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ATOS DO PODEfl LEGISLATIVO

DECRETO-LEI N. 109-

DE

27 DE DEZEMBno DE 1937

Extingue, à mt?ditla que se vagarem, qnah·o caraos de "professor", padí'ílo "1", d(l r;undro I, do llfinísthio da Educação e Saúde

O Presidente •1:1 Hepú1lica dos J~~tados Unidos do Brasil. usando
das atribuir;fles f{Ue lhe são conferidas :pelo art. 180 ela Conotillli(;fw F~'·dl'rnl, e ahcndrwlo it pl'Oposta feita pelo Conselho Federal d1
8rnif,o PúlJ!ieo Ciyíl:
Considera Pelo que, rwlo düCI'elo n. 16. 782-A, de 13 de ,jam·iro ela
1925, ficr~riam rxlíntos, à medida qne se vugassem, os então c.wgos
dr profesoor d1! nulns da Escola Polilécnica do Rio de Janeiro, ho.ie
profcs~or, padr:io ".J", dfl E"''ola Nacional de Engenhal'ia da Universidade do Brasil;
Consirlerawln que, de acôrdo com êsse mesmo decreto, o ensino
em·~·espondpnl r. ;:;Pria incorpol'fHlo à;:; cadeiras a que se ligas.~ c o f rabalho gl't'tfico, sob a re~ponsa1Jilidade dos catedrático6;
Considrrando que a lei n. 284, de 28 de outubro do 1030, ao incluir nas lahel:l.'i anrxas (quadro I, do Ministério da Etlucnção e
Srrtídç) os quatro cargos de "professor dl} aula" da Escola Polit.écnica, não fez qualquer referência à extinção dêsses cargos;
Considerando, entretanto, que subsistem as razÇícs que ditaram
a extinção daqueles cargos:
Decretn:
Art. Lo li"icam extintos, à medida que se vagarem, os quatro
cargos de "profc,sor", padrão "J", da Escola Nadonal de Engenharia dn Univer~idadc do Brasil, do Quadro I do Ministério da Educaçfio e Saúde.
At·L. 2." rtcYogam-se as dijposíções em contrário.

llio de Jnneiro, 27 de dezembro de 1037, 116• da Independência
e 4o• da rtcpú11ica.
GETULIO

V AHGAS.

Gustavo Capanr:ma.

DECllETO-LEI N. 110-

iDE

28

DE DEZEJ\IBRO DE

1037

Disprk SiJ/n·e o rf'cm·so rle deci.wjes do 7'ri'mnal drc Sr>r;m·nnça
túu:i Ollal

O PJ•roç:ii]Pnf.e da llrpúhlira dos l!;stados Unidos ;Jo B1·asil u~ando
'

da ~tlt•ihn'wfín que lhe r·nn f:•t'P o ai' L 1RO ria Cons! if.nit;fin.

Df>rrelii:

Arf.igo t'miro. O Sl!j)J'PnlO Tribunal 1\fílil.::~r conl inn~t·:í. n ,jnlgnr
j;í jH'ofl'l'ifla;:; JW}o 1't•ilJUilill <}, ;;:,.(!lll'f!IH:a

OS l'f'Clli'CoS i{fl<:: l]f'('Í.'ÓP,9
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Nacional, como tribunal de primeira instância, na vigência da lei
n. 2H, de H de setembro de t\J:l6, revogadas ns disposições em con1t·úrio.
Rio de .Janeiro, 28 de dezembro de 1937, H6" da Indcpcndôncia e
HJ" da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos,

DECTl.RTO-LEJ N, J 11 -

nl': 28

nE nEZB~1r.no m~

Hl:l7

Aprm:fl. a ;lrlestl,) do Brasil ii Convl'nç!io lnleJ•nocioiWI. ,çtibJ•r• linhas dPlimifr• de cm·oa tios nrw;ns mcrcm1íes, (irmm/11 em l,ontil'fl.'; a
r, de jn/110 ([e ~ 930

O Prr·~idenl.e ria Tl.Pp(Jhlíra rios Esinr:los Unidos do Brasil, nos
l•lrmos do ar·t. 1HO da Cousli·!uit:ão promulgada rm 10 de novnmhro
de 19:17;

llpsoh·e aprovar a adcsíio rio Brasