outubro de
1890);
'
d) da viúva sem filho ou dos filhos
·em favor da mãe viúva de contribu- ·
inte que dela era o único arrimo
•
(Decreto n.• 5. 465, de 9. de fevereiro
de 1928); ·
e) da mãe viúva para as irmãs ·
-solteiras ou viúvas do contribuinte
(Decreto-lei n.• 4. 793,-de 7 de janeiro
de 1924).
(Cópia autêntica estrafda · do· DThrio Oficial Seção I), de 14 de fevereiro de 1939~ .

Republica-se p~r ter saldo com lncorreções: .
PRO~ETO

DE LEI DA CÂ~RA

N, 194, -de. 1948
,..
Autori:la a abertul'a, pelo Ministério da Educação, do crédito
especial üc 8.382.514,80, para ocorrer. às despesas reali:ladas em 1947.
0

O Congresso Nacional clecret&:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a IIJbrlr, rpelo. Ministério da
. Educação e Saúde, o crédito cspecjal· de oito milhões, trezentos e oitenta
e dois mil, quinhentos e quatorze cruzeiros e sessenta centavos (8.382.514,60),
para atender ao pagamento i1e despesas realizadas em 1947, na conformidade
da discriminação abaixo:
Material·

. a) Forragem e outros nlimentos para animais <Divisão do
Material ...
-~
o....
.
b) Gêneros de alimentação e dieta; alimentos preparação
'animais para corte: r.êlo, artigos para fumantes:
.
I - para a Divisão de Material .......................... ..
II - para !!- Seçãa de Administração do Se!VIço. Nacional
da Doenças ·Mentais ..... o •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •o. o ••
· III - pare. o Serviço Nacional de Câncer ................. ..
IV - para. Escola Técnica de Vitória ........................
c) Agua e artigos para limpeza e desinfecção, .serviços. de'
asseio e higiene; lave.gem de roupa e engomagem de·
roupas taxas d' ãgua, de esgôto e de lixo para a Escola
Técnica. de Pelotas (Diretoria do Ensino Industrial .....
d) Aluguel ou m:rendamento d(• imóveis, fôro, seguro de
bens móveis e imóveis da Delegacia Federal de · Saúde
da s.a Região (Belém) elo Departamento Nacional de

.

I

I

I

••••••••••

•

,

••••••• ,

• • ·, • • • • • • • • • • • ;

e

Cr$
' 320 .000,00
7.183.112,90
28.793,50
110.773,00
30.000. 00

10. 50(),00

o•········.····o··············•o'················o••·•

1.020,00

e) numinação, fõrça motriz e gás:
para a Divisão do MateriS:l ........ ·..... : ............. .
II - pat•a a Escola Técnica c1e Vitória .. , ............ ; .... .
In - para· Escola Técnica ele São PaUlo ................••
IV - para a Escola Técnica de Pelotas ·........ , .......... .

175.415,10
5.000,00
9.000,00
8.000,00

-saúde

I -

·,

-MOServiços e encar.gos
f)

Cota da •União para prosseguimento dos serviços ·de
pesquisas e outros sóbre a febre amarela, realizados em
cooperação . com a Fundat-ão Rokefeller (Decreto-lei
n.0 8. 801, de 23-1-45) pelo Serviço Nacional de Febre
Amarela············~··················--·····--···········

500,000,00

........... , ... ~.............................

8.382.514,60

Total

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

o Congresso Nacional decreta, nos
termos do art. 66, Item I, da Constituição Federal, e eu, Nereu Ramos;
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N.o 21, de 1948
Artigo 1.0 • I!: aprovado o Protocolo
para ·a dissolução do Instituto Inter·
nacional de Agricultura de Roma e
para a transferência de suas funções
e •bens à. Organização de Alimenta·
ção e Agricultura das Nações Unidas
(F, A. 0.). ·

. Artigo 2.0 Revogam-se as disposições em contrárlo.
senado Federal, em 27 de agõsoo
de 1948.
NIIIEU RAMOS.

PROTOCOLO A QUE SE REFERE O
DECRETO SUPRA
tRADUÇÃO
Protocolo para. a Dissolução· ·do Instituto Internacional de Agricultura.
e para a. Transferência .de nuas
suas Funções e Bens à Orga.ni2a.ção
de Alimentaçdo e Agricultura das
Nações Unidas.

da em Roma em 7 de junho de 1905
e em virtude da qual foi criado o.
Instituto, nlío produzirá. mais nenhum
efeito entre os participantes dêste
Protocolo, e o Instituto (Inclusive o
Centro) será por conseguinte dissolVIdo).
Ar~lgo

II

A Junta permanente do Instituto,
em conformidade com as Instruções
da Assembléia Geral do Instituto, porá. têrmo às ativldades do Instituto
(Inclusive o Centro) e, para êsses
fins, deverá:
· a) recolher e reunir todos os
bens do Instituto (inclusive o Centro
e tomar posse de suas bibliotecas, arquivos, reglstros e o.utros bens móveis;
b) - regular as dividas ou crédi·
tos de que ·o Instituto é responsável;
c) demitir os empregados do
Instituto e transferir à Organização
tOdas as pastas e fOlhas de serviço
pessoal;
d) - · transferir à Organização o
gOzo e a plena propriedade das bibliotecas, arquivos, registres e restantes bens do Instituto (Inclusive o
Centro).

Os governos signatários do presente
Artigo In
Protocolo, partes da Convenção asApós ter desempenhado ·as tarefas
slnada em Roma 7 de junho de .1905, que lhe toram confiadas pelo artigo
que criou o Instituto Internacional de II do presente Protocolo, a Junta
Agricultura (desde então chamado· "o Permanente do Instituto levara\ !meInstituto"), considerando que seria diatamente ao. conhecimento de todos
litil dissolver o Instituto (Inclusive o · · os membros do Instituto, por carta
Centro de SilvicUltura, desde então circular, a noticia da dissolução (lnchamado "o centro") e transferir-lhe cluslve o centro) e da transferência
ns funções e os bens à. Organização de suas funções e de seus bens à ardas Nações .Unidas de Alimentação e ganização . A data dessa notificação
Agricultura. (desde· então chamada "a. será considerada como a data do fim
Organização") e tendo conhecimento da. Convenção de 7 de junho de 1905
da resolução da Junta Permanente . e como a da dissolução do Instituto
do Instituto, convieram no seguinte:
(Inclusive o Centro) .
Artigo I
Artigo IV
A partir da data que fõr anunciaApós terminadas as ativldades do
da pela Junta, Permanente do Instl- Instituto (Inclusive o centro) os hatuto, llOS termos·do- artigo. m do. pre- veres, direitos ou atribuições conferi·
se11te Protocolo, a Convenção assino.- dos ao Instituto pelas disposições das

-1841Conv~ões

InternacionaJs no 81!leliO
ao presente Protocolo, caberão à Organização, e os participantes nêste
Protocolo que tomarem parte nas ditas Convenções deverão executar as
disposições acima mencionadas, na
medida em que estas permanecerem
em vigOr, sob os aspectos como se
elas se referissem à Organização, em
lugar do Instituto,
Artigo V
Os membros do Instituto que não
forem signatários do presente Protocolo poderão aderir a êle a qualquer
momento, desde que modifiquem sua
adesão por escrito ao D!retor Geral
da Organização, que se encarregará.
de comunicá-la aos governos signató.l1los· (l adesores.
,
Artigo VI
I - o presente Protocolo não será.
sujeito à. ratificação, a menos que
uma reserva expressa. tenha sido felta com êsse objetivo no momento de
proceder à assinatura.
II - o presente Protocolo entrará
em !Vigor desde que seja aceito :por
3'5 governos, ao menos, entre os membros do Instituto. Esta aceitação ~erá
efetuada da seguinte. ·maneira:
a) assinatura sem reserva de rati~
ficaç!ío, ou

Protocolo, que é estabelecido em francês e em Inglês, ambos os têxtos igual- o
menJte fiéies, num ex~lnr único.
Cópias legalizadas serão fornecidas
pela Organização e cada um dos governos signatários. e adesores e a qual.
quer outro govêrno que, no momento
da assinatura do presente Protocolo,
for ,membro do Instituto.
Feito em Roma, em 30 de
de 1946.

~arço

Pelo Govl!rno da Argentina:
Carlos Bramt!lfa.
Ad oreferendum do ·aovêrno ar-

gentino.·
Pelo Govêrno da Austrália:
G.

s.

Bridozánti.

Pelo Govêrn'o da Bélg!ca <Inclusive o
·
Congo Belga) :
G. D'ABPfemont Ll/flden.

Pelo Govêrno do Brasil:
J. Latuor.

Sob reserva de ratWcação.
Pelo Govêrno da BUlgária:
I. Jvanofl,

Com a mençllo ode que o Govêmo
búlgul'a é farvorável à criação de uma
seção européia da F. A. o.
Pelo Govêmo elo Qanadá:

b) depósito ele um instrumento de
Altred Rtve.
ratificação nos arquJJvos ela Organlza.ç!ío pelos governos em cujo nome o Pelo Govêrno elo Chile:
presente Protocolo é assinado com
Fuenzalitla •
reserva de ratificação, ou
· Assinado sob reserva de ulterior
ratificação, conforme as disposições
c)' notificação da adesão nos terlegais chilenas.
mos do artigo V.
Após sua entrada em vigOr nos Pelo Govêmb da China:
têrmos da ,a!lnea 2 do presente arSik Kuang-Tsien.
tigo, o presente Protocolo valerá. em
relação a qualquer outro govêrno Pelo Govêrno da Colômbia:
Abraham Fernandez de Soto.
membro do Instituto:
·
a) na data da asslna.tura em seu . Assinado sob reserva de Ulterior ranome, a menos que esta assinatura tificação, conforme as disposições leseja acompanhada de uma reserva de gais colombianas.
ratificação, caso em que entrará. em Pelo Govêrno de Cuba:
vigor no que concerne êste govêrno,
Miguel A •• Espfnosa.
na data da deposição de seu lnsti:U·
mento de ratificação, ou
Pelo Govêrno da Dinamarca:
b) na data do recebimento àn nota
T. Buli.
de adesão, no caso de um govêrno não
s!gnatá.rio, que houver aderido nos Pelo Govêrno do Egito:
termos do artigo V.
Makmoud Makarran Hammah.
Em testemunho do qual, os repreSob reserva de rat!f!cação.
sentantes devidamente autorizados
)lelos governos respectivos, reuniram- Pelo Govêrno da Irlanda:
Michael Mac White,
se nêste dia e assinaram o presente
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Pelo Govêmo do Equador:

Pelo Govêmo do . Iran: ·

Pelo Govêrno da Espanha:

Pelo. Govêrno da Itália:

David Ma'k Key.

M. Sotomauor Luna.

Vtncenzo .Rivera.

José Antônio de Sangronts.

pelo Govêrno ·dos Estados Unidos da
América (inclusive HawaU, as Ilhas·
Virgens, as Filipinas e POrto Rico) .
David Ma'k Keu. ·
Sujeito
'
.à- ratificação.
..
'

·

-

Pelo Govêrno da Etiópia:
Pelo Govêmo da Finlândia:
H. Holma.

Pelo Govêmo da França (Inclusive 11
Africa Ocidenta} Francesa, a Argé·
lia, a Indo·Ohina, Madagascar, Mar·
rocos (parte· francesa) e a ·Tunf·
' •· sia) :
Angel·Laribe.

Pelo Govêrno da Grécia:
G. A. E:ctntaris.

·Pelo Govêrno de Haiti:
David Ma'k Key.

_Ad referendum.
Pelo Govêmo da Hungria:
· Papp Almas. _

Pelo Govêmo da :lndia:
:Tohn

o.

Mau.

.

'•I

'

'

Sob reserva de ratificação.
Pelo Govêrno da Polõnia: .
W. wuszuns'kt.

Pelo Govêrno de Luxemburgo:
G. D'AsP,remont L.

Pelo Govêrno do México:
Pelo· Govêmo da Nicarágua:
David' Ma'k

Iieu ..

· Ad referendum. ·
Pelo Govêrno da Noruega:
Siguard Bentzon.

Pelo Govêmo dos Países Baixos (ln·
cluslve as :lndias Holandesas):
H. Van Haastert. •

Pelo Govêrno ·do Peru: .
.Ricardo .Rivera Schreiber.

(Assinado sob reserva de ulterio1·
ratificação, conforme as disposições ·
legais peruanas) •
· ·
Pelo Govêrno de Portugal:
António Pereira de Souza da Cli·
· mara.

•

112.a Sessão, em 31 de Agôsto de 19*8
PRESID:S:NCIA nos·. SRS, NEREU RAMOS, PRESIDENTE,
E MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE
As 14 e 30 horas, comparecemem discussão, é sem' debate aprovada.
os aenhores Senadores:
0 SR 3 o SECRETARIO (servindo
Augusto Melra.
de 1.o) iê 0 ~seguinte
Waldemar Pedrosa.
EXPEDmNTE
Severiano · Nunes.
:
AlVarO Adolpho. . .
li'!ENSAGEM .N.O 174,. DE 1948
Victór!no Freire.
Excelentisslmo Senhor Presidente .
Evandro Vianna.
do Senado Federal.
·
.
. Tenho a honr.a de acusar o receblFernandes Tavora.
mento e de agradecer a mensagem
Oeorg!no Ayelino.
de vossa . Excelência, n.0 156, de :14
Vergniaud Wanderley.
do corrente, acompanhada de autógrafo do Decreto .Legislativo número
José Americo.
• "Olonio Sales
20, de 1948.
.
"""
·
Rio de Janeiro, em 25 de agôsto
Cícero de Vasconcelos.
de 1948. - E'!J'}IICO O. DTJ'7RA,
Walter Franco.
Inteirado.
·
Maynard Gomes.
li'!ENSAGEM N .0 175, IIE 1948
Aloysio de ca.rVa.lho.
Excelentfsslmo Senhor Presidente
Henrique .de NOVIaes.
do Sénado. Federal.
Sá Tlnoco.
Havendo sancionado o Decreto do
Congresso
Nacional que autoriza a
Andrade ~amos.
abe1l!;ura,
pelo
Congresso . Naclonal ·
Rodolpho Miranda.
Senado
Federal
- de crédito .esDario caraoso.
pecial ·para pagamento de despesas
Pedro Ludovico.
relativas ao ano de 1947, tenho a
honra de restituir a Vossa ExcelênJoão Villasbôas.
cia dois . dos respectivos autógrafos.
Vespa.slano Martins.
~lo de J~nelro, 25 de agôsto de
Filinto · Müller.
1948. - E11RICO O, DTJ'rRA.
Flavio Guimarães.
11'lENSAGEll'l N.0 176, IIE 1948
Roberto Ola.sser. •
Arthur Santos.
Excelentíssimo . Senhor Presidente·
Ivo d'Aqumo·.
do Senado Federal;
Havendo sancionado o Decreto do
Salgado Filho (31) .
Congresso Nacional que isenta de
O SR. PRESIDENTE- Acham-se impostos um órgão italiano, destinado ao · Colégio · Santa Marce!lna,
presentes 31 Srs. Senadoras. l'Iavendo
na . Capital de São Paulo ,tenho a
número legal,' está. aberta a sessão.
honra
de restituir a Vossa ExcelênVai-se procçder à. leitura da ata.
cia dois dos respectivos autógrafos.
O· SR. 1.0 SUPLENTE (servindo
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de
.de 2.0 Secretário) procede à. leitura 1948. -ETJ'RICO 0. DO'TRA.
da ata da sessão anterior, que, posta'
. Ao Arquivo. •
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Da q&mara dos Deputados.
Senhor 1.• Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para os · devidos
fins, o incluso autógrafo do Projeto
de Lei n.• 500-A, de 1948, que autoriza o Tribunal de Contas a registrar o contrato celebrado entre o
Ministério da Aeronáutica e Charles
Ingram stanton, para desempenhar
as funções de Professor de Operações . e ContrOle de Aerovias.
Aproveito o ensejo para reiterar
a Vossa Excelência os protes~os de
minha distinta consideração,
Rio, em 25 · de agOsto de 1948. Munho2 da Rocha, 1.0 secretário.·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.•

:ro,

de 1948

Autori2a o Tribuna! de Contas
a registrar o contrato celebrado
entre o Ministério da Aeronáutica e Charles Ingram Stanton, para desempenhar as junções de
Projessor de Operação e Contrô!e
de Aerovias.
·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• ll: o Tribunal de Contas
autorizado a registrar o contrato celebrado a 24 de fevereiro de 1948 entre o Ministério da. Aeronáutica e
Charles Ingram Stanton para, .no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, desempenhar as funções de professor de
Operação e 'ContrOle de Aerov!as.
Art. 2.0 Esta. lei entraré em vigor
na. data. de sua pubUcação, revogadas ·
as disposições em contrérlo.
A imprimir.

Senhor ·1.0 Secretérlo:
Tenho a honra. de encarillnha.r a
Vossa. Excelência ,para os devidos
fins, o Incluso autógrafo do Projeto
de Lei n.• 324-A, de 194;8, que tra.ns~
fere ao Govêrno do ~tado do Espirita ·Santo as terras remanescentes
do extinto Nllcleo Colonial "Afonso
J?ena", e dá outras providências~
Aproveito o ensejo para reiterar a
vossa Excelência os protestos de minha .distinta consideração.
Rio, em 25 de agOsto de 1948.
Munho2 da Rocha, 1.0 Secretário ..

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N. 0 327, de 1948
. Transjere ao Governo do Estado, do Espirita Santo as terras
remanescentes do extinto Núcleo
Colonial "Ajonso Pena", e dá outras providencias.

O Congresso Nacional decreta.:
Artigos 1.0 - São trãnsferida.s ao
Govêmo do Estado do. Esip!rtto santo
as terras remanescentes do Nllcleo
Colonial "Afonso Pena", situadas no
vale do Rio Guandú, Municipio do
,Baixo Guandú, Estado do Esp!rito
santo, o qual foi emancipado por Decreto n.• 10.727, de 4 de fevereiro
de 1914.
§ 1.• - As terras referidas nêste artigo estão compreendidas nos seguintes limites, indicados no Decreto Estadual n.• 209, de 7 de novembro de
1908, pelo qual o !lal"êmo· do Estado
do Esp!rlto Santo transferiu ao da
União o Núcleo Colonial "Afonso Pe-

na".
-

"Ao norte, os córregos denominados "Piaus" e "Guilherme", que
deságuam o primeiro, na margem
direita e o segundo na margem
esauerda do Rio "Guandu", ao
sul, as divisas da ja2enda "Feliz ·
Destino", de propriedade de
Dona Elmir~t Rosa; a lesta, e a
oeste; as Vertentes ·do córrcgo
"Quei:cada", e do rio "Guandú".

§ 2.• - São inclu!dos nes~a transferência os edlficios de propriedade da
União, existentes nas terras l'ema. nescentes.
·
Artigo 2.0 - · Ao Govêrno do Estado
caberá a ·regularização da situação dos
atuais ocupantes, com benfeitorias,
tanto das terras remanescentes ainda
por medir. e demarcar, como daquelas
que já tenham sido loteadas pelo Oovêrno Federal, inclusive dos concessionários, que já tenham pago parcial
ou .totalmente as respectivas prestações.
•
.
Parégrafo único - Para o cumprimento do dispOsto nêste artigo, o Oovêrno Estadual expedirá, oportunamente, os competentes titules det!nltlvos de propriedade, respeitados os di·
reitos adquiridos pelos concessionários
de lotes localizados pelo Govôrno Fe·
deral.
Artigo 3.0 .:.... Revogam-se as disposições. em contrérlo.

A Imprimir.
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Senhor 1.0 Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para. os devidos
fins, o Incluso autógrafo do Projeto
de Lei n.0 347-A, de 1948, que autoriza o estabelecimento de uniformidade de carreira nos quadros das
Estradas de Ferro da União.
·
Aproveito o ensejo para reiterar n
Vossa Excelência os protestos de minha distinta consideração .
Rio, em 25 de agOsto de 1946.
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMAR.\

~. 0

328, de 1948

·

Autoriza o estabelecimento de
uniformidade · de carreira nos
q.uadros das Estradas de Ferro
da União.

o

Congresso Nacional decreta:
Artigo 1.0 lt o Poder Executivo au·
torizado a estudar a reestrutração
dos quadros dos servidores das Estradas de Ferro da União, observadas,
tanto quanto poss!vel, as normas seguintes:·
a) Igualdade de direito~ e vanta·
gens, em relação às carreiras que !orem julgadas necessárias;
b) maiores proventos aos servidores localizados em zonas conisderadas
insalubres;
.
c)
aproveitamento dos extintos
"Práticos de Engenharia", na carreira de oficial administrativo. de preferência os ·que já pertenceram a esta
\iltima carreira, ·e· que receberão a
nova clas!fica.ção, sem aumento de
qualquer despesa.
,1\rtlgo 2.0 Esta lei entrarâ em· vigor
na data qe sua publicação, revogadas
a~ disposições ·em contrário.
·
A. imprim!r.
Senhor · 1.0 Secretário:
Tenho · a. honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para os devidos
fins, o ineluso autógrlllfo do Projeto
de Lei n.0 493-A, de 1948, que concede
auxilio especial de Cr$ 300.000,00 à
Academia Nacional de Mediciná..
·;Aproveito o ·ensejo para reiterar · a
voss~~o Excelência os protestos de mlconsideração.
·nlla' distinta
. . .
'
.
];!.lo, em 26 de agOsto de .1948.
Munhoz da Rocha, 1.0 Secretár)o,
'

-

PROJEl'O DE LEI DA CÂMAIL\
.

N.0 329, de 1948

Concede all3:!lio especial de Cr$
Nacional
de Medicina.

300.000,00, à Academia

o

Congresso Nacional r.lect·eta:
Art. 1.0 E' concedido à Academia
Nacional de Medicina, com sede no
Distrito Feedral, o auxilio especial de
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil crumi·
ros), para a realização, no corrente
ano, de um Seminário Cientiflco
Acadêmico.
·
Art. 2.0 1t o Poder Executivo auto~
rizado a abrir o crédito especlnl , de
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para atender ao dll;põsto no
artigo anterior;
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
A imprimir. ·
Senhor 1.0 Secretário:
Tenho a· honra de encaminhar a.
V. !Ex.", · para os devidos fins, o ln. cluso autógrafo •do Projeto de Lei
n.0 752-A,: de 1948, que d!~põe sõbre
a aquisiçãO e Incorporação de navios
mercantes ·na frota de emprêsns legalmente organizadas e que estejam
funcionando no Brasil, e dá !lUtras
providências .
Aproveito o ensejo . para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de minha distinta consideração.
· ·
Rio, em 25 i!e agõsto de 1948.
Munhoz da Rocha, 1.0 _se~retário.
PIIOJEl'O DE LEI DAD CÂMARA

N.o 330, de 1948
· Disp6e sóbre a aquisição e in- .
corporação de navios mercantes
na trota de. emprêsas legalmente
organi2adas e que estejam funcionando no Brasil, e dá •mtra.s
providências.
O Congresso Nacional decreta:
'

'

Al1t. 1.0 São isentas do direito de

importação .para o consumo e demais
taxas aduaneiras a que se refere o
lirt. 1. 780, da 'rarlfa mandada executar pelo Decreto-lei n.0 2. 878, de
18 de dezembro de 1940, as aquisições de navios, com propulsão própria,
(jesde ·que não possuam inais de cinco
anos de construção- e os mandados
construir por emprêsas de navegação
legalmente organizadas e que este-·
jam funcionando no Brasil. A prssente concessto apllca·se, também,

-846-às embarcações, montadas ou eles- sôbre a forma de pagamento dos dé·
montadas, destinadas ao tráfego co- bltos civis e comerciais de criadores
mercial das emprêsas que ,satisfaçam
e recrladores de gado bovino.
Aproveito o ensejo para reiterar a
as condições do Decreto-lei n.O 2. 784,
de 20 de novembro de 1940.
Vossa Excelência os protestos de mi~ 1.0 As aquisições de que t.rat"a o
nha distinta consideração.
.
presente artigo só poderão eer efetua- ·
Rio, em 27 de agsôto de 1948.
das depois de, previamente, nutorlzaMunlloz da Rocha, 1.0 Secretário,
das pela Comissão de Marinha MerPROJETO DE LET DA CAMARA
cante, desde que se destinem a BUbstltulr unidades da frota mercante que
N.O 331, de 1948
tenham tido .ou venham a ter baixa
Altera e retl/tca 'o t1rt. -26, da
ou que, excepcionalmente, tenham por
Lei
n.O 209, de 2 de janeiro do
fim substituir ou aumentar frota de
1948,
que dispõe sôbre ct forma
emprêsas que se destinem a presta.r
de
pagamento.
dos débitos ctvtn
serviços de navegação a portos julga~
e
comerctats
de
criadores
e recria·
dos Insuficientemente atendidos pelas
dores de gado liovln~.
atuals companhias de navegação.
§ 2.0 Os emolumentos consulares
o Congresso Nacional decreta:.
devidos pela aquisição e nacionaliza-·
Art, 1.0 O art. 26, da ·Lei n.O 209,
ção dos navios são, Igualmente, dlsde
2 de janeiro de 1948, passa a ter
1Jensados.
.
.
a
segUinte
redaçAo: .
Art. 2.0 Os favores referidos no nr.
"Art.
26.
Findo o prazo a que se
tlgo 1.0 são extensivos ao material que.
tenha de ~er lnlportado para a crms- refere o art. 25, as partes !ndlcario,
cada uma delas, o seu perito e o
truç!io, no Pais, de navio com propuljuiz, o seu desempatador, para prosão própria.
ceder·.
à avallaçAo,
·
Pará~rafo único. Não ferão direito
§ 1. 0 • Os avaliadores observn.t·ão rlà Isenção os materiais que tenham sir,orosamente o critério do Justo valor
T.nllar nacional, devidamente registra- · dos
bens, resa1vado o dlspôsto no
dos e que atendam às exigências técart.
19.
nicas reconhecidas pelas autoridades
§ 2.0 Para outros bens que nlio os
competentes.
rurais. será apurada a renda Jlqulda,
Art. 3.0 O combust.fvel, as provique
os mesmos produzem, computados
sões e os sobressalentes constantes da
os elementos que poslbllltem
todos
declaraçl\o do com~ndante do navio,, uma conclusão
positiva".
em sua primeira viagem ao pais, fl'O• ·
Art.
2.0
A
presente
Lei entrrtrá em
zarão, lglialmente, das Isenções n que
na
data
de
sua
publlcaçlio, t•e·
vigor
·se refere esta Lei.
vogadas
as
disposições
em contrário.
Art. 4.0 A venda de qualquer naA
lmprlnllr.
vio ou embarcação ·que tenhrt gozado
dos. favores concedidos nesta Lei, suVETO N.0 37, DE 1948
.!eltará o comprador, . desde que êRte
' Opôsto pelo Sr. PrefeÚo do
não satisfaça as condlc:ões previstn&
.
Distrito Federal ao Projeto núno art. 1.0 e seus parágrafos no pamero 108, da Cdmara dos Verea·
I!'Rmento prévio dos direitos e taxas
dores, que manda conceder o Teadevidos por ocasiAo da importaçl\o.
tro
Municipal ao ·Teatro E:r.perl·
0
Art. 6. tis processos tclRtlvos à
mental
da "pera, criado pela Canouislção das unidades, a que se resa do Estudante, para a r~alt~a
fere a presente Lei, terAo curso ráçilo de uma temporada !!rica e!l~
llido e preferencial, sôbre todos os de·
tre 6 e 21 de novembro rlo cor·
mais, em tôdas as repartições fedPrals
ano.
rente
·
em que transitarem.
Art. 6.0 Esta Lei entrari!. em vlaor · Distrito Federal, em 30 de agOsto .
na d11t11 de sua publicação, revogadas de 1948.
Excelentlr.slmo Senhor Presidente:
ns d!sposiQões em contrârio.
Tenho a. honra de encamlnhllr a
A Imprimir.
Vossa Excelência, nos termos do paSenhor 1.0 Secretário:
râgrafo s.o e para os fins do paraiTenho a honra de encilmlnh11r a
grafo 4.0 da Lei OrgA.nica, o .'l.utógrafo
Vossa Excelência, para os devidos do projeto n.O 108, da Câmara dos
fins. o Incluso autógrafo· do Projeto Vereadores, . a mlnl enviado em 19 ·do
de Lei n.0 · 160-A, de 1948, que altera corrente, · e ao qual neguei sanção
e ret.lfica o art. 26, da Lei n.O 209
pelos motivos que adiante Rerão ex<le 2 de -janeiro de 1948, que dispõe postos,
·

-847-

2. Manda o projeto que se conceda o Teatro Municipal ao Teatro Experimental da ópera; criado pela Casa do Estudante, para a realização de
um!t temporada lirlca entre 6 e 21
de novembro do corrente ano.
3. o perlodo escolhido para a
temporada é sàbldamente Impróprio.
Coincidindo com o !nlclo do verão,
geralmente duro· entre . nós; haverã
poucas probabilidades de serem concorridos os espetãculos em vista, o
que constitui grave defeito numa
Iniciativa que tem por fim, ~Jrecisa
mente, o estimulo e o encorajamento
da arte Ur!ca em nossa terra. Não devemos começar Impondo a um movimento dessa natureza, ainda. precãrlo
no Brasil e com multas condições adversas, um periodo cllmãtlco notoriamente inadequado, capaz de,. por si
só, determinar uma assistência. insignificante às suas demonstrações e,
consequentemente, um fator moral
negativo, de profunda repercussão r.os
Impulsos ideallst!cos do teatro na- ·
clonai, em faze . de formação e ~res
cimento,
4. Leis dessa. natureza devem ser
mais plãstlcas, permtllndo ao poder
público que regula a sua. aplicação
em face dhs conveniências e clrcuns. tênclas que cercam o desenvolvimento da arte llrlca no Pals. Como estã
redigido, o projeto se reveste de um
tom Imperativo, que seria suficiente
para a sua rejeição, fundado nos motivos que acabei de aduzir.
5. Mas a principal imposlbllldade
de sua execução reside no fato de
Impor gastos, avaliados em Cr$ ...
350. 000,00 (trezentos e cinquenta mil .
cruzeiros), sem a compensaçlío correspondente para a abertura do cré·
dito.
6. No que . concerne à receita e
despesa, :aplicam-se ao Distrito Federal li.~ leis de contabilidade pública
da União Cart. 18, §. 3.0 da Lei Orgânica) e uma. dessas leis de normalização financeira (o Decreto-lei · número 2.. 416, de 17 de julho de 19~)
estabelece, no artigo 11, § 2.0 , que a
abertura de créditos especiais depende de recursos disponfivels :para ocorrer à despesa e será precedida de ex~
posição justificativa. ·
7. Ora, não _tendo. havido no ca.. so a exposiÇão justificativa. e, tão
pouco, 8 Indicação daquêles recu1•sos,
a qual é de rigor em medidas dessa.
natureza., não posso conceder sanção
· à resolução votada pela Cdmara. dos
Vereadores.
·

· 8. Animado, porém, do propósito
de incentivar, quanto esteJa cm meu
alcance ,o progresso do teatro brasileiro, ·procurarei, por outra forma, levar o apOio do .poder público no Tea·tro Ell:perimental de ópera dentro do
programa de ação que nêssc ~ssunto
me permite 8 legislação em vigor, sem
a · Inconveniente rigidez, aliãs, do
projeto em causa..
· ·
9. Na· certeza de que o Egrégio
Senado da República, operoso e vigilante na. defesa. do tnterêsse público,
bem comprcenderã as razões do mP.u
gesto, aproveito o ensejo para reiterar a Vossa. Excelência. as expressões
do meu alto aprêço.
·
·
Angelo Mendes de Moraes, Prefeito.
do Distrito Federal.
r

•

PROJETO VETADO

Artigo 1.0 O Teatro MuniclipaJ .e
os respectivos corpos estáveis serão
.cedidos ao Teatro Experimental de
ópera. (do Teatro do Estudante), de
6 a 21 de;.novembro do corrente ano,
para realização de uma tPIIiporada
!!rica. com êsse elerico nac!onal.
Parãgrafo único. A direção do-Teatro _Municipal reservarã, desde a npro- .
vaçao da presente lei, dependências
Para ensaios do elenco do Teatro
Experimental de ópera, pelo inenos 3
vezes por semana..
Artl~o 2.0 Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a abrir o
crédito de Cr$ 350.000,00 Ctrezeritos
e cinquenta mil cruzeiros), para atender às despesas decorrentes da execucão da. presente lei. .
Artigo 3.0 Os espetãculos da temporada do Teatro Experimentar de
ópera serão realizados a. prêços populares.
Artigo 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Publicado no D. c. N. tie 1-9-48.
A Comissão de Comtituicão e
Justiça..

.

•

VETQ N.O 38
Op&to pelo Sr. Prefeito do Di8trtto Federal ao Projeto número
238, da' Cdmara dos Vereadores,
que introdu2 alterações no E:rtatuto dos Funcionários da Prefeitura.

Distrito Federal, 30 de agOsto de

1948.

Excelentlsslmo Senhor Presidente.
· Tenho a honra. de encaminhar a.
Vossa Excelência, nos termo~ do parãgra!o 3.0 e para os fins do pat'!i.gra!o 4.0 do artigo 14 da Le !Orgânica, o

.

'
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autógrafo do projeto n.0 238 da Câmara dos Vereadores, a rnlm envlad<J em
19 do corrente e ao qual neguei sanção
pelos motivos que passo a expor.
2. Trata o projeto de algumas modificações, que procura Introduzir 'llO
Estatuto dos Funcionários da Prefeitura' (Decreto-lei n. 0 3. 770 de 28 de
outubro de 1941), no capitulo referente ao direito de petição (artlgo
204 a 206).
3. A prlrnelra inovação consiste em
Intercalar um parágrafo, segundo·
o qual, nos pedidos formulado~ pelo
funcionário, "qualquer Informação ou
IParecer contrário só poderia fundar·
se dlretarnente na improcedência do
pedido ·ou rep~esentaç!ío, para o que
se transcreverá o dlsposi~!vo legal
invocado".
4. Eis um preceito que não mbe·
mos por que ocorreu ao legislador
municipal. Jl: claro que todo parecer
contrário a um pedido somente poderá fundar-se na lmproceclêncla do
mesmo, e é Isto o . que acontece co·
tldlamamente no serviço burocrático.
Por mais hábil e engenhoso que seja
alguém, não conseguirá nunca lavrar
informações ou parecer contrário,
sem se fundar na lrnprocedêncla das
petições formuladas à administração.
5. O dispositivo é, portanto, Inócuo,
ainda mesmo que se considere o adVérbio àiretamente aí pôsto como a
exprimir o desejo de que, nas informa-.
ções e pareceres, não haja dlv'!gações
e se marche dlreto para a hipót.ose !e- ·
ga! em foco. Mera norma de ~cdação
será aliás do melhor cunho e procedência, mas perefltarnente dispensável num preceito de lei.
6. A segunda novidade do projeto
se refere a "outros· motivos", que nrto
os "iep;als", para a Impugnação dos
requerimentos Interpostos pelos servidores públicos. :t.sses "motivos",
diz o projeto da Câmara, rlevem "ser
provados no côrpo da Informação ou
parecer".
.
·
7. Ora, a regra geral em matéria de
prova, na praxe forense, é a de que
a mesma Incumbe àquêle que ~.lega o
fato. O dispositivo, tal corno se :tcha
redigido, favorece as confusões, dn.ndo
a Impressão de que o ônus da )Jrova
toca sempre à administração, o que
não é correto, nem justo. Assim, a
inovo.ção tentada pela Cârnnra parece
perigosa; sendo melhor manter. o
estat).lto nessa parte, que permite aos
servidores a mais ampla dlssP.rtaçáo
e segurança, na defesa dos seus pedi-.
dos, e às autoridades o esclareclmen.ot completo dos assuntos sem inúteis

regras de interpretação, de reda.ção
ou outras, que pertencem a um outro
campo da legislação ,ou de especula·
ções técnicas e doutrinárias.
· .
8. Outra rnodifloaçã.o pretendida pe~
Ia resolução votada pela Cârnaro. es·
tabelece que, para formular seu pe·
dido de reconsideração, o funcionário
terá vista do processo por 5 dias na
pr6iprla repartição, e se forem · OIJlOS·
tos novos fatos ou apresentadas arguições novas, terá das mesmas conheci·
rnento para alegar· dentro de 72 horas
o que lhe rparecer de direito.
· 9. Atualmente o que se passa é o
seguinte: dispondo o Interessado de
120 dias para qualquer recurso ou
pedido de reconsideração (artigo 205
e seu parágrafo único) , a vista lhe
é dada, sempre que requerida, dentro
dêsse prazo, nos termos das gar~tntlas
decorrentes do artigo · 141, parágrafo
36 da Constituição Federal. · Logo, a
proposição votada pela Câmara, oue,
dispondo hoje de amplo prazo para
suas rec!a.rnA.Ções e alegações, se ve·
riam, amanhã, inquietos, conttando
apenas com o perfodo de nlgt1mas
horas para a defesa do que lhes pa·
recesse seu direito ou interêsse.
10. A inovação, !PQis, não rprocede e
tem o Inconveniente de obrigar a re·
partição a registrar nos processos a
abertura e .o encerramento da vista
dada ao interessado, expediente êste
usado no · serviço forense, mas que
por certo aumentaria e atro.vanmtria
a máquina burocrática, encarregada
de atender a· mais de 40 mil servidores.
.
11. Nos hábitos da administração
não se podem o.drnltlr êsses detalh~s
IllXuosos, sob pena de complicar ainda
mais a marcha burocrátlcn, qunndo
tudo aconselha a Introduzir, nela, a
simplicidade, a destreza e a segurança.
12. Atualmente, · não há fórmulas
tabeliOas para os recursos dos despa·
chos administrativos. O pro.zo de 120
dias (artigo 205) corre a partir de
sua publicação e durante· êsse perfodo
o funcionário tem as vistas que quiser
nos termos do artil(o 141 do p~rágrnfo
36, .1á citado, da Constituição.
13. A resolução da Câmara, àata
tJenia,. mudaria para pior a sltllação
existente, sem lucro para os r-ervldores, sem coriveniência para n serviço.
14. Estabelece também o proJeto
que "em nenhuma hipótese a ltutorldade dirá sôbre assunto que não
tenha tido · conhecimento tanto o
interessado direto ootno os órgãos informantes da administração" .
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15. Acreditamos que
aplicação
dêsse dispositivo se faria multo rara·
mente, pois não há, em regra, nenhum
processo ou expediente admlnlstratl·
vo, em que os diversos aspectos da
questão iPOstulada não são examlma·
dos por todos os que dêle participam.
Sem embargo disso, não nos parece
que deva prevalecer a Idéia elo projeto, pelo absurdo que nela r.e contém. Um simples gesto do requerente,
declarando não conhecer o o.ssunto
ventilado pela autoridade, bastará
pa11a ser o mesmo considerado Intocável, obrigando o · administrador a
deter-se, ainda que se trate de matéria grave e relacionada com qualquer
ponto do mais alto ·lnterêsse público!
16; E assim não deve ser. Os assuntos constantes de qualquer re.clamação administrativa não devem ser
vedados a nenhuma espécie de Psclareclmento ou de Investigação por am. bas as partes, e, em qualquer !ase do
processo, podem os lnteressarlos apre·
sent.ar provas, esclarecimentos c alegações, restando-lhes, como garantia
final, o próprio apêlo ao poder judl·
clárlo no caso em que não se sintam .
felizes com a decisão admlnl5f:.rativa.
Eis o que se verifica em face da !e·
glslação em curso,_ sendo, portanto, de
rejeitar-se a inovação aprovada pelos
vereadores.
17. Deseja, ainda, o p11ojeto modliflcar o parágrafo 2.0 do artigo 204 do
Estatuto. Pela redação atua\, ns recursos providos retroagem à data do
ato Impugnado "desde que a autori·
dade não determine outra provldên. ela quanto aos efeitos relativos · ao
passado". Pela redação proposta no
projeto, amputada esta última cláu·
suJa, lmpedlr-se-á qualquer· o•Jtra medida relativa aos efeitos do recurso
no passado.
.
1s: Não procede a mudança de re·
dação. Quando é provido um recurso
qualquer, seus efeitos stl.o . regulados
pela lei que rege a espécie' P.rn cnusa.
ou se. restaura Inteiramente o ato
Impugnado, ou a lei que •rata do
assunto permite outra comblnnçãCl
referente ao passado. Mas .tudo de
acôrdo com a lei e nos termos deln,
sob pena de ser corrigido o ato admlnlstmtlvo pela autorlr!a.de mais alta
ou pelo poder judiciário.
19. Assim sendo, li melhor rednção
é a que se acha no Estatuto, de vez
que, menos rígida, contempla as di·
versas hipóteses que podem ocol'Ter.
20. Finalmente, o projeto Interfere
no parágrafo único do nrtlgo ·205, que

estabelece se Interrompa 11. pre~crí
ção quando é interpôsto o recurso cabível, oportunamente apresentado.
Quer o projeto riscar essa palavra, a
fim. de que o "recurso lnterromp:t a
prescrição em qualquer caso, mesmo
que não seja cabível.
21. Ora, basta esta narrfltlva para
qiUe os eminentes senhores Senadores
se convençam da impo~s!bilidade· de
concordar com o projeto. A interrupção da prescrição é uma ocorrência ·
da maior Importância no campo .lu·
rfdlco, e, assim, somente deve originar-se de um recurso cabível a saber,
admissivel,

ajplicável, compatível,

e

não do recurso que não cabe, que
não se admite, ou que se proíbe na
lei. Estabelecer. que qualque!." re.::urso,
mesmo os incabíveis ou ilegais, possam Interromper a prescrição, é levar
muito. longe o desejo de servir às
pessoas,. em vez de. à justiça e ao
lnterêsse público .
Aproveito o . ensejo para renovar· a
Vossa: Excelência as expressões do
meu alto aprêço.
Angelo Mendes de Moraes, Prefeito
do Distrito Federal.
PROJETO

VETADO

Artigo 1.0 Inclua-se no . Capítulo
XIII do Título n (Do Direito !le Pe·
tição) do Decreto-lei n.0 3. 770 - de
28 de outubro de 1941 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Clv!s da Prefeitura do Dlstlito Federal) , depois
da letra b, Inciso I do artigo 204:
1.o Qualquer informação ou pare"
cer contrário só poderá fundar-se di·
retamente na· improcedência do pedi·
do ou representação ·par.'!. •) que se
transcreverá o dispositivo legal ln·
vocado. Quando outros motivos ha·
ja, mesmo concorrentes, para impugnação, serão . obrigatoriamente expostos e provados no corpo da Informação ou parecer. Num e noutro
caso abrir-se-á vista de 72 horas ao
funcionário parct dizer sôbN os termos em que foi co!ocnd11 a nmtér!a
do requerimento ou represen~ac;.lio.
Acrescente-se ao n.0 n do mesmo
artigo 204:
O Interessado terá vista <lo processo
por cinco dias, na J>róprla repartição,
para formular o pedido de ~·cconsl·
deração e, se no curso ulterior da
Instrução, forem opostos novos fatos
e formuladas outras arguições, terfl
dêles conhecimento para alegar dentre de 72 horas o que .lhe pnraccr de
direito.
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Acrescente-se ao artigo 204, VI:
decorrente dos maiores interêsses de
Aplica-se no recurso ol dispôsto ordem económica e social.
·
quanto ao pedido de ·reconsideração
Somos, pois, · de parecer que deve
Artigo 2.0 Acrescente-se no a~tigo ser aceito pelo Senado o Projeto do
204, depois do n.• VII e antes do pará- Decreto Legislativo n. • 18, de 1948,
que aprova o Convênio cm aprêço.
grafo 1.0 :
VIII - Em nenhuma hipótese a Sala das Comissões, em 27 de agôsto
autoridade dirá sôbre assunto de que de 1948. - Hamilton Nogueira, Prenão tenha tido conhecimento tanto sidente. - .Roberto Glasser, Relator
o interessado d!reto como os órgãos - Levindo Coelho. - Pereira Moainformantes da Administração.
cyr. - ·Pedro Ludov·lco.
Artigo 3.0 Ficam revogadlts ft parte
PARECER
final do art. 204, parágrafo 2.0 :
N.0 '793, de 1948
·" . . . desde que outra providência
não determine a autor!c!ade quo.nto
DA COMISSÃO DE. REDAÇÃO , DE LEIS
aos efeitos relativos ao passa:lo" ~ no
parágrafo único do ·artigo 205, as
.Redação final do Projeto de
palavras:
Lei da Câmara n.0 199, de 1948
"quanto cabíveis, e ...
Artigo 4.0 - Revogam-se as dispo- · Relator: - Sr. Augusto Meira.
sições em contrário.
. A Comissão apresenta (fl. anl!xal
a redação .:final do Projeto de Lei núA Comissão de Constituição e
mero 199, de !niciiativa da Cânlara dos
·
Justiça.
São l!dos e vão a imprimir os Deputados.
Sala' da Comissão de Redação de'
seguintes pareceres:
Leis, em 30 de agOsto de 1948. PARECER

N. 792, de 1948
Da Comissão de Saúde, sóbre
o Projeto do Decreto LegislatiVo
n.• 18, de 1948.
Relator: Senador .Roberto
. Glasser.
0

A coloboração entre -países. vizinhos
útil sob todos os o.spectos, é de excepcional releovãncla na esfera da de!esa
sanitária, esfera em que as medidas
postas em prática para acentuar a
de!esa das populações podem ser sacrificadas quando não haja, entre govêrnos inter1·essados, entendimentos
que lhes assegure plena eficiência.
F..stas breves pnlavras bastariam para
julstificar o Cotwênio Sanitário, firmado entre as Repúblicas do Brasil
·e do Uruguai em 14 de Setembro de
1946, se já não estivesse o importante
pacto maplamente
fundamentado,
tnnto na mensagem governamental
que o submeteu à; apreciação do Legislativo,· como nos pareceres· emitidos por diversas Comissões das duas
Casas do Congresso Nacional.
No instrumento diolomatico a que
nos referimos se cogita de fortal~cer
o combate ao t1•ncoma e a luta contra
a lniestação da varíola, tendo-se em
vista a coveniência de uniformizar a
técnica da vacinação anti-varióllca
nos- territórios dos países sanitários. São dois males êsses -cuja irra~
diação total reclama esfôrço supremo
de todos os povos, como imperativo

Clodomir . Cardoso, . Presidente. - ·
Augusto Meira,' Relator. Cicero
de Vasconcelos. Waldemar Pedrosa.

ANEXO AO PARECER N. 0 '193

· Redação Final do Projeto de Lei
do. Câmara n.• 199, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 E o Poder Executivo aut?rlzado a abrir, pelo Poder JudiciárlO, um crédito especial de Cr$ ....
139.300,00 (cento e trinta e nove mil
e .trezentos cruzeiros) , para o pagamento de despesas relativas a 194'1,
que deviam ter sido pagas, umas a titulo de gratificação .de representação,_
aos membros do Tribunal ..Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte, eoutras pelo aluguel . do prédio onde··
funciona êsse órgão.
Art. 2 ..0 - Esta lei entrará em vi·
gor ria data da sua -publicação, revogadas as disposições ell\ contrário.
PARECER

N.0 '194, de 1948
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS

.Redaçdo final da emenda do
·Senado ao Proieto de Lei da Cânwra n.• 119, ele 1948.

Relator: Sr. Cícero de . Vasconce·
los;
A Comissão apresenta Cariexo n.0 1)
a redação ti.nal da emenda do senaclO
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ao art. 1.o ·do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n,0 119, de 1948.
A titulo de sugestão, a Conussão
oferece a redação do projeto (anexo
n. 0 2), incluída a emenda do Senado.'
Sala da Comissão de Redação de
Leis, em 30 de agôsto de 1948. Cloãomár Cardoso, Presidente.
Cícero de Vasconcelos, Relator. -

ANEXO AO PARECER N.0 '195
. . Redação final do Projeto de
Lei da Cdmara n.O 108, de 1948.

o

Congresso N-acional decreta:
Art. 1.0 . ;__·Fica o Poder Executivo
auto1iz!Ulo a nomear, dentro de quinze dill5, a partir da publicação jesta
lei, uma comissão destinada a supeAugusto Melra. - Walclemar Pedrorintende.r a construção do monumensa.
to a Rui Barbosa, a Que se refel'~ o
art. 33 do Ato das Disposições Cons0
ANEXO N.0 1 AO PARECER. N. 794
titucionais Transitórias.
RecU!ção final· da emenda S1tArt. 2.0 - A Comissão compor-::e-á õstttutlva do senado ao art. 1.0
de cinco membros dos quais dois, pelo
do Projeto de Lei da Cdmara nú- menos, devem ser pro.fessôres da Esmero '119, de 1948 •
cola. Nacional de Belas Artes, da Uni·
versidade do Brasil.
Onde se diz:
Art·. 3.0 - Para a escolha do oro!'inclusive a de previdência social",
jeto,
.serâ aberta ·concorrência pública
d!ga.se:
pela
comissão, . que . providenciará no
"exclusive a de previdência
socíal".
sentido de ficar a construção do mo. .
num·e:nto concluída .até o dia 5 de
ANEXO N.0 2 AO PARECER N.'' 794
novembro de 1949, data centenária
·Rectação final do Projeto de Lei
do nascimento· do grande brasileiro.
da Câmara n.0 119, de 1948, incluiArt. 4.0 - 11: também o Poder lt~xe
da a emenda do Senado.
cutivo autorizado a auxiliar a ereção,
na capital da Baía, de outro mónuO Congresso Nacional decreta:
mento a Rui Barbosa.
.
0
Art. 1. - São Isentas do impôsto
Art. 5.0 - O Poder Executivo ao
de importação, das taxas aduaneiras
·a regulamentação e às !.nr.expedir
exclusive a de pl'evidência social, do
truções
n~cessárias à execução da
impôsto de consumo. e do selo de
presente
lei, abrirá, pelo Ministfl.ri:J
mercê, as cento e vinte e oito calxa3
da
Educação
e Saúd·e, os créditos esde papelão, chegadas dos Esta.clos
':leclals
de
CrS.
7;000.000,00 (sete miUnidos, ·pelo vapor . "Council Bluff
lhões
de
cruzeiros)
crs l.OOO.OOO,QO
Victory", em junho de 1946, para ~t
(um
milhão
de
cruzeiro.~).
respectiva.Irmandade da Santa Casa de Miseri•
mente para a execução do d!spôsto
córdi&, de Santos, pesando 528 quilos
nos n.rts. to e 4.•.
e contendo equipamento necessárlc• ao
• Art. 6.0 Revogam-se as dlsposipreparo de sangue para transfusão
çocs
em contrário.
e .à sua a@cação em serviços hospita- .
O SR .PRESIDENTE - Estâ finlares.
da a .hora do expediente.
··
Art; 2.0 - A present.e lei' ent:·ará
Anuncio
·
que
se
acham
sôbre
a
em · vigor na data da sua publicação
mesa para.receber emendas nas duas
revogadas as disposições em contrápróldmas .sessões os Proletcis · de Lei
l'lo. ·
da. Câmara ns .. 319, 320, '321, 322, 323,
PARECER
324, 325 e 326, de 1948, cujos avulsos·
já foram 'distribuídos.
.
N.~ 795, de 1948
Terminado o prazo regimental de
emendas perante a Mesa, vão às CoDA coMISsÃo nE nmAçÃo DE 'LEis .
missões
competentes os .Projetas de
Reclação final do ·Projeto de
Legislativos, ns. 27 e 28 e
Decretos
Lei da Cdmara n.O 108,' de 1948.
Projetas de Lei da Cãmnrn. núm~ros
Relator: Sr. Waldemar ·Pedrosa.
113.1'14 e L15, .todos também dêste
ano. .
A Comissão, BJ;Jresenta em anexo a
· Não há oradores inscritos.
redação final do Projeto de Lei da
O SR. FERNANDES TAVORA (•)
"Câmara n.0 108, de 1948, aprovado pe.,... Sr. Presidente, a propósito de um
lo Senado.
discurso aaui pronunciado p~lo ilustre representante do Rio Grande do
Sala da Comissão de Redação de
Leis, em 30 de agôsto de 1948. - . Sul, Senador Sal"ado Fllh•1, ho.le,
pelo "Corr~io da Manhã", o Sr. BrlClodomir Cardoso, Presidente.
Waldemar ·Pedrosa, Relator .. - Cf·
(0) Não foi revisto pelo c>rador.
cero de Vasconcelos.
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gadeiro Guedes Mun!z, · faz referências ta.mlbém à .minha pessoa, em virtude de um Biparte que dei naquela
ocasião. Quero lêr ao ,senado o trecho
dêsse artigo que me diz respeito e dep()is dizer algumas :pal!Wras explicativas.
Declara o Brigadeiro Guedes Munlz:
"0 Senador Fernandes Távora,
que pertence à estirpe dêsses homens sinceros, probos e patriotas
que nos deu um General Juarez
Távora, merece tõda a ~lmpatla
e acatamento.
·
Por certo S. Ex.• pesará o
mal que fez, não contra mim pessoalmente, mas contra uma ..,bra
do. Brasil, e por Isso perguntará
ao Tenente-Brlgadelrr.• Eduardo
· . Gomes que, pessoalmente, presidiu à entrega daquêles motores,
se êles existem ou não; ou mandará pessoas insuspeitas, de_ sua
inteira . confiança, examinar, voando em Cumbica, os motores
construídos na Fábrica de Motores bem como não deL'i:lll'á de
inspeclonar, em· Qtutandinhll, o
"stand" que a nova Diretoria da
Fábrica ali instalou; expondo tudo aquilo que deixei cm produção
na Baixada Fluminense, dos motores, fusos e geladeiras, até o
protótipo do tratar agrícola cuja
silhueta lá aparece com a nota
de que êsse tratar "já foi construido e oficialmente aprovndo
nos Estados Unidos." .
No momento nlio ~e! se 11 Fábrica de Motores produzirá até
"berimbau" como afirmou ainda
textualmente o ilustre representante cearense e nlio posso nem
:refutar nem ·conilrmar, ,pois, há ·
oito meses, estou fora da Fábrica,
de volta à Aeronáutica. Compete
à nova dlretorla dessa Fábrica esclarecer a s. Ex.•".

E como a imprensa noticiasse, sem
as sucessivas transformações por que passara a Fabrica de
Motores, que iria produziMo material
diverso daquêle a que fôra destinada, :fui naturalmente levado ao
aparte que tanto parece haver magoado ao Brigadeiro Gued~s Munlz.
Devo declarar que não foi meu lntento subestimar a competênciá técnica daquêle Ilustre mllitar, .ri\as tão
somente cumprir uma Indeclinável
obrignção de representante do lpOIVO.
chamando a atenção do Senado para
. aquilo que se me afigurava um evidente paradoxo.
Afirma S. S. que a Fábrica de
Motores os está produzindo e que, alguns dêles, têm sido entregues na
presença do Tenente-Brigadeiro Eduardo Gomes, para funr!onarem nos
aviões que voam no aeroporto militar
de "Cumblca".
li: claro que, se Eduardo Gomes
presidiu à cerimônia da e!ltrega desses motores, ninguém tem · o ·direito
de duvidar da sua existência.
contestB~Ção,

o

Sr. Salgado Filho .-.Dá V. Ex.•
para um esclarecimento?
<Assentimento do orador) - .A ale-

licença

gação do ilustre Brigade~o Guedes
Muniz nlio exclue . a afli'mativa de
V. Ex.• de que os motores da Fábrica
Nacional de Motores nlio ~e uttuzavam naquelas células que ·. lmri ser
·produzidas em Lagoa santa .. Dos
aviões a · que S. Ex.• se refere, o
BT 15 - Voltee - são aparelhos de
adestramento intermediário, l!las não,
fabricados no Brasil e mais do que
isso, hoje em desuso. Segundo esta'Va ai;sente pelo .primeiro Diretor .da
Escola de Aeroln&utica, nem mesmo
como avião intermediário ia. continuar a ser usado.
Restavam . o avião intermediário
entre o primário PT 19 - Fairchild;
que se fabricava no Galeão, e o N.A.
ou, atualmente, a A.A. 6, de adestramento avançado produzido Pm LaOra, Sr. Presidente, no ll!'arte que gôa ·santa. Os motores fa.bricados,
dei ao Ilustre Senador pelo Rio Gran- no entanto, . não se adaptavam aos
de do Sul. meu eminente amigo Dr·. aviões de Lagôa Santa. Peço ao noSalgado Filho, quando, há poucos di- bre colega .permita-me acrescentar .
as discursava sôbre a Fábrica de um esclarecimento. Diz o Ilustre
Avlões de Lagoa Santa, extr~.nhel que, Brigadeiro Guedes Mu:nlz que a.uis
sendo construídas simultaneamente para o Ministério da Aeronáutica a
duas fábricas que se deveriam com- Fábrica Nacional de Motores. Há
pletar, quais a de Aviões de La- equívoco daquêle digno militar.goa Santa e a de Motores. da Baixa- Quando do planejamento da menda Fluminense, chegássemos ~ tris- cionada fábrica, quando ainda em
te decepcionante verlflcnçõ.o de que projeto, realmente desejei a btta lnos motores produzidos por uma, nfio corporação à Aeronáutica, justase adaptavam às fuzelagens fabrica- mente para sincronizar f,Ua produdas pela· outra.
··
ção com a da Fábrica de Lagôa

(<
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Santa. Houve re.slstênéia, e, como

:não . existia, ainda, programação de-

finitiva, pois S. Ex.• falou-me a
respel,to, dois dias . a1oós · minha nomeação ·para Ministro da Aeronáutica, aquiesci em que a Fábrica Nacional de Motores continuasse Incorporada a outro Ministério, sem a
responsabilidade do M.in!!;térlo entregue à minha gestão. Depois de instaloJda a fábrica, tódruvia, jamais desejei - conforme afirmei - •;lesse a
mesma para o Ministério da Aeronâutlca.
.
.
• . O Sr. Victorino Freire - o Ministro da Viação da época, General
Mendonça Lima, nunca · fêz quf:'stão
de que a Fábrica Nacion:1J de Motores permanecesse naquêle MlnistéTlo.

O Sr. ·Salgado Filho_ - Perfeitamente. Esclareço, apenas, que;- qua.ndo se projetaya a Fábrica Nacional
de Motores, dentro do Ministério da
Viação, eu, de fato, de.sejei sua incorporação ao Ministério na Aeronáutica, justamente com a finalidade
apontada. Depois de construi(\a a
Fábrica e escolhido .o modêlo do motores a serem fabricados, jamais desejei .sua inclusão no Ministério Eob
minha responsabilidade.
. o Sr. Victorino Freire - · Havia,
aliás, controvérsia relativama!1te à
.questão de motores.
·
o Sr .. Salgado Filho - Não c1esejo
~onsiderar êsse assunto.
o Sr. Victorino Freire - V. Ex;•
o conslderarâ mais adiante, não tenho dúvida.
o Sr.· Salgado Filho -.se fôr necessârl'o, · com muito prazer.
O SR. FERNANDES TAVORA Agradeço ao nobre. Senao:!or Salgado .
Filho o esclarecimento· que acOJba de
prestar.·
.
Dizia eu, entretanto, que Isso 1:.ão
basta para provar que a Fábrica de
M.otores está pre!lnchendo a qua fl.nalldade, isto é, produzindo o bastante para justificar o grande capital nela empregado e as espPranças
que, na mesma, depositavam os brasileiros.
Seria multo lógico e desejável que
·o dlretor dessa fâbrlca - ou quem
de direito, por êle. possa falar ·"'!:,,
trouxesse a público os dados naressârlos . e suficientes àquela justificação, pois, só assim, seriam acalmados os receios e ansiedades clo3 patriotas e desfeitos os equivocas que os
levam, algumas vêzes, a Injustiça,
que nunca pretenderam praticar.

Pelo que me diz respeito, nflrmo ao
ilustre Brigadeiro .Guedr.il Muniz que
nunca tive lntúlto de fazer-lhe mal
. algum e, · multo · menos, a qualquer
empreendimento que realmente, possa ser considerado "uma obra do
Brasil". <Muito bem; muito bem) .
O SR. PRESIDENTE -.continua
a hora do expedl!!nte.
O SR. JOAO VILLASBOAS (•) .Sr. Presidente, repercutiu dolot•osamente no espírito público brasileiro
a noticia de que os ;nutllados da .·
guerra.- os pracinhas, que, •t sarv!ço
do Brasil, foram à Europa combater
o nazi-fascismo e de lá tronxm·aril
lesões que os deformaram, receberam
ordem de despejo do local cm que se
en con h'avam sob os auspicies da Comissão ;de Recuperação dos Jnválid•ls
das Fõrças Armadas.
l',sses brasileiros, inut!llzados para
auferir .o próprio sustento, foram
mandados para .a rua, P., de agora
em diante ,terão de estender a mão
à caridade, sendo obrigados- a dormir
nos bancos das praças públ!ças ou
sob as pontes, num· verdadeiro esta.do de abanãono.
.
Não creió que o Exmo. Sr. Presidente da República· e os Ilustres Mi- .
nlstros das pastas milit-ares fechem
os olhos .a<IlJte situação tão dolorosa.
Não posso acreditar QUe o Sr. General Eurico Gaspar outra, organizador da Fôrça Combatente enviadA.
aos campos da Europa, seja. insensível à situação aflitiva a que &ao arrastados os brasileiros mutllauos no
campo da luta.
Alega-se que tal situação é devida
-à falta de crédito para manutenção
dêsses homens; no entanto, até o momento, no corrente exercício, o Presidente da República solicitou do
.()(mgre.sso Naclonal a alJei1tura de cré. ditos suplementares, especiais ou ext.raordinârios, num total de Cr$ ....
907. 260.361,40 já tendo il!do concedida a Importância de Cr$ ......... .
o

532.977.947,20.

-

Estou· ··certo de que seria com o.
i:nalor satisfação e tocado do mais
alto sentimento de patriotismo, que
o Congresso Nacional at~nderia a um
pedido de crédito a fim rlP. que não
fõsse Interrompida a r.sslstôncia a
êsses mutilados da segunda gue:'t'a.
· Uma vez que estamos concedendo
créditos para manutenção dessa inutllldade, que é a Fundaçilo Brasil
Central; se votamos 1un crédito de
(•) Não foi revisto pela e>rador.
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quarenta milhões de cruz'l~ros para.
O SR. JOAO VILLASBOAS -.
consertar as finanças inconsortávcis • Uecebo o aparte do nobre Senador
do Baru:o da Borracha, não Feria
Vlctorino Freire. Fico sa.t\sfdito ·c esrazoável, Sr. Presidente,· que o Parpero que o Sr. Presidente rto. ·Replllamento negasse crédito para contiblica não deixe de atender no o.pêlo
nuação da assistência a f:snes praciontem levantado na Câmru·a. ilos
nhas.
Deputn:dos e do quá.l faço éco, nêste
O Sr. Augusto Mclra Permite momento, no Senado.
·
V. Ex.• um aparte? (Assentimento
Efetivamente,. aos "prRcinhns" que
do orador) - O Banco ola Borracha
tomaram parte na guerra e · 'I'Oltaram
não é inconsertável como V. Ex.• . em cond~ções de prestar serv!ços, tem
acaba. ·de dizer. Está funcionando p~r
sido dndo todo ·o ·ampa~o. Jegislanilo·
feltamente e desempenha a mais alta
se mesmo no sentido de facllltur-lhrs
função. ile natureza. :ecf)nôm\ca. e fi.
o Ingresso em cargos P·~bllcos •e ilmé
na.nceira de tôda. ·a. Amazônl:l.
o Sr. Victorino Freire - Muito dando-lhes .Preferência. ...
·o Sr. Victorino ·Freire - Absoluta
·bem.
preferência.
O SR. JOAO VILLASBóAS- ReO SR. JOAO VILLASBóAS- ...
cebo 'com prazer ·o aparte do nobre
·colega. No entanto, não me quero para ocupação dêsses ·cat:gos. Já se
desviar ·do assunto que ·me 'trconxc à. abriu, mesmo, . crédito pam ropatr.latribuna, para discutir o ca3o ilo Banco ção dos ossos dos que lá mor.reram; !'
·da Borracha. Espero ter ·oportunida- nomeou-se uma. comissão de . prtrla•
mentares que foi, ou terá Ido, à Itália.
de de fazê-lo mais. tard~.
· Sr. Presidente, !!.§somei à. tribuna para acompanhar, de volta, os restos
dos que se acham sepultadoa em Pis·
'simplesmente para dirigir um apélo tola.
··
·
ao Sr. Presidente da República e aos
o ·sr. Arthur santos - Ainda 0111miniStros das · pastas ml!l.tares e aos
tido de que i:ls deixem ao desampa- tem, foi votado nesta CasR um projeto de lei concedendo situação espero os brasileiros que, na ·defeRa. da
· dignidade da. pátria., foram nos cam- cial às praças da. Fôrça Expedicionária que, mesmo dispensudos · do
·Pos da Europa e de lá l'oltarnm cegos, côxos, mutilados e hoje se vêem serviço do E:xército, apre3entarém
despeJados do local onde encontravam sintomas de moléstia adquirlrln, ou
que pudesse ter ·stdo adqutrid•l, em
acolhida por parte do Govêmo que
serviços de guerra. Oe sorte que, 'etll
(JS obrigará a ir· para a rua ·estender
abono das palavras ·de V. Ex.6 , 're·
a mão à. caridade pública.
.cordo.
que o i?oder L'l!glala'tivo · tam''O Sr. Victorino Freire - Di\ Vossa.
bém
tem
colaborado no ~entldJ de
Ex.• licença. para. um aparte?
·salvaguardar 'e amparar os ·militares
O SR. JOAO. VILL.A:SllOA's '- ·Re" desprotegidos.
·
'cebo-o com prazer.
b SR. JOA'O 'Vn.l.o!SBOAS - o
·o· Sr. 'T!ictorino ~reire - V. E:x:• aparte
de V.
-vem ·;reforçar 'li'il•
pode ficar certo i:le qu~ o .sr. :PrP.slnha.
argumentaçlo.
·l:tea!m'e*e, a.
·aente da República não deixará no
l-Taçll.o
tllril.
-probur118o
•. !fflLntfl!~têr
·desamparo· os .l'nutlla:dos da .Fõrç:t 'Ex- . seu reconhecimento à.quêleR
rque f'l·
·pedicionária Brasileira, mesmo porram
à.
Europa.
combater
o
nazt"fas•
que .pari!. os. qúe n'Ao 'fic'!lriun ~inutm
cismo. N'ótlcla"se, 'trtesm'o. . 'qúe. o
·zados s. Ex.• abriu exceçao nomeansr.
Presidente da. RiiPI~bllca te'rlá .
do•os para. vagas 'eJ.1stentes nos Ml·nistérios, apesar 'de haver sustadr> as sido ;promOVido a. 'atmeral de ElGêr•
cito em conseq!lêhcla. da. 'lei ·que ·~
nomeações para. tais cârgos. Centeterminou
o ascesso ao .:posto Imediato
·na~ dêles, ·sem ·concUrso, se têm be{ios militares .que 'tivessem · 'tomaêlo
~iliiflcla'db com a médldb., ·que ·visa
parte a.tlva nas operâç'oes ue ·guerra.
Jilst.a.men't'e ·a amparar ·os ~xp~' Uclrl'hariõs. Assim, se 'S. E:c. 6 já tem
. 1'or ·ts!!o, sr. ~residente, a::oreiilto
·âmparaâo ·os sadios, jamrus· dei."Cará
que s. Ex.•, o ·Sr. Presidente ·rln :Re·
·(!e ·razê-lo quanto aos· mutllnd•ls.
.'\11Úb11ca e ·os :srs. Ministros ~as Pas"tas Miiftill'es 'não ffe'llca!'!io ·de ·t~ten
~ ~. }vo d' Aqliino - :RealmP.llte,
··o 'Sr. 'Presidente da. 'República tem ·t'fer A sitú~ esp'ecill;l'ISsa a 'flll!l
tna.nifestaâo 'éssa ~reocupação ein nu- · 'foram lev&:ai:is ·os mutila:i:los ;da b'l'l\n•
·merosos atos.
·de g'llerra. A:~ hoje, 'Jidrém, •ou •até
o sr. Víétorí11o Freire -- o líder ont'em, ·nenliüma •med'iila ba'Vl!t 'Sidb
da maioria vem de conf!rntar ·o ·que tomada, no sentido 'de lmpedtr ·o
acabO Cle ·~rzer.
despejo qile :Pesà. ~sõbtoe t'les.
· ·,
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•
providências imediatas para. D.tender mente popular.
a situação dolorosa em que se ~n~
A suspensão de seus serviços por
contra, êsses brasileiros, ao em vez dificuldades financeiras oriundas da
de trazerem sU:aS deformidades e se concorrência de emprêsas congênercs,
sujeitarem dentro do País a êsse vexa- em melhores condições de n.parelha· ·
me, ·.preflr!ria:m estar mortos, porque mente e que fazem o .percurao do
'assim seus despojos transpo!Ttados, . litoral, acarreta grandes preju!zos ao
com !ll'ande pompa, para o território norte do Pais, e clama, pede, exlirta
·e suplica dos poderes públlc,,s uma
·
brasileiro.
·
Meu apêlo, é, portanto, dirigido ao providência.
Deixo consignado o pedido que ·re~
Sr. Presidente da República e aos
cebi do povo do meu Estado e que
seus Ilustres Ministros, no sentido de
transmitido a s. Ex.• o .sr. Pres!-:
uma medida Imediata de amparo a
dente .da República. ··(Muito bem;
êsses homens, que não e~tão 'pedindo
benevolência, o~.trldade ou rrenervsi- muito bem).
dade do Govêrno, mas exigindo ltJ!Uilo
Vem . à Mesa, é lido e nprqvado
a . que legitimamente têm direito .
o seguinte
(Muito bem; muito beml,
PROJ'E:ro ·DE . :LEI DO :sEN.\DO •.
. O SR. PRESIDENTE ..-'- Continua
·
a hora do 'expediente.
N.0 37, de 1946
O SR. •OLAVO OLIVEmA ·(~l 4utoriza :a encampação da EmSr; Presidente, recebi do Sr. Milton
,presa de Navegação Aérea Brasi;.
Costa Freire, probo e dinâmico presiletra· Sociedade Anónima, e ·dá
dente da ·Associação ComerciAl, do
·
·outras
providências.
Estado do Ceará, ·O seguinte .telegrama':
•
O congresso .Nacional decreta:
"Esta Associação pede vênla
Art. 1.0 Fica o Govêrno r,utm:izado
solicitar valiosa interferência. V.
a encampar a Emprêsa de Na,eg:tção
Ex.a ·sentido restauração maior Aérea Brasileira Sociedade Anôn!ma
brevidade
tráfego
·Navegação · (N. A. B;), aproveitados seus tltuais
Aérea Brasileira S. A.. ora · ~us servidores com mais de dois .anos ·de ·
··penso, Virtude mesmo multo -vem serviço efetlvo na dita Emprê~a.
contrlbullldo maior desenvolviArt. 2.0 A fim de dar ·cumprimen·mento nosso Intercâmbio ·cumer- to ao dlsJ,Jôsto no ·art. 1.0 desta lei,
cial ·social todos Estados, princi- o ·aovêrno . utilizará parte do s~ldo
palmente ·entre ·cidades nosso ln- dos créditos ·congelados, em ·seu fa. terior pelas facllldndes comunl·
vor, existentes no Exterlo:-.
caçlio Capital Federal ·e S. Paulo.
.. 3.0 O •Govêmo de~tgnará elesPresente ·sollcitaçlio 1ntermeta deArt
logo, um ·Interventor para tomar
~lnceros. deseJos povo cear~ns~.
)'m•Pe
Sób 'I'Ontrõle !me"
Penhoradamente ·et~ta ·asstlcblçao dlato edaadniilifst.rar
Dlretorla
de Rotas Aéreas
al!'rAdece atenção ·dispensada ês!e do Ministério :da Aeronáutica
o ]la·~
~edldo.
tTlm!lnlo a~~lin encampado.
At.enlcosamente, Costn Freire.
·AI't .. 4,• .Revogam-se Rs ·disposições
Associação ·Comercial ·ceará".
'em contrario.
·•
Ocorre, Sr. 'Presidente, que a NAB
Justificação
é ·a ·ünica emprêsa de navep,ação ·aérea
. A .sociedade· anónima Navegl\ção
brasileira ·que ·serve o Interior, fazendo serviço regular entre ·a. c:tpital
Aérea .Brasileira ·(N .. A. B,) ~esde
da :replttiltca 'e as. cidades do 'l'ertão
1941 vinha :prestando lne~'tlmã.veis
da ~ahla, :de Pernambuco, Ceará,
serviços à ·região Norte do Brasil,
Pla'Ui ...
nozpeada!J:lente ,.ao Oeart'i., ao .MaraO Sr. Victorino Freire - E Manhao e ao Piauí, sendo nuo a ·êste de
ranhão .. ·
maior v~l!a por. ser a ünica. t:mprêsa .
que os prest.ava à ·Capital elo Estado
O 'SR. 'OLAVO 'OLIVEIRA - '· •.
e ·a cidades . rlbelrlrihas ·do São Frane Maranhli.o . Essa emprêsll, [l:lém ·da
regularidade dos servicos ·e lle ·r.er ·a cisco, .que têm .ligação ·cUrilta .com. o
Sul .do Estado, aando·lhe i1h.>nto e
única que trafega pelo Interior do
vida de ·vez · ·que· sem •outra comunJ;.;.
Pafs, ·encurtando ·grandemente ·as discação que 'O lombo do h urro e· do
tâncias; ·oferece á;indn. a vanta~em de
passagens ·mais módicas ·que ·ns ·das
cavalo, ·se viam sem):lre mergulhados
no esquecimento, afastac!o~ que ·i\Ssim
(•) Nli.o foi revisto pelo orador.
se achavam do convívio rto Mundo.
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móveis, all não passam .;!(ls projetos.
Os Departamentos de Estradas de
Rodagens e de Obras contro. as ·Secas,
não têm bem definidas suas a.tribuições, achando a segunda que aua
função é abrir poços, construir açudes e serviços outros com ôstes condizentes. De resto com os seus quadros de engenheiros de mais do metade, · não pode dar aplicação a verbas votadas para estradas, boelros e
pontes com a eficiência desejada e
·
reclamada.
O Ministro da Fazenda precisa
acusar so.ldos orçamentários para benemerenclar sua administração, da!
a, parallzação de obras, mP.smo as já
Iniciadas. Não há nisso uma censura,
pois são pontos de vista mais ou menos respeitáveis.
O Departamento de Estradas de
Rodagem é um Estado no Estado,
como tôdas as autarquias, tem Beus
planos a executar, viagens a fazer
no Exterior, Congressos a comparecer, teses a formular e a •tpresentar;
n!lo pode cogitar. de coisas mínimas;
por exemplo: uma estradinha de 60
quilómetros l!ga11do um centro prndutor a outro exportador no. meu Estado. Os, latinos diziam "Pretor non
curant de minlrnls"; os portuf\Ueses
se expressam melhor quando afirmar
que "As águias não comem moscas".
:1!1sse brocardo aqui não cmv•llve malícia, dado o alto conceitn da ilibada
honestidade de ·que goza o funcionalismo público , do Pais, com especial
mençiio ao. Ilustre chefe do citado
Departamento. "Honi sois que mal
y pensa:•. Essa· dlgressãr>. é feita
para mostrar de como ~ofre pmsentemente o Centro e o Sul do Plau!
com a farallzação das viagens da
N. A. B., sentida por quantos eornm
1!)0r ela !favorecido. Chamam: o
comércio, a Indústria, os p:wtlculares
e os poderes municipais, estadu!tis e
fe<jerais, situados no Piauí. As calamidades que assolam aquêle, não digo
infeliz, mas desaf-ortunado Estado,
vem juntar-se a quase .falê:lcia dos
:serviços da N. A. B. Já não temos
abastecimento de áfl\111 potá\'l:ll em
nenhuma cidade do Estado. O suprimento do precioso liquido é feito pela
forma a mais rudimentar do Mundo.
:Basta d!zer que em Tereslna, capital
do Estado, e Parnafba, .~un mais importante cidade, êle é feito como o
era na Palestina, há mil anos antes
de Chrlsto. :€ o jumentlnho a transportar as ancoretas com a água apanhada no Parnnlba, tal como era no

'" milenário Jordão. Luz elétl'lca, telefone, ônibus, bondes, são assuntos de
que tiveram conhecimento ns populações de raros Munlciplos do Estado.
Esgõto é um mito que r-c conhece
através de lendas .. Pois bem, êsse
povo pobre que tem por máx!ma preo.cupação as dlssenções llOlitlcas, que
pela conquista de uma Prefeitnra dá
a vida ou a liberdade, poi8 rilsso resulta para êle a faguelm esperança
de melhores dias, esperança, confOrto
e de paz, vai ser prlvauo !los aviões
da N. A. B., porque esta emprêsa.
com um passivo declarado de quase·
80 milhões de cruzeiros, e um. r•tlvo
estimado não se sabe em quanto, e'>l·á
às portas da falência, segun!lo se
diz em todos os cantos desta cidade.
São seus credores: a Un\ã.o Federal,
em cêrca de 35 milhões; o Banco do
Brasil, em 15 milhões: os Caixas
Económicas Federais, em 4 milhões;
o Instituto de Resseguróa, se niío me
engano, em 11 milhões, ttlém dos
vencimentos em atraso dos seus r,ervldores, que já sobem a 3 milhões.
Somam estas parcelas quase .70 milhões, restando, portanto, 10· ml!hões
para os outros credores.
.
Quer Isso dizer que a União Federal,
dlretamente e por seus órgãos mais
chegados pela ligação Intima de interêsses, tem que defender mais de 85%
daquêles créditos. Qualquer demora
em sua aç.Ao redundará em prej\l.Í2101l
insuperáveis para ela União e para
as populacões beneficiadas pela l'eferlda emprêsa.
Só Isso .tustiflca plenamente o. Intervenção federal pedida.
Sala das sessões, em 31 de arrõsto
de 1948. - Joaquim Pires.
O SR. PRESIDENTE - O projeto
cme acaba de ser !Ido, da :mtorl:l do
Sr Senador Joaquim Pires, vai à
Comls.~ão de Constitutção e ;Justiça.
Continua· a· hora do expediente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA Sr Preslden"te, ao entrar, ho.ie, nt'sta
casa tive a triste not!c!n cio súbito
falecimento do Dr. Augusto Pinto
Lima, quando presidia a sessão do
Conselho Federal da Orúem dos
Advogados do Brasil.
A nova foi, .para mim, terrivelmente dolorosa e quero crer também o
tenha sido para tõda a classe dos
advogados do Pais. <Muito be:nl .
Augusto Pinto Lima, que falece
depois dos setenta anos de ldade, ln·
tegrou-se de tal sorte na carreira que
abraçou e ilustrou, que se tinha a
impressão de com êle marcharam os

-857-.

•

!Próprios interêsses da nossa classe.
Conheci-o há muitos anos· vinhalhe acompaÍlhando os passl)s' dia por
dia, recebendo-lhe as manifestações
de simpatia e tributando-lhe n3 minhas homenagens.
Presidente do Instituto rla Ordem
dos Advogados do Brasil em duas direterias; presidente do Conselho da
Ordem dos Advogados do Distrito Federal. e, ultimamente presidente do
Conselho Federal da Ordem elos
Advogados do Brasll, nuncP, um de
nós gritou em nome dos direitos da
classe que o seu grito não encontrasse reflexo no coração e na Inteligência de profissional tão decidido. e distinto.
O sofrimento de qualquer companheiro, a Injustiça de que fôsse alvoaqui ou ali encontravam, na mentalidade do causídlco eminente, tõda . a
revolta; tôda . a indignação, toclo o
protesto que um homem dá ?nobllis. sima protessio, a que se referia Cícero, podia manifestar.
. O que lhe caracterizou a vida, foi a
dedicação absoluta e integral a seus
companheiros, essa sol!dariedn.de nunca desmentida aos. que fazem da arte
de defender os interêsses 'llheios c o
direito dos homens a profissão constante, o ganha pão de todos os dias.
Advogado na mais completa acepção do têrmo, Pinto. Lima jamais de·sertou. da sua tribuna.
Nenhum regime de tôrça, ou de
violência, nenhuma situação que pretendesse negar os direitos fundamentais da pessoa humana o encontrnn
sequer neutro, seauer indiferente, pelo

te ligado a outras ilustres famíllas
do Brasil, não se serviu êle, um dia.
sequer, da dignidade da posição que
a origem lhe proporcionava, preferindo advogar - cem por cento adcogado e colocar-se constantemente todos os instantes, ao lado dos que
sofressem, dos que recebessem · de
quem quer que fôsse, qualquer agravo, qualquer injustiça.
A classe dos advogados, Sr. Presidente, está hoje de luto.
·
O Sr . .Arthur Santos-:- Muito bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA Perde uma das · grandes perr.onal!dades, perde um chefe, um orientador
. um. amigo.
E cada um de nós, me5mo aquêles
que não tiveram a fortumt de conhe. cê~lo e com êle privar pode Pst.ar certo de que desal!lareceu uma figura com
quem poderíamos contar em qualquer
.momento.
· Advogados do Acre, do Rio Grande
do Sul, de Goiás ·ou de São Paúlo
todos podiam estar certos de quéuma injustiça contra ôles praticada
um ataque qualquer à sua dignldadé
tinha logo, no Rio de Janeiro o reflexo mais Imediato e mais sincero
na pessoa, na atlvidade e na palavra.
de Augusto de Pinto Lima.
Se está de luto portanto, Sr. Pre.;.
• sidente, uma grande classe: se o5 advogados do Brasll perderam o 5eu presidente, o Presidente do seu Conselho
- Federal; é bem que eu rUga que o
luto é do próprio Brasil.
A queda ·de uma figura dessas reflete-se em ~reral, na conformidade
brasileira. Todos sofremos e por essa.
razão, Sr. Presidente, venho clelxar
~~~;::i0fo~~~ a~~:S~~n~e 5~a~~~~~~'. aqui
a minha manifestação de saução de protesto, em nome· da p1•ópria.
dignidade · da classe que . ropresen- dade, verter a minha lágrima, prestar a minha homenagem a uma fi,tava.
gura que tanto honrou a sua classe e
• O Sr • .Arthur Santos- Muito bem.
tanto dignificou o próprio nome do
O SR. FERREIRA DE SOUZA Brasil.
Pode-se bem dizer· que o morto de
O. SR. PRESIDENTE - Continua.
hoje foi uma figura altamente reprea
hora
do expediente.
sentativa. da· mentalidade, ola caoar.iO SR. IVO D'AQUINO - Senhor
dade e da dignidade bras!lelra. Podese bem dizer que o desaparecido de _Presidente, cumpre-me também dialgu!lllas horas atras, no momento em zer algumas palavras a respeito da.
que desempenhava uma das mais ele- triste notícia que hoje noo surpreenvadas funcões da sua carreira qual deu, do falecimento do Presidente
de presidir o Conselho Fedurnl da do Conselho Federal da Ordem dos
Ordem dos Advogados, fo! um . espí- Advogados, Dr. Augusto Pinto Lima..
rito de escól e um homem que jaAinda ap:ora ,o Sr. Senador Fer~
mais neJZOU os juramentos de defn· relra de Souza teve ocasião de resder· a .1ustiça. e o direito e de amparar saltar o que foi a vida do !lustre
causídlco que, na presidência daquêa liberdade.
De descendência ilustre, de conhe- le Conselho, atln~iu a mais 1\lta incida estirpe do Império e lnt!mamen- vestidura honorifica a que um ad-
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vogado pode aspirar dentro da sua
classe.
Todos sabem, especialmente, · ós
que lidam no fOro, o que vale o. Qrdem ó.os Advogados, não apenas na
defesa das prerrogativas e do interêsse de uma nobre classe mas,
principalmente. para, atenta c vlglla.nrte, acompmhar todo o desenvolvimento . dos Institutos ,Jurdicos, discuti-los e ao mesmQ tempo sugerir
. medidas que, mais de uma vez, têm
correspondido aos próprios anseios
da coletividade pol1tlca.
Quando elaborávamos a Carta de
1946, foi-nos dado avaliar o subsidio que nos trouxe a Ordem d•lS Advogados; a. sua colaboração constante e o . seu exame atento que se
manifestaram através de sugestões,
a. maioria das quais revelaram, não
apenas o alto lnterêsse como Bobre. tudo a cultura, a probidade
a inteligência de. todos aquêles que, no
exercício da profissão de advogltdos,
entenderam, e com acêrto, . que não
poderiam alhelar-se à elaboração de
um e.statuto que éra. básico para a
· Nação, por lhe. compendll:tr a orRanlzação poUtica e os direitos fundamentais dos cidadãos.
·
Nessa oportunidade, como em outras, a eminente Presidente do· Conselho Federal da Ordem dos Advogados, o Dr. AuRusto. Pinto· Lima,
foi um dos mais dlstin~Hidos colnboradores naquela atlvldade.
Todos nós, que somCIS advogados,
sabemos a.ue o Direito tem. a sua
vitalidade, não apenas nos textos da
lei, mas também através dos comenUrlos dos jurisconsultos e da jurisprudência.
Entre os ·auxlllares da. justl~a. são
os advogados dos aue mais concor. rem para que o Direito. corra sem-· pre como linfa viVa e, 1t0 mesmo
tempo, . vitalizante da coletlv!dade.
Pelo próprio . exerclclo da profissão
e na defesa dos interêsses que lhes
:>ão confiados, · os advoJZ'ados lavram
os veios. sempre ricos dfl ciência do
. Olre!to e expõem aos juizes teses,
princípios e hipóteses que a jurisprudência vai convertendo em novos
mananciais.
Sr. Presidente, Augusto Pinto LIma,, um grande . advogadn e, como
tal, ·Presidente do Conselho Federal
,da Ordem dos Advogados foi - como bem acentuou o nobre SPnador
Fe:rrelra de· Souza - uma. das figuras. mais eminentes no melo jurfdlco nacional.
·

e

.O Sr. Arthur Santos

MUito

,bem .•

O SR. IVO D'AQUINO - Não
poderia, pois, furtar-me, como advogado, que sempre fui, e agora co•
mo Senador, ao dever de assõclarme, por mim e pelo meu p~.rtldo,
·às homenagens -que lhe &ão justa-.
mente prestadas pela palavra do
eminente Senador Ferreira ele Souza.
Comparecem mais os Senhores
Senadores:
Santos Neves.
Olavo Oliveira.,
Pereira Pinto .
Attlllo Vivacqua:
Pereira Moacyr.
· lsmar de Góes.
Ernesto Dornelles.
Joaquim Pires. ·
EUclydes Vieira;
Pln to Aleixo.
Durval Cruz.
!'ranlcsco Gallottl.
Ferreira de Souza.
Etelvlno Llns.
Alfredo Neves.
· Mello Vlanna~ ·
Alfredo. Nasser. ·
Ribeiro Gonçalves.
Mathlas Olymplo (19} ,
Deixam .de comparecel" os Se-·
nhores Senadores:
Magalhães Barata.
Clodomir Cardoso.
Plfnio Pompeu.
Adalberto Ribeiro ..
NO\"aes Filho.
.
Góes Monteiro;
HDJnllton Nogueira.
Levlnda Coelho.
Bernardes 'Filho.
Marcondes · Filho.
Getulio Vargas (11) •
lt sem debate Ullrovado, em
discussão única., o selll\llnte
l'AIIICIIt

N.0 'l86, de 19.48
(Da comissão de Redaçlio d& Leis)
A Comissão apresenta, em anexa.
a redação final da emencla -snbstlt\loo ·
t.lva do Senado à Proposlçla n,o 171t,
de 1947, originária da c&mara dos
Deputados.
.
·
Nessa redaçl!.o fol observado · o :;e..
guinte:
Artigos 2.• e lfr:
A Comissão dividiu êstes dois artigos. Com a parte flntll do artigo
2.• .fez o seu § 1.0 , pelo que os. §§. 1.0

•
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e- 2. 0 , com que o artigo foi qprovado,
§ 1'.0 - 0: plano estabelecerá a or-.
passaram a · ser respectivamente 2.• dem, a !Jroporclonalidade. e o prQe- 3.0 •.
.
·
cessQ que nos p~~ogamentos se suarQuanto ao . art. 10; tornado em ar- darão, · determinando, em ·primeiro
tigo 11, pela razão abaixo ·exposta, a lugar, os ·danos concernentes à vida
sua parte final passou n constituir e à incapacidade flsk:a, seja esta ·to~ ·
o. seu § 1.•.
·
tal• e. permanente, ··s~ja parcial, dl'!sde
que da última ~suite ·r~dução d!!- JlQS·
Art. 5.0 •
slbtlidade
de trabalho."
··
·
0
· O art. 4. do sub.stitutivo encerra
§ 2.• - !!:;;ses danqs ser~o s~mpre
três pará,grafos.
'
·
Suced_e, poréll), que. a matéria dos lnd~nlzados, por- l.nteiro, observados· o
d_ols últimos, Q 2.• e o ~.~ não se re- Deêreto n.•· 23 .179, de 16 de julho de
laciona. aa:~eni!,s coro a . r.io p;roêm.ti do 19~7~ ·devendo~se deduzir o seguro Ja.
receóldo. e, .no cálculo atuarial levlll1
artl~.. Tendq t.sto. ei;n vista, a co,
conta' a . idade do Úldlviduo os
mlssao f~z dêles, outros, diSpositivos
ficand.o o §. t..• co.m.o. :~,~ará.gra~o. ·únl~ · seus proventos profisionais no últt..
mo. ano. ~ as. condições da refor!Jla
co.
·o § 3.0 pas&o.~ a ·cq~;~s);it$
o ~otlgo ou aposentadoria, a q~, t~vesse dirE!b
autónomo ,Q a.tt.. 6, 0 ; e. llt mattíria do to. ·
§. 3~· - Subtraldo o montante apu~
§· 2.• se tql"l)_ou. a alí!Jl'!a. Cl. do_ a~:t. 9.••
~elativo às p_e_ssoa~. qu_e, não. pod.em
rado ou estimado, das lnderiizações
e;ozar d,os_ bi!Q.e(íç!o.s cja lei.. ·
que. por fôrça ·dêste artigo, se tor..
Também·. o, ref.erido § 2.•, cowo se IU\l'llm preferenciais o. resto será ra~
v~. alude a essas .pef;soas. -: · - ·
· ·
tllado . entre as demais pessoas com
direito a lnderiizaçi\o..
~sta. alter~,, cõli!T eoi}Sflqü~lliCi.l\.
Art. 3,0 • N:enhuma indcniz:J.Çiío
a modUicaçãp 4os. ~;~_(ul)e;ros <los. utidevida, em vista ·do, I?ecreto n.• .23 .t'l9,
g;os s_egllfntes.
· de :\() de j,~o. .de 19.4'l, por morte
Ari<•.' Q,O: '
I
"
de tripulante de, na.vlo ll)ercante bra" ·
Nêste artigo, em vl11tUde da inc!u.
vitima da guerr11., pode~ ser
lião nêle da no.va . aUne11. fato. · que slleito,
lnfe~t.or
a Crt 50. ooo,o0; Ccl.nque~ta.
!ill&.ba ·ele · ser- e11plic~o. · as, alíneas
mil
cruzeiros),.
a,, b tl• c, Pasal'a,w a """ b, c e ti, respectlvat~~e~:~te..
"f"' · · ·
·
·
·
Parágrafo. único -,-. Para o. recebiSala, r.ia Qoml~~a~ de Redação de mento. no. Banco do Brasil em con.,
ta do Fundo de Indenlzação, ela me·;
Itels. ~m· ~ ® 841411to de ~!MB:. _
t~e, dilo lnde~ção, m~jma. p~cvis·
Cl9dom.t~ COoiKJ.o,9o, !:'residente. :ta
~);& ~i&'O, .. é tftu],o ldô11eo a cer~
Cic.er.o. de Va.so01JC6llsl), Relator . .....,
tf®o com que- o beneficiário p~ove
Augusto. Ml#r.a.. --, W-aldemar.· Pe-.
ter~se: hablllt@•.. per~te. o. J~tl.tutD;.
c!-.T.0/14.
.
.
.
de -l'\llPI>~tadorla. e Pensõea dos Ma-!\NEXO -!\0.. ~~~C~ !:'{.• '(86, .
rft~os para a pensão. leg4!,
Redação final da emcndu- su.
-!\l!t. •·0 - A Agência Especial de
Defesa EconOm.lca· do. Banct~ do Bra.
bstitu(tva do SeBaflo à- P.r.oposi1>11 (~. G. E. n,. Jii·. >,:Procederá à vençtio ?'-0 178, de 1947.
·· ~
•
da ~d.la.ta. dos -~ atln~lqos pelo
, O Congresso ~clonal decreta:
:refe.d.do :Qecreto-lel_
4.166, ~u...
*'~
os.
indic~dlll!:
no.
art.
9.•· r.iesàe
·~t. 1.•- - Os direitos e. bens em
q~ ainda :qãQ. teQllam siclo. libcvados
g~al sUjeit()S às ·disposições. do. deo. produto líquido ;,\0. Pun.-.
creto-lei n.• --!.166, de 11 de marÇo ~qo.recolherá
r.ie·
Indenlzaoio..
· · ·
de 1942, ou de lei P.oste~~or ~:elativa
0
§. 1. - - A "Vend& f&l'-se-4 em éon..
à matéria dêste; · e ·que· ~ervem de
g!!-rantla aq. pag~ento da,~ indeniza- corrênc~a P.úbltca,. · bpls$, ·ou, lt•llão,
col;llorQle. o c.aso,, avaliados s!'mpre
çoes de. guerra. de1(id~~ ao BrasU, co.npr,êvlameu.te os ®ns que não. tiverem
tlnuam . destlnadós. a. tãl tbri, . obsercotação. Olficial..
vados os artigos seguili.tes.
·
~ 2, 0 ~a li\l:lenação das cotas de
Art. 2-... - Estimado o montante
capital
de
socle.d.a.de. de- pasoas ou
das lndenlzações que caibam a pessa •.
aa flslcas e jurídicas brasilel»<ts, lnclu· de, resoon~a~iclade. limitada, a
slve autarquia, a Comissão. de Repa- A.G.E.D.E. dará preferência, e~
rações de Guerra <o, !li. a. ) , dentro lgualclac;l,e d,e. cond(ções, aos sóc(os
·
d.o: prazo lmprorro~rá.vel de 120. dias, braslleiro,s .
Al't. s.• - o, devedor da Indeniza~
~a.nlzará. e submeterá a.o Presidente
r.ia República o plano a que devem ção, domiclllado ou residente no Bra..
sll à data do Decreto-lei n.• 4. 166,
obedecer os. pagamento,s.

em '

u.•·

- 8!10-

'

citado, e que à liquidação dos seus
· bens preferir o pagamento cm prestações, distribuídas Igualmente por
ctnco anos no máximo, poderá iazê·lo, e, 111êste caso, efetuará. a base de
50% (cinquenta por cento) da divida·
calculada pela O.R.G., contimmndo
os. bens vinculados aos fins a que
pela lei destinam, até ser paga a
última prestação.
Pará.graf o único. Sendo o . devednr
pessoa casada com brasllelro ou brasileira, ou tendo descendência brasileira, a percentagem, no caso r•~gÍl
llldo por êste artigo, será. reduzido à
metade.
·
0
Art. 6. - A A.G.E.D.E., no prazo
de sessenta dias, · contados da publicação desta lei, remeterá, por Intermédio da C.R.G., ao Procurador
Geral da República, os elementos necessários à cobrança judicial .das
cotas ainda devidas por fôrça do
Decreto-lei n.0 4.166, de 1942, e das
demais leis relativas, à matéria.
Art. 7:0 - Do produto da liquidação, já · efetuada, de emprêslis ~u.1el
tas ao decreto a que alude o arl!go
anterior, poderá ser liberada, em favor dos sócios domiciliados ou rP.sidentes no Brasil, à data do meomo
decreto e que não di~puseram de
outros ·bens, parcela nõ.o .excedente
de cinquenta por cento, a critério da
C.R.G.
Art. 8.0 - Não estão su1ett.os ao
dispôsto no art. 9.0 do mencionado
Decreto n.0 4 .166, as propriedades
rurais de pessoas . físicas alemães e
japonesas, 'residentes no Brasil à
data em que êsse decreto foi publicado desde que os pronr!etárlos· exerçam nelas a sua atividade.
Art. 9. 0 · - Os direitos e bens de
brasileiros submetidos às dlsposlcões
do Decreto-lei n.0 4.166, nos. têrmos
dos arts. 6.0 e 7.0 do Decreto"lei. llúmero 4.807, de 7 de outubro -de 1942
e do art. 1.0 do Decreto-lei n,0 5.777,
de 26 de agõsto de 1943 serão liberados à reauer!mento do intere~sndo
por determinação do Sr. Presidente
da República e com prévia nudlência
da C.R.G., salvo se provierem -de
participação em emnrêsa cuja l!Qu!dacáo ~e haja determinado para inden!zaçao de guerra.
Art.. 10. Não · poderl!.o gozar dos
beneficias desta lei:
a) os aue não se acha.rem quites
eom as obrigações criadas pela Decreto-lei n. 0 4.166, citado e pelas
outras atlnentes ao assunto do mes:mo;

b) os estrangeiros que .~e ausentaram do Pais sem 11utôr!zação para retôrno, ou que não comprovarem, com
documento hábil que v!Rjaram com
ânimo deliberado de regressar;
c) os repatriados; .
·
d) os estrangeiros ou · brasileiros
condenados por crime contra· a segurança nacional.
Art. 11, As indemiZ!llções devidas ao
Estado ,~raslleiro por despesas extraordinárias com .a guerra ou dela decorrentes, ficarão, a datar •la publicação . desta lei, cobertas . pelo valor
atribuido aos direitos e bens· .já incorporados no· património nacional e
ruas que passaram .à administração · do
Govêrno federal na forma do art. 11
do Decreto-lei n. 0 4.166. · ·
..
§ 1.0 Quanto aos últimos, são por
esta Incorporados ao mesmo patr!mOnlo, observado, entretanto, . o· nue a
respeito dêles d\slpuserem _tratados ile ·
paz firmados pelo Brasil.
,
.
§ 2.0 A reparação regulada nêste
artigo não· ex:clul ·outras lndenlzacões
de guerra, cue possam ser a~sep;ura
das ao Brasil em ,tratado' rte paz, .ou
acôrdo dlreto com os Governos da
Alemanha, da Itália e do Japão:
Ar;;. 12. Não partlc!pa't'áo ela lndPnlzaeão regulada nesta lei quer os aue
segurados ·contra o dano ~ofddo, tenham sido pagos na forma do contrato, pelo sel!urador, auer ~ste 'cnmo
subrogado por -efeito do pagamento.
A.rt. 13: Esta lel entrará. em.,v!aor
na data da sua publicac!!io. 't'IJVogadas
as ·disposições em coritrárló.
. . O SR. PRESIDENTE - A PÍ'onos!ção n.0 178, cuja redacflo flnnl _acaba
de ser votada; volta à Câmara .dos
Deputados.
· ·
Esgotada a . hora do rxpedlente,
passa-se à
· . · . .·. ·
.
. ORDEM DO DIA
São ~em :debate ·anrovndos; em
discussão única, os seguintes projetas: .
\

PROJETO DE LEI DA · CÂMARA

N. 0 ·77, ·de ·1948'

o _congresso Nael~nal .dec~eta:
.Ait. 1.• lt o Poder Executivo· autorizado ·a· 'abrir pelo' Ministério da Fa_.zenda, o crédito especial· de ·quatro
milhões, novecentos e dois mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros e
quarenta centavos (Cr$ 4.902. 762.40).
para atender à despesa com o 'Jllllg&.mento dos juros das apólices emitidas nos termos do Decret.o-lei número 9. 87Cl, de 14 de setembro de 1946,

\

I
r
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í

rela.Uvos ao P4liodo de 22 de janeiro
a 21 de dezeJÍibrO de 1947, e. aos 1.•
e :1.0 semestres de 1948,
. Art. 2.• &:atJ. lei entrará em v!gor
na data da.. sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
. ·
.
PIIOJITO DE LEI DA CÂMARA.

N.• 150, de 1948

o Congresso

~

~acional decreta:
.AÍ't. 1.• :t o Podlll' 'Executivo l:utorizado a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o cftdlto especial de três
milh6es, seiscentos e vinte e dois mil
quatrocentos .e· quatorze cruzeiros é
cinquenta centavos <crt 3.822.414,50),
para atender ao pagamento de dívidas
relacionadas, conforme processo ficado
no Tesouro !ll'aclonal, sob o número
211.8'/1, de 11147.
Art. 2.0 Esta lei entrarA em vigor
na ·data de sua publicaçlio.
.
A•t 3 fta
.
.
- • .• .....vogam-se as disposições
em. contr6rio.
·

·

PROJI1'0 DE LEI DA CÂMAM

N.• 211, de · 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• :t o Poder Executivo auto-

rizado a abrir, pelo Ministério da
Agricultura, o ci'éd1to especial . de
CrS 15.000.000,00 (quln:>.e mUhões de
cruzeirOB) , para atender lt.s despesas
com o comtiate ao gafanhoto, no Sul
do :Pafs. .
· ..
-.
Art. .2.• . A presente lei entrará em
· vigor na data de sua publicação.
· Art. 3.0 Reyosam-se·-as disposições
em contrArio.
.
.. ·
O SR. PRESlDENTE - Sobem à·
sançio. os Projetas de Lei da Cêmara •
na. 7'1, 150 .e 211, de 1948. '
Di&cUUão única do ProiP.to de

n.•

Lei 114 Ccimam
222, l!e 1o•a.
que !lbre, ao Congream Nacional
- Ccimam ãos Deputados -· o
créiUto especial de Cr$ 1.947.896,10
:pcJI'4 ocorrer ao pagamento l!e despesas com retormo.s e ampliações
do Pal4cio Tfmt!ente11 <Com pareceres favoráveis, sob 11s. 761
e · 762, .respect!VIImente, !las Comiss6es de Co7Utitulçãn c Justiça e de Ff!Uinçcu>.

Está sôbre a mesa uma emenda que
vai ser lida .

11: lida e aprovadn a

s~gulnte

EMENDA

Ao Projeto de Lei da Câmara número 222, de 1948.
Art •. ou como convier - Abre ao
CQngressa Nacional.
O crédito especial de 10 milhões de
cruzeiros para ocorrer ao pagamento
de despesas com reformas e ampliações dos Palácios Tlradentes e Montoe, respect'!\lamente sede~ da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
Justljicação

A justificativa está no enunciado
da emenda aditiva e no fato de nlio
ser possível aos membros do Senado
continuarem a funcionar no prédio
· que todos conhecem, onde o Vice-Pre· sldente da República, seu digno Presidente como seu eminente Vlce-Presldente tem como gabinete a 5ala ·de
" recepçlio, um compartimento que nlío
seria de desejar para o mais modcs. tO Chefe, de , SeSsfiO •
, . Sala das Sessões, em 31 de ngôsto
:de 1948. - Joaquim Pires.
O SR. PRESIDENTE - Continua
a discussão. <Pausa> •
Não querendo llsar da .palaivra, nenhum Sr. Senador, declaro-a eru:ermda~.

O ProJeto de Lei da Câmara número 222, de 1948, vai 1t. Comlsslio de Flnanr.as para opinar sôbre a emenda
do Sr.' senador Joaquim Pires. .
l!: sem debate aprovado, em
discusslio única, o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂM.\I!A

N.• 231, de 1948

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• l!: o Poder· Executivo "u·
torizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial
de OrS 600.000,00, para aquisição do
prédio sito. 1t. Rua Conde 1\e Boa Vista
n.• 1. 570, no Recife, Estado de Pernambuco, a fim de no mesmo poder
continuar sediada a Delegacia Fe"
dera! de Saúde da 5,& Região, do
Denn.rtamento N11ciona1 de Saúde, do
referido Ministério.
Art. 2.0 Esta lei entrarã em vigor
na data de sua. publicação, :re1·ogadas
as disposições em contrário.
·
O SR. PRESIDENTE - O ,,rojeto
que acaba de ser a;pd'CXVado sobe à
sançllo.
·

-.862Dlscuss/lo única do Projeto de
Lei da Cdmara n.• 95, de :.948,
que torna embargável as decisões
das Tvrmas do Supremo Tribunal Federal, · quando divirjam
entre si, declsflo tomada pelo Tribunal Pleno. (Com parecer número 732, da Comlssdo de Cons·
· .tttuição e Justiça> , oterecenrlb
emenda substftutlva) •
<Pausa>.

Não havendo quem peça a _])alavra,
dou por encerrada . a discussão •
'Vai ser votado o substitutivo da
Comissão de Constituição e · J ustlça,
que tem prefel'OOcia regimental.
:m• aprovada a segÚinte
EMENDA

J

Ao Projeto de Lei da CAmal'l\.
N.• 96, de· 1948
Substitua-se o art. 1.0 pelo se..
guinte:
.
"Art. 1.• Ao art. 883 do Código de
Processo Civil são acrescentados êstes dois paral.grafos:
§ 1.0 Além de outros casos admitidos em lei, são embarglivels, no supremo Tribunal Federal, as decls!les
das turmas, quando dl\1rjam, entre
si, ou, de declsllo tomada pelo· Tri· .
.
bunal Pleno".
! 2.0 São também embar[!'âv~ls, nos
têrmos dêste artigo, as declsl!es ·dos
trlbunàis, proferidas · em agravo de
petição".
·
O SR. PRESIDENTE - Esta\ prejudicado o l!.rtlgo 1.0 do projeto, assim redigido :
"Art. 1.0 Ao artigo 1!33, d·o Có~
digo do Processo Civil, é acrescentado paral.grafo \\nico, . r.om a
seguinte redação: .."Além •!e outro~ casos admitidos em !el. silo
emba.rRávels, no Sunremo Trlhu~
na! Federal, as declsõe~ da~ Turmas, quando dlvlr,1om entre si,
ou. de decisão. tomada pelo, Tribunal Pleno".
Va.l ser votado· o seu artigo 2.0 , que
dispõe:
·
·
.Art. 2.0 RevoRam-se ns disposições em contrário. .
.
Os Srs. Senadores que aprovam êste artigo, queiram conservar-se sen"
tados. <Pa1isa) .
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaç!io de Leis.

.DiscussiJO.; .lintea do, Projeto de
da · C4mara · 11.0 · 241; . di 1961,
que altera. a. redação. doi ·artigo~
407, 414· e 586, do C6dfgo' de Pro•
cesso PmaZ'. <Com· .1JC1recer nr1•
mero 733, dCI Comias/lo de .COfiB•

z.m

tftufç4o e
emendei).

Just!gtl, ·.: · tJ/trccendo

o sr. senador Arthur ·santos· enviou A. Mesa uma emenda· que vai
ser lida.
·' ·
·
· · · ..
. 1t Uda e apoiada 11 segUinte :
. ·· DIDDi

'···

Ao Projeto de Lel· da OAmara··.n.•
241, de. 1948;
· ·
·. ·. · ·
Suprimam-se os artlsQi.
. i.o :2.~ '

e .,
'

'

. ' ,,· ' .

lrm.'!.~
Sob o pretexto :de·:dar"nova redaçl.o
o.os artigos 40'1; 414 e :545 ·•do: 06clllo
do Processo Penal•. o. projeto. &ltf.ra
o regime proce1111al ,vJgente;:·~bUJD
do ao Presidente. do Tribunal .. do Jurl a . faculdade . de sanar. ' qualquer
nulidade ou .suprir falta que · prejudl·
que os esclarecimentos da . vei'ltade e
, aM mesmo . de . inQUirir testemunhas
nllo .indicadas pelas· partes. A!~m
disso· dispile ·que cumnrldas .essas PXI·
gêT'clas o. •juiz .Presidente do. Tribunal do Jurl Proferirá ·sentença.. Que
sentenca · é .'essa? ·sentença · l'flfonnat.órln. ··da pronuncia? Sentença~ abso·.
1 tórl ?' . . ' . . . .
. '
•
.u a
..
, . . .· .
. .·.
o artigo 2.0 prescreve que ·11, . !nU,
maçllo da sentença de pronuncia em
crlme · lnaflancilvel, . far-se-1\ ·sempre
ao réu. .Vale dizer aue, .mesmo quando o réu hala deixado il processo ~~

rer A .revelia, .. a sua .sm,~ ..,••

pes:roal e nllo por .edital ou pellmas ·fó,r:
mulas prescritas· em· .let... •·Ass ··ti....
correri o prazo: para , rec~trso. ·o~ que
rec:Iundart\. na Impunidade· d~. rêu;: Pe·
lo' expOst.o, ·. nlio · se lustlflcR·, quer t. a
l,ovRcllo do · artigo 1.0 quer· do •ar 1I!O 2.•. Silo reformas ,parciais·. fralf·
mentárlas, .sem., sistemas . e .que .nl\o
mP.recem apolamento. · · · · ·
fl. s. , 31 de' ag6sto de • 1948. Arthur Santol.

·

o .SR. PRÉIDENTE ·-

Em tlls-

cn~s!ío o projeto e a emendl\.

(Pausa).

.. .

..

Nilo haiVendo quem. peça a ,pal!Wl'a,
enr.erro a dlscussl.o..
.
o llt'ojeto vai à Oomlssio ·de Co!Js·
t.\t.ulcllo e Justiça a fim de. se manifestar sObre a emenda apresentadn:·

- s6a-

.........

. ·.. lt. '.aem .ctebate-··· aprovado, em
. ·, : cllacWlllo'''Clnlca, ·o~ segUinte ·

...

,·.'

~- 11& LIÍ ,liA· CÂMAIÁ

..

· N.• IÍ49, de 1948 ·

.

. · O Congresso· Nacional decreta:
· ·Art, 1.• O cargo isolado de pro. vlmento . etetlvo, de ·. oflclal de . jus. tlça .. de 2... entrADcla . CJ •. M.) pa~J. ~· do · Quadro Permanente do
-........,r.., da · Marinha, é excedente
e nAo.. permanente,- como ' oonstou da
Tabela que acompanhou o Decretolei n.• 9.1148, de 11 de agCsto de 1946.
~. 2.•. A. presente Lel . vigora a
partir de 28 de &~&to de 1946. ;
. Art. a.ó. Revolam·se as -dlspo6lções
em ·contr6rlo,
·.
·
.

.

.... ...

N.0 2
Ao artigo 2.•:·
Suprima-se e substitua-se pelo ori"
glnal da mensagem do Sr. Presidente
da República,
!!: rejeitada a seguinte
EMENDA

A Proposição n.• 259, de. 1947

N.0 3
Suprima-se .o art. 2.•.
E' o&IPl'OVada, com as modliflcaçóel! constantes das emendas acei·
tas, a seguinte
PROPOSIÇÃO

N.• 259, de 1948

o Congresso
Nacional decreta:
0
Art.
1.
Sli.o.
criadas,
na Divisão de
O
~ENTE - Vai it Fomento da Produção Animal
do De~fio· de --~Ao · o Projeto de'' partamento Nacion'al' da Produção
Lei :da
· C4mara
249,
de·
1948. .
Animal, . duas Inspetorlas Regionais
,. ·.
.
'
. ·..
.
·· '; :.::.Cpllttnua(lao. ira discuaslio tinica . nos Estados de Mato Qrosso e Goiás,
. · da Propoafç4o n.0 289, tle 194'1, respectivamente,
Parágrafo único. As Inspetorias
... ." .ftW. criG, na Dtvfllo de Fomento
· ,. • .de&.. l"rod!IQio · Animar do l)epar- Regionais referidas nêste artigo. terão
......tamento · Nacional . ·da Produçllo suas sedes em Campo GrBnde e
Golt\nia e denomlnar-se"ão Inspeto·:. Animal, dtUZr Inrpetorlaa Be·
:. lfonafl. noa. Batados .. de . Mato ria Regional .. de Campo Grande . e
. . Grosao '. Gofá8. ccom pareceres . Inspetoria ttegional de Golânia ..
410, de& . Comisa4o de Mrlcul·
Art. · 2.0 São criadas doze (12) fun.. ·. tura; .411 e 780 da Comissão de ções gratWcadas de Cr$ 5.400,00 Ccln•
.:· .Finanças; .:1549, .da. Comissão de co mil e quatrocentos cruzelrosr cada
· Cómtituiçiio e. Juatfço,. !~vorávets uma, de .Chefe das segUintes Inspe4 pt'Of!Oafçclo e emendas da Comis· torlas Regionais de Fomento da Prosilo de· Finanças> . . ·
·
· duçfio Animal: ·
·
( PaUIIJ) ;· '
•· · ' ·
1 Chefe de. Inspetorla. em Belém,
.. ·-· '· ..
do Pará;
'
: Nlo querendo 'uààr ..
palavrà ·. ne7 Estado
1 Chefe de Inspetorla em l''ortaleza,
· n.bum Sr. Senador, encerro .a · dlscus~
Estado do Ceará;
·
slo·: . ·• •... : . '·.
1 Chefe de Inspetorla em Tlglpó,
·'...
··val~ãe
prooeder·
à· votação; · ·
··Estado de Pernambuco;
·'
'
'.
.
.
1 Chefe .de Inspetoria . cm Gatu,
~ndo . sido :,retirado pelo Senhor
· Senador ;,Apomnto · Sales · o substituti- Estado da Bahla;
·
.
1 Chefe dé Inspetorla em s. Car·
vo-que: apresentara perantll a Comls· ·
sAo-,-de ~anças; tenho .de submeter los, Estado de Sli.o Paulo:
1 ·Chefe .de Inspetorla em Pedro
Inicialmente.· as ·três . emendas ofereLeopoldo, Estado de Minas Gerais;
cidas ao.]prc:ijetf) .... ·
'
1 Chefe de Inspetoria em Barba·
· BAC! ·. aprovadas as seg\ilntes ·
cena, Estado de. Minas Gerais;
1 Chefe · de Inspetorla em. PCIInta
.•
: · , IIIENDAS
.
Grossa, Estado do Paraná;
A
Proposição
n.• 259, de
1 Chefe de Inspetorla em Bagé,
.
..
. 1947 ' Estado
do Rio Grande do Sul:
0
· N. 1
'1 Chefe de Inspetoria em PlnheirBI,
Estado do Rio de Janeiro;
Ao artigo c.•:
1 Chefe de Inspetorla cm Campo
Onde se lê:
Grande, Estado de Mato Grosso;
"esta lel entra em. vigor em 1 de
1 Chefe de Inspetorla em GolD.nla,
janeiro de 1948",
Estado de Goiás.
Art. 3.• Os serviços dessas Inspe· ·Escreva-se:
torias
serlío executados por funcioná·
"janeiro de 1949".

sR.

n.•

~

.: m: .

da

'
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'

-

'
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rios elos Quadros Permanentes c su- Govêrno da Rep6bl!Ca e o ·Pi'oft-ssor
plementares elo Ministério cja Agri- Amllc~ Carvalho da .suva, . atenden·
cultura, que, nelas forem lotados, e do a que .. foi lavrado perante autopor pessoal extranumerár!o admitido ridade Incompetente.
·
na forma da lel.
Art. 2.0 Revogam-se as dlsposlções
Parágrafo único. Até que sejam em contrário.
completadas as providências para a
O SR. PRESIDENTE - Os prolotação prevista nêste artigo, os ser- jetes de decretos legislativos ns. 6
viços elas :r:nspetoria.s, criadas !IJOr esta · e 17, do corrente ano, vllo ê. promul.
.
lei, serão executados por funcionários gaçlo,
elos Quadros Permanente e SupleEst6 esgotada a matéria da Ordem
.·
.·
·
mentar do Ministério ela Agrictlltura do Dia.
e por pessoal mensallstá e diarista das
Nada. ma.1s ba.wndo que· tratar, IVOI1
Tabelas da Divlslio de. Fomento da encerrar a. aeul.o. Designo para a
Produçlio Animal, designados pelo de amanhã a
Ministério de Estado da Agricultura.
ORDEM DO DIA
Art. 4. 0 Essa lei entrará em vigor
Discusslo·
dnlca do Projeto de Lei
em 1 de janeiro ele 1948.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições da Clmara n.• 200, de 1948, que autoriza a abert'Ura, pelo Minfstêrlo ela
em contrário.
Justiça e Negócios Interiores, do cré·
O SR.- PRESIDENTE Vn.i à, dito especial de 011 98.0111,20 para
Comissão de Redação de Leis a Pro- o pagamento de gratUicaçllo a Joio
posição n.o 259, de 1948.
Evangellsta de Pisueiredo Lima ..
(Com pareceres favorAveis · ns. 773 e
S!!.o, sem debBJte, aprovados, em
774,
respectivamente, das Comiss6es
discussão única, os st'gu!ntes prode ConstituiÇão e Justiça e de Fijetas:
nanças).
.
Dlscússão 11nlca do Projeto de Lei
PROJE1'0 DE DECREro LEGISLATIVO
da Clmara.
224, de 1948, que
N.o 6, de 1948
concede lsençlio de direitos de lmportaç§.o e demals taxas aduatllllras, inO Collgresso Nacional decreta:
clusive
!mp&to, para material adArt .· 1.0 ll: aprovado o registro sob quirido para o Estado de Silo Paulo.
reserva, feito pelo Tribunal ele Con(Com Jlareceres favorive!s ns.. 769
tas, na sessão de 10 de. outubro de e 770, das Comi&B6es de Constltu!çlio
1947, nos termos do arttgo 41 do De-. e Justiça e de Plnançasl .
creto-lei n.0 426, de 12 de maio de
Dlscussio 11nlca do Pro.leto de Lei
1938, e de conformidade com o artigo
da CAmara n.• 2211, de 1948, que dis0
77, parágrafo 3. ·da COnstil;ulção Fe- põe sbbre as publ!caçlles, na Imprenderal, relativo à, conces~ão de apo- F.a Nacional, dos jul(ladoa e decis6es
sentadoria a Trajano Alvim Saldn.nhn., dos iulzes e tribunais, e dA outras
cobrados da Divida Atlva . da União, · providências. (Com pareceres con~
com fundamento no artigo 197, n.llnea trários, ns. 618 e 765, das Comls~lles
a, do Decreto-lei n.0 1. 713. de 28 de de constltulçio e Justiça c de Floutubro de 1939, Deve a despésa da naneas).
·
·
·
aposentadoria ser realizada nos têrDiscussão única da Proooslcio ml- .
mos do artigo .40 do Decreto-lei nú- mero 211. de •1948, oue dá nova temero 426 de 12 de maio de 1948, man- da.çlio ao Decerto-lei . n. 0 8.013. de
tido o cálculo do Tesouro, com a ad- 29 ae setembro de· 1945,. pelo aual é.
judica.ção dos direitos e vanta~tens asse11urado dlrelto à, . percepclo de
assegurados nos Decreros-leis núme- vencimentos e vantagens a mUltares
ros 5.976, de 10 de novembro de 1943 da ResetW'a Remunerada ou Belfonnae 8.512, de 31 de dezembro de 194&.
dos. (Com Pareceres ns. 394, 385
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições e ~96, favorivels 1 Proposição e 786,
em contrãrio.
767 e 76B:'cont1'6r!o lr.s emendas, todos
respectivamente
das Comissões de
PR01E1'0 DE DECRE1'0 L'EOISLATiVO
Constituição e- Justiça, FtrçM ArmaN.0 17; de 1948 ·
.dA.s e de Ftna.nças) . . .
,
Discusslo
\\nica
das
Mens~ens nuo Congresso Nacional decreta:
meros 104 e 107, de 1948, do Sr. Pre~
· Art. 1.0 O Congresso Nacional re- sldente da República, submetendo ..
solve manter li decisão . do Tribunal consideração do Senado relatório elo .
de contas que recusou registro ao f':~. Ministro da Fazenda sObre n sitêrmo do contrato celebrado entre o tuação financeira do Estado de Siio

aerumte .

n.•
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Paulo.. (Com pareceres ns. 784 e 785, zembro de 1948, o Decreto-lei minre· das Comissões de Constituição e Jus- ro 9.597, de 16 de'agõsto de 1946, que
tiça e de Finanças) . · ·
dispõe. sObre a cobrança dos direitos
de importação e tax!ls aduaneiras· iii·
1 Levanta-se ·a sessão às 16horas.
cldentes sObre a sucata de ferro e aço;
RECEBEM EMENDAS PERANTE A
Projeto de Lei da Câmara n.0 324.
MESA
de 1948, que estabelece medidas de
amparo e assistência aos ex-combaNa sessão de hoje:
tentes, e dá outras providências:
Projeto de Decreto Legislativo núProjeto de Le.i da Câmara n.0 325,
mero 29, de 1948, que autoriza o Tri- de 1948, que autoriza o l?odcr Exebunal de Contas a re!l'lstrar o con- cutivo a abrir, pelo Ministério da Edutrato celebrado entre a Dirctoria Re- cação, o crédito especial rle Cr$ · ...
gional dos Correios e Telégrafos, do 100.000,00, para atender ao pagamento
Distrito Federal e José Augusto de com a impressão dos Anais do VI
Oliveira, para o arr~mdamento de Congresso Brasileiro de Higiene:
lojas, nesta Capital;
Projeto de Lei da Cê.mara n.• 326,
·· Projeto de .Lei da Cftmara n.0 316, 1948, que reajusta vencimentos e sa· "de· 1948, que revoga ·os Decretos..leis lários do pessoal civil e militar da
ns. 9,523, de 26 de .Julho c 9.564, de União.
· .9 de .·agOsto,. ambos de .1946, que, t·es. pectiyamente, regula a liquidação do DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENADOR APOLONIO SALES NA
câmbio destinado ao pagamento de
SESSAO DE 30 DE AGOSTO DE
importação e estabelece multa pa.ra
1948.
·.
as .l!quidações .. fora ·de _prazo;
0
.. Projeto de. ·Lei da Câmara n. 317,
O SR. APOLONIO SALES <Para
·de · 1948, qúe estabelece Mrmas para encamin1ul.r
a votação) - Sr. Preo concurso de professOres catedráticos sidente, dese.lo
esclarecer o plenário
.da Faculdade de Ciências Jurfdicas e sObre a significação
do § a.o ;lo arSociais de Manaus;
ti~ro 12. que se refere ao prêço do
· ProJeto de Lei da Câm!_!ra n.O 317, kllowatt"ano em grosso na alta tende 1948,. que. concede isençao de direi- são para determinadas. entidades e
tos . alfandegários, durante 5 u.nos, a · que será Igual, no mãximo, · ao seu
· maquinaria importada para a lavoura custo acrescido de 6% . .
e a indústria mo"geira do trigo no
O Sr. Henriaue de No!>ais - Per'Brasil. . . ·. . , .
mita-me V. Ex.~ um esclarecimento.
Nas sessões de hoje e de amanhã: Apenas se marca o limite.
·
Projeto· de Lei da Câmara n.O 319,
O
SR
.APOLONTO
SALF.S
.:....
Per·
· de 1948, que abre, ao Ministério da
feitamente.
V.
Ex.a
diz
bem.
O
pro.Fazenda, o crédito de Cr$ 14.000.000,00
jeto
oriundo
da
Câmara
assim
se
ex··(quatorze milhões de cru?.eiros>, para
ocorrer· a ·despesas de amparo às po- pressa:
. · pulações de · Municlpios dos Estados
"Na fixação do preço do kw.
· de' Pernambuco e .Alagoas;
da energia elétrica para essas
. : Proleto. de Lei .da ·câmara· n.O 320,
entidades. deverá ser considerado
de 1948, que concede favores às fábrio custo de material para as usl·
cas· que se Instalarem '}lat:a a. exploranas :produtoras no local do conção·da fibra de côco, com o. aproveisumo; cu.fo prêço não podorl\ ex. tafilento da matéria prima. nacional:
ceder àquêle em mais de !!O~ .
. Proleto de Lei da Câmara n.O 321,
Houve, portanto, nêste oará.grafo,
.de 1948, aue dispõe. sObre a., inclusão,
em: · caráter .permanente, no · Almana- diffcil intelig-ência do. que deveria êle
que· da Marinha .e no. Boletim Men- sl!rnlflca.r, uma vez aue ;:~odla ser
sal, do nDmé de Joaaulm Maraues Lis- entendido como referente ora no prê·
ço do material e ora ao seu orêco 1;as
boa, no pOsto de Almirante: .
Pro1eto· de· Lei da Câmara n.O 322, usinas de consumo, cuja importânde 1948, aue abre. pelo Ministério da cia não . poderá exceder de mais de
Viacão•.e Obras Públicas.. o crédito es- 20%. Considero. também. que houve
pecial de Cr$ 8. 000.000.00, para ~.ten mn.rgem excessiva, superior i\. adml·
der às despesas da construnão de duas tida. ceio Código de Aguns e de
rodovilts entre Alcindo Guannbarn e Energia Elétrica.
TerP.~óoolis e o trecho aue. llgn NlteA marl!em admitida é de !O% nêste
Código. Cumore ressalto.1· qtle o prorói-Frib<urgo respectivamente:
Prn1eto de Lei da Câmara n. 0 323, jeto, que apresentei, não se refere ao
de ·1948, .que prorroga, até 31l de de· prêço para tOdas entidade.> partlcúla-

---

1

:rea,, colllQ o. DQb~e SJ)n&dor l'lerreira. que quereJ.I1<Qs fav.or.ecer, isto é, as
m,unfclpiiJl,Qll.des, !IS c.oopera.u~v.~.
c1!1: Souza supÓs, D;1116 a certas e detel'IIlinadas entida<:les, Isto é, aquelas
O Sr. Jsmar de Góes - De qual~
sem fln.s lucrrutivos, llll. munic~pa
quer ,forma, estabelece limites, que
Uàades e as cooperativas. Só n estas . podem ser prejuc:lmlals, ao.. JJlano, da
se: concederiam favores de taxas t!io Comissão. Além, dls&o, V. Ex... so.be
'b.alxas. IVisando,se o. est!mulo, a lni'- multo bem que se pode determinar o
cia.tivas na. proximidade das linhas prêço de custo: mas, se; n~o convll)r,
de transmissão, nascidas nas. obras p_oderá ser butlado •. aç~;escjlntam!o-se
cio São Francisco.
lhe serviços I! outras coisas que,, na
~ero, ainda, acrescentar - pcdlnrealidade-,· :nã.o lhe d!!v.em ser l,ncçrQo, a atençAo- dos. nobres Srs. Senapo,~;ados. '
dores - que. não se determina sejam · o SR. AI?ot.o.mo. B,Al..Jile _..- 0
de: 6% .as margens de lucro, mas lt)glsiªJi.OJ: não, de~e ~f)SS\QJOJ; ~sseil
apenas que o md.ximo seja de 6%.
tatol!...
·
·
Reduziu-se o. má.xl.mo. de 10.% para
o Sr. 1smar !!(! Qóe~· """· lil. 'l'lelhor
8,%,
~e resolv.a.. m&J.s. hone$t~ellt~. l,tel0 sn. Ferrelrt~ de Souza· - Permlx~;~nc;lo"se. 0- asun,t(). a. ca.riP ~ c""
ta.-me V. Ex.•. uin apart~. Náe> dis- Dl,lss4Q
Vale. do- S4o franclscQ...
cuto .. os 6%. Talvez seja pouco.. O
Q SQ. AP0LONIO S~ES - Não
que julgo dlf!cll é . c_~lcul!U',. qqm,o. o
taz. o .projeto. A. CoJ»jssão. de Cons- SI! tllat111 de, nada desonesto. Pelo contrário, trata.-se de, protegel' munlclpios
~- · tlitu!çiio- e Justi9_a opina~~ flllla. s,qlaçlío
· ·
do. artigo.. A matéria nllo de~e se1· e- coopel'Sotlvat.. ·
considerada na legislação, mas na . O Sr. l81114r de· QóflB ~ O J?.Oder
exl!lluçiio... A meu. 11~. o. disposltlvo público não- tem b).terêsse em, · e;p!_o.· .
:não. terá, aplicação.. 1!:. impo.ss!vel pJ:e.- rar· o povo.
·
clse.r. de m.anlllra q,bsoluta,. o. pf4ço
o
s.a
.
...u>o~o~o. S.Al!Es ~.se. 0
de cústo,; e. lll,"Qito menos. ~l!ober se- -o ))oder- público não. t~111. mte1,'6a&e. ém
simJ?.les ac~;éacl.l:no. c;le 6:% correspo~e explorar o povo, entao es~amos. todos
a!) ]uqro que ~eve. ter a empJ"êsa, por•
a crm.cordar que ·não há mai que· êle
que. l;1á gas~. imp~iv.els,. nA.o possa . alldic&.l'- dos; 4% de .s.elJii,. ~Úc~~
qompu.tado.s. 1;1o.s bD-lanços. nem n.o em, faVOl' dos mu.nlcípios, coo.Peri!Jii11U.S
cálculo do eusto. da.. ene:g!A,
e sociedades sem- fins lucrat~v.os. :Não
O .SR. APQ:tJONIO SAL!ilS- 'ran- Be.l porque, só .pelo !fato de sé ~
to ê possível saber Q Pl'~!l.O. de custo
que uma lei poqe .se~: bu~lad(l ~Seja
e- dizer por ct\le.nto deve . a r:ne~g_ia mos. terçados- e tt>aoar Ílortiu~i difeser vendida, que o Código üe Aguas rentes. Nlio devemos atcinder e, êstQ.
estabelece se fixem os prêços c: se pressui?Osto. ·
··
·
determine a margem de lucr() de lO%~
O_ Sr. l~ar: d~ G.dl!8. -= o, Senador
A. se- admitir a Impossibilidade, para
Fererlra
di! S9QH. 41sc.uuu a.pe~. " ·
. uma realizaçllo do Govêrno, de saber q_oqestft.o. d_Qs
6%...
·
q,wmto ll\e custa. a. er;leiilu. e. porO SR. APOLQ,mQ, SAt.Ea. ~ CreJo
tsnto, de. marcat: o. pxêco. de venda,
11.té, que, se a Cotnlsdo 'V'$le: do São
t~~~nb6m não t~!amo.s que. admitir
q.ue..-o CócUio ®. Aiuas. li,llQ exigisse ll!raiUlis.oo entelld~ 'llle: de,ve torQecBJ
ctas e:1IlJJ)têsS..S p,artjj)~tU'eS. i\ UuUta.- energia de graça em, ~uitQS OOSGjl, po~
doel;l!.. fazê--lo., Uilll!o ve~. Q"'! se marca.
çl!o d.e. 1ucro.11,
o.
máximo e. nAo o. -~.
. .
o 811-•. lama" 411- Geles ..., o. senador
6.
S,.,
lsmar
de
Góes,
Se
~uder
Ferreira de ~a tem tôda a razjio.
gratuitamente a. energia,
!levemos ~dmltlr que a Co.mlss!lo. Yalll fol'necel'
se.\'4
mUlto
razoAvel.
.
d:o São. Francisco tem plano de eletrlO, SR. APO:t.ONIO 8.'\LES - Era
f~cação. Se, ~e antemfto, o Oo.ngrellSO
fresidente;
!leterm.lna. o custo da enersla•. poderá o que tinha· •:·dll!er:
(Muito bem; ~ultQ l!~> .
·· · ·
preJudict\,lo.
·
o Sr. Fereir.a. de. Sov.za. - .!\ maté.- 'mlilCHO. DO DJ;SCU.RSO PRONUN~
rta.. é de execuçAo...
·
CtAD.O. P.ELO. SENAOO:A APOLOO. SR. APOLO-:t'l'IO SALES --Per..
NIO SALES, NA SESSAO. DE: 30
ml A'(WSTO D.E. ~9,4$.
.
lll,ita-me V. Ex.~ \1m esclarec1mente>,
que responderá ao seu aparle.
POR 'l;ER SIDO PUJ!LICAI!Q
Nio dete~a. o axtl~:o, !;ejl'\, 6ste o Qm): SE lll[:rRODUZ
COM DIÇORREÇÕES
preço .má.xlmo. de tlida. ll< enfl\"gia. l,l. ser
!Q~eclda.. Retere-se ap.eni.IS
àquela
C ~. APOLONlO SAJ,ES - Ree:nerg!A roll.'llUIIlc1a pe1as entidades sulta. Por IsSo: 1nesmo, a lfll faZ• !\I!

Sr.
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.necessária, a fim de.. que os. ortodóxos
.não julguem que é projeto especial
concedendo. isenção..
O Sr. Augusto. Meira - ?arece que ·
-.a. Constituição, ao determinar 1\ libertação de Impostos, , J?ara ~er~tlço. do
Estado, não dlsJ?ensa, em absoluto, a
exigência de lei em cada caso, para
evitar abusos. A Constltuiçãtl apenas
estabelece base para a lei futura q,ue
possa efetuar a dispensa concreta.
O SR. APO:t,ONIO SALES - :S:
uma tese respeitável es~a suge1·ida
· pelo juriata' eminente que é Vossa
EXcelência. Provàvelmente, o Sena-dor M'.ello Vianna será levado a dls~utHa com o subsidio da sua· r.lta
.cultura. (Multo bem) .
.DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SEN.ADOli JOSÉ AMiER.ICO,
NA SESSAO DE. 30 DE AGóSTO
DE: 1948 ..
· ~UE: SI: RIPROD'UZ: POR TER SIDO PUBLICADO
COM IHCORREÇÕES

•

·o SR. JOS:S:. AW:RICO - S1.mhor
. Presláente, já não comportanrlo a
Ordem do Dia a. matéria que desejo
desenvolver em volta do pro.Jeto qúe
institui a Comissão do Vale do São
Jttandsco e, dese.lando defender-me
de reparos fotmuiadoir à minha. conduta, que chegou a ser conslderflda
reaclonárla na sua vota~ão, alinhavei,
esta manhã, as seguintes palavras,
t)ue trago ao conhecimento do Senail'o e daquêles que quisere_m julgar.
me com tsençAo.
.
Arguiu-se contra . o projeto a pe·cha de .centralização. ant.l-democrátlca, suspeita de fascismo( saturada
:de resíduos da ditadura extinta ...
O SR .PRESIPEN'l'El - (Fazendo
soar <JS • t!rnpanos> - 'Permtta.-me o
nobre orador comunicar-lhe que está
terminada. a hora do expediente.
O SR. ALFREDO NEVES <Pelá
ordem) . - sr. Presidente, requeiro
a V. EX." consUlte a Casa sllbre se
-consente na prorogac:ão di!. hor!l. do
expediente Po~' 30 minutos, ilflra que
· {) nobre Senador José Américo pQssa
eoneluir o ·seu discurso.
o· SR. PRESIDENTE ;_ Os Se·
nhores oue aprovam o requerimento
•do Senado!' Alfredo NevPs, no s~>ntldo
de &er :prorrof(ada por ·trinta minutos,
a hora do expediente, queiram permanecer sentados. (Pt~usa).
E~Ut aprovado.
.
Continua com a palaVl'a a Senador
.JOSé Amerlco.

· O SR. JO.Sll: A:Ml!:RIC.O. - Senhot
Presidente, multo agradeço ao nobre
Senador Alfredo Neves e aos demais
colegas a prorrogação concedida, a
fim de perli11tlr conclua minhas· considerações.
1!: a obra de um equivoco.· que começa confundindo a centralização ou
descentralização politlca com a admtnlstratlva, Isto é, a forma orgânica
do Espada com a sua maior ou menor ·
P~lclpação. no. campo dos. serv~os
publicas ou •que sejam assim conside·
·
rados.
· Seria uma Incursão indéblta, de caráter unltârlo,. hostil à nossa: índole
fe}ierativa, através de outras entidades
publicas, como o Estado ou 0 Munlciplo.? Seria a absorção õas ativlc!ades
privadas, empenhada em escorraçar
a Iniciativa Individual?. Não! '!'rata-se
de um serviço federal. .E; - o que se
torna curioso. em face de juizos tão
ligeiros -'não é um caso de centralização, como se afigurou, chocando.
os e arrepiaru!o·os. a eertos. mellin!lres
• liberais, mas, simplesmente o · reverso
& um caso ~ descentralização.
Criou-se- uma estrutura que o ais·
tema. lllimlnlstratwo dos povos mais
impregnados do esplrlto democrático,
como. a .t\mérl.c:a. do No11te, I.'Rtá ado·
. tando. Repito: é um macesso de- des.
. centralização e não. de centralização..
Organizou-se. um seli'Vic:o público in·
depe~dente de seus órgãos ~uperiores
aue seriam os Mlnlstér!qs. Em vez. de
jogá,-lo nêsse bo.jo, talvez. para, afun.
dâ-lo, desvencllbou.·o o J?ro,l~to. da
máauina burocrática, com o fito de
atribuir-lhe maior {lexibi!ldade e eftciência. ,
E.' t!iiil deslccaménto ~ sei.'IV'icos, com
a outorg-a .de direitos e liberdades, as•
.sinalando·se; assim, por sua personalidade orgânica e funcionai. Deu-selhe vida· própria, llbertando.• o da len~
tldão e esterilidade (!êsses eentros hie·
rárquicos, atenden'do à. 1;11a natureza,
ao seu ralo de açl\o, tt· sobretudo, à
sua complexidade.
Mas o aue alãrma é a sua dependên~Jia, dlreta do Presidente da Re·
pública, po~lc:ão J;Illll · compreendida
p.or WltlreSRÕeS precinitadas.
.
. l\TO en.tanto.. a.Uai\dO Re ~stahelece
que uma. c:on~ls.~ão depende diretamente do Chefe do Executivo, se
~t.á, el)illol1s e:mlu!.ndo-a. de outra
ctlTA.lauer dependência, sem nembum
refôrc:o de ~~ma subordl.nacão deoor·
rente <la. nr6orla exlst.lmcla do Poder Executivo, na sua hlet'arn11!a,.
Não é. prôprlamente, uma fórmula
de subordinação, mas de desc;mtraU-
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zação, no .seu exemplo mais comum,
que é a autarquia dêsse tipo.
Sua fonte parece Indesejável. Mas,
mesmo na Itália, a outorga a órgão~
autónomos· de funções estatais repre. sentava um derivativo de seu regime
absorvente.
E' surgiu outra arguição que pretendia ser ainda mais fulminttntll: 8
da Inconstitucionalidade <:lo projeto.
Já · demonstrou o Senador Ivo
d'Aqulno, com a limpidez, de seu
espirita juridico ... ,
.
O Sr. Ivo d,' Aquino - Muito obrigado a V. Ex.•.
O SR. JOSlt AMERDCO ....
que a. Constituição vigente não proíbe a subordinação direta de serviços
dessa natureza ao Presidente da República.
.
Vou mais além. A Constituição de·
1946 prevê e admite llssa organização.
·
· Segundo o art. 49 da Constituição
de 1891, a administração federal tinha
de ser dividida pelos diversos Ministérios, não podendo desta.car-se qual-.
quer dos seus ramos para formar um
órgão isolado.
Já a de 1934 regulava, no ~eu artigo
101, § 3.0 , a fiscalização financeira dos
"serviços autónomos", rP.conhecendo,
portanto, a, Iegltimldade de sua existência.
E 8 Const.ltulção atual, no seu ar·
tigo 77, n.• n, Incluiu na competência
do Tribunal de Contas o· Julgamento
da doo administradores das "entidades autónomas".
·
Pressupõe, consegú!ntemen:te, a presença dêsses órgãos de permeio entre
os Mlnlsterios e o Presidente da República.
·
:e a situação descrita . por Temlstocles cavalcantl:
"A entidade autárquica não se
acha subordinada, hleràrnulcamente, a nenhum outro órgão administrativo !Ministério, etc.),;
ela .recebe as suas atribuições dlretamente da lei e não de um superior hlerá.roulco <Instl tulcõP.s do
Direito Admlnlstrat.lvo Brasileiro,
I Volume, pág. 127) ".
Poderão · dizer, entretanto, que a
Comissão do ·Vale do· São FI·ancisco,
mesmo com a autonomia administrativa que lhe é •con<ferlda, não se arrola entre essas entidades,.
Para rebater tais dúvidas s~rla preciso clasiflcar as autarquias ou pro-

curar- reduzi-Ias a um tipo único, o
que , não é possivel, em virtude das
várla'S modalidades que assumem. ,
Qual o caráter dessa Comissão? );:
uma autarquia. E tanto faz. dizer
serviços autónomos, como autarquia .
· Inspirou-a o lnterêsse da descentralização. );: um órgão- descentralizado.
Um ramo da administração pública
que se subtrai à Intervenção superior
de outros órgãos. Que se reveste dessa
liberdade de ação para poder preencher sua complexa função.
Por que não se.·ã, pois, a entidade
autónoma da técnica constitucional,
se reune tódas as características para
êsse titulo? ·
Basta o direito de auto-adm!Íllstração para adquirir êsse conceito.
Em Interessante .parecer, publicado
no "Jornal do Comércio", de 25 de
fevereiro de 1937, procurou Sampaio
Corrêa Interpretar, nêsse ponto a
Constituição de 1934, · rer.ouhece'ncio
que ela não vedava a organização de
serviços federais autónomos. Atentou, . todavia, distinguir quais
os serviços passiveis dessa organização, !Imitando-os .aos pertinentes à
Segurança Nacional e àquêles em que
· é nftkla e lrrecusÓ!Vel a np,tureza industrial ou comercial, de sua elOJ)loração .por parte do Estado. .
Era u~a distinção que a mesma
Consttiulção, como a:- de 1946, não
autorizava, confiando o ,.critério da ·
conv.enlêncla dessa ·Iniciativa ao le·
glslador ordinário.
Qual será, então, nosso c:mcelto
das entidades autõnomas?
O ·Indicador da Oraantzação Administrativa da administração do executivo federal claslflca, sob o . titulo
de0 autarquia, segundo as finalidades:
1. ) as rep;ll'ladoras da economia; 2.0 )
as exploradoras de servlcos' Industriais; .3.0 ) as de assistência social;
4.•) as de fiscalização profissional,
São· Institutos, conifssões, departamentos, serv_tços, etc., que parecem
multo mais estranhos a essa concepcão do. que a Comissão do Vale do
São Francisco.
.
Como, pois, não enquadrH.-ht n~ssa
esfera, para oue ela, desvinculandose de outras· lnfluênr.las central~. a·o
reconheca a autoridade do PreRidente
da Repúóf!ca, chefe da admnlsltração
públlr.a federal, centralizando tOdas as
·
questões?
ll: o aue não Impede a Constitui·,
ção e exige a eXPeriência de serviços
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mo são agudos os lnterêsses c os
conflitos reglon.:~ls na disputa de primazias dessa natureza, como é diflcll,
por exemplo, a politica dos •raçados,
como cada Estado e cada Mlmlclpio
se julga com direito à preferência.
Para conjurai.' essa fonte de divergências futuras, acabei concordando
com o ponto de vista do Senado!.'
Henrique de. NCJI'i'aes, que torna pacifica essa questão,
·
O S.R. ISMAR DE GóES - Dizia
bem. Palmas).
,
·
eu, Sr. Presidente ,que havia. incoe- .
DISCURSO PRONUNCIADO PELO rêncla quando se atribula a essa coSR. SENADOR ISMAR DE GóES, missão o direito de escolher sua séde
. NA SESSAO DE 30 DE AGOSTO central, com aprovação do Sr. Presidente da República, e não se lhe dava
DE 1948.
n de escolher · a séde de aeus dlstl.'ltos.
QtJ!!: SE REPRODUZ POR .rER SIDO I'UBL!CADO
o Sr.· José Americo - Realmente
COM INCORREÇÕES
há certa contl.'adlção.
O SR. ISMAR DE GóES - SeO SR; ISMAR DE GóES - Muito
~or· Presidente, vai entrar em votaçao na Ordem do Dia :·o .projeto que O'bl.'i.gado'. a V. Ex.•. Respondendo ao
aparte do Ilustre Senador José Améorganiza a Companhia do Vale do rico
e aos argumentos apresentados
São Francisco, com o destaque reque- .
rido por mim mandando Stlprimlr, pelo meu prezado amigo Senador Henrespectivamente, nas letras a, l:l e c, rique de Novaes, também não coll!ldo art. 1.0 , as expressões "com séde PI.'eendo porque se escolhe Belo Horiem Belo Horizonte", "com séde em zonte em vez de Pirapol.':t ou outra.
cidade qua1quer e J oazelro em VflZ de
Joazeiro'~ e "com séde em Propriá".
Petrolândla.
Da mesma forma, não·
Pedi tal destaque, Sr. Presidente,
vejo
por
_que
se
dê preferência a Propol'que não compreendi que o projeto
descesse a essas mlnúclas. Ao mesmo prlá, em vez de Penedo, Porto Real do
tempo que se pretende dar à Comis- CtJiéglo, Pão de Açúcar ou ou•ra qual.são do Vale do São Francisco a maior quer· cidade com as mesmas caracteautonomia, a maior Independência e rlstlcas e meios de comunicação. POI.'até mesmo.' cercá-la de tõda confi- to Real ·do Colégio, em breve, será
ança, impede-se_ que escolha as sedes também ponto term1nal de estrada de
dos. seus distritos, quando, pelos na-. ferro. Penedo, 1JOI.' exemplo, é pôrto
turais conhecimentos técnicos, é a fluvial e dispõe de comunicações mais
mais indicada · para fazê-lo. li: ··uma fãcels.
incoerência do projeto, porquanto
O Sr. Apolcmio Sales - Oostal.'ia de
êle mesmo confere a essa Comissão ch~ar a atenção porQue V. Ex •
o direito, de escolher sua séde central.
está dando al.'gumentos em favor do
O José Americo - Permite Vossa · Inspirado aparte do , Senador José
Ex.• um · aparte? (ASsentimento do Amerlco. S. Ex.• mostrou que, talorador> . - Eu também fui de · opivez, teOricamente, se pudesse concluir
nião de que os distritos deviam ser pela vantagem de que a Comissão do
móveis. Bem sabe V. Ex.", ~porém, Vale do São Fl.'ancisco· escolhesse ela
que, pesando a relevância do pro- mesma a sua séde.
·
jeto, sugeri à Comissão de Finanças
convocasse a assistência do Senador
O SR. ISMAR DE GóES - il:ste o
Henrique de Novaes, grande figura da meu ponto de vista.
técnica e da engelharia brasileira.
O Sr. Apolónio Sa.!es - Mas V.
, Deve também . recordar-se V. Ex.• Ex.•
dando os mesmos al.'glldas ponderações que S. Ex.• formu- mentosestá
em
desfavol.' dessa tese. E~'tá
lou, no sentido da conveniência da mostrando como
é dificll chegar-se a
localização dêsses distritos por lei. . uma conclusão, quando
oe discutem
Fêz ver que os pontos fixados são as vantagens maiol.'es ou menores
desequidistantes das zonas dos trabalhos sa localização.
e, ao mesmo tempo, os meios de coO SR. ISMÀR DE GOES - Quemunicação mais fáceis. Afinal, acedi
à orientação de S. Ex.•, sabendo co- ro deixai.' à Comissão a faculdade de
.::11
como os das obras contra as sêcas,
retardados, quase cr:Jara.liz~doo, dei. xando o pessoaJ. sem remunel'açáp
meses consecutivos, desfalcados de
material, porque a burocracia não
. vOa para penetrar, sertões a dentro,
·
a área de seus trabalhos.
O Sr. Fernandes Tavora - Vossa
EX." tem tOda razão no particular.
O SR, JOSll: AMJER[CO - Era o
qtie tinha a dizer. <Muito bem; muito
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:escolher, porque é o órgão técnico.
Não ·seremos nós leigos ...
O Sr. Apolonio Sales - iNão somos
leigos.

O SR. ISMAE DE GóES
Nãi>
quero discutir o assunto sob o ponto
de vista politico ou técnico.
o Sr. Apolonio Sales- Pois sob 4
ponto de vista téc,n!co é 'que foi en·
carado desta ·manélra,

O SR. ISMAR DE G6ES - .. .
.ou quase leigos que poderemos esco·
lher uma séde, quando existe uma
·O. SR. ISMAR ID'E GOES Mas
'Comissão que tem o direito, peJa. sua
um tanto errônetmtente, com um
cultura, pela sua responsabilidade, pouco .de paixão, quando não ·há
de o fazer.
.. .·
razão ·de ser :para isso..
·
o ·Sr. Apoldnio Sales _ :Basta di·
Não há; ·absolutamente, motivo pal'A
zer que quem apresentoü a Idéia foi
a escolha dessas regiões, como já
um. Senador, que é grande e 110atado. demonstrei.
engenheiro. Queremos · dar . A CoO Sr. Apo1onio Sate·s - V. Ex.•
mlssã.o a maior ajuda, para que ela
não demonstrou.. V. llx." ·apenas.
possa dirimir as dificuldades t~oliafirmou. oportunamente •será 'de•
tlcas.
monstrado, se já não fôsse suficiente
o SR. ISMAR DE GOES ·- Estou à ·experiência reconheé!da •uo ·!.obre.
convencido de que a comissão dls·
senador Henrique ·de 'NCJVaes.
'
o 'sa. ISMAR DE GOES - Mospensará essa ajuda do Senado.
.0 Sr. Apolónio Sales - v. Ex.•,. tre! que não -havia .motivo l!em •do
·e:Stá ·. sentindo ·como ·é dlffcU a es·
ponto de vista da centralizaçao.
.
colha, pois agora mesmo sugeriu uma
o sr. ApolOnio sciletJ ·- Repare
porÇão de nomes, e ficou 1!m dúvida
Ex.• no seguinte: .pe'trolànd!a não 'es-quanto ao locàl.
tá bem no centro aa. segunda região,
o ·sR. ISMAR DE GóES _ Não
como sucede com· Joaze!ro; fica no
·estou sugerindo nomes; ao contrário,
extremo, onde começam ·as ·cachoei· .
não quero que ·apareça nenhnm noras. v.. Ex.• está ..confundindo Petro·
me. Desejo deixar .à comissão l!berlê.nd!a com Petronna.
dade para escolher. Ela é que ·esta
·
SR. ISMAR :DE 'GóE$ - Nãe
em condições de o fazer.
·quero citar cidades. Multas v~zes, •os _
· o "Sr. :.tpolonio Sales - v. Ex.• ·serviços. nio .requerem r.entrallzaçl!.o.
sabe que o ·caso nãll 'é ·êsse. ·Não é
l!:sses podem· torna;_~.-se. '!na1s necessá•
:tanto a 'dificuldade .'de escolha da rios na'· zona 'de Petrol!nn ·ou na do
ComissãO e slm, a ·eldstênc!a -de mo- baixo Sllo Franc!sc·C? 'ou parte. de PI•
tlvos ·de ordem politica, ·que cria . rapora. ·Somente a ·com!s~§o 'E'~tá 'ha•
'óbices 'à ação ·do organismo ·dlretor,
llilltada a indicar .a 'l90filizaç§o COD•
'
ven!ente às 'SUas ·sedes.
..
·
O SR. ISMAR DE GóES -- Vou
!\Stes, Sr: Presidente 'IIS Bl'!l;umen•
'responder ao àrgumento politico.
'tos, lJara os ·quais rogo a ·atenÇão ~ao
Quando falou ·o Uustre Senador José Senado. (Mmto bem).
:lUnéricO tiVe 'OCasião ·de dizer ...
:Eli!ENDA ·AO ·PRO:rE'l'O M: 'IIESOr.trÇiO
'O. sr. Apolonio Stiles - secunde!~o
com multo ·calor.
N;o !ii, DE '1948
-Q 'SR. ISMÀR DE GóE'S ..•
que . ·se ·o ·oaso -seria .po!ltico -depois,
·Acrescerite~se, ol)ite ·conVier:
também agora o era.
.:Ali;, Na a'li)ltf«çlo ·de 'tempo Cle
O .sr. JI}S~ Am~co - ·Nossa .poti~
"Servil)_o, para . '11!e!to ·àe 'obten~o 'c!ll
tica 'é resolv!âa aqui, '})elos -votos.
•llcen9a prêmio, de ·que trata n tle1
O. SR, ISMAR "D'E Gó!!l'S - Mêu
n:• . 283, ·de :28 ··de maio ·ae 1948, se!'â
desejo 'é -de!xa:r ·c!e:ro ·que !llOs, ala· ·co~ado o ~temp-o :tte s:~qo 'públleD
goanos, ·amamos ta.ni'b'i!m o ·S. Fran• -estadul!l . e municipal , prestado pelo
cisco; . 'temos níui~o ·orgulho ua ·catunciotrárlo ·e~a 'Secl'eta.r!a 'do. Senado.
choeira ·c:re ·Pauto A:fonso 'e 'de Oelm'iJu8tif.ica.Çao ·
. ro :Go)lvêa. No ·entanto, lJarece •que
pretendem ·excluir ·a:qutlo ·a 'qUe 'temos
Desde ·que hala ·ae ··se extenãer aOl!
direito também.
funcionários da ·secre~ana 'do 'Se•
. O .sr. .Apo1onio -Sa!es - \T.• . Ex.• !Mdo Federal. os benlillc!os ·cta 1 'Lêl
n;o 283, 'de '28 de lnRiO 'de 'f9~8, Just!l
não pode \~>tirar-me essa ·culpa.
.

v.
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&se flln, o
tempo de serviço público que tenham
prestado nos diversos Estados ou r.os
Municfp!os, pois tudo é serviço público.
A . própria Constituição Federal
manda contar, para efeito de aposentadoria e disponibilidade dos funcionários da União, êsse· tempo· de serviço e vem sendo concedido nos atuals
funcionários desta Secretaria as graé que se lhes conte,

p~~~ra

tlficações adicionais sõbre tempo de
serviço federal, estadual e municipal.
A Lei n;• 283 é omissa a respeito e
o decreto qae· a regulamentt>u, apoianrio-se nessa omissão, determina que
so seja contado o tempo de serviço
feqeral para a concessão da licença
especial.
A emenda visa· sanar essa injustiça,
pelo menos quanto aos funcionários
do Senado Fe"ãeral. .

.
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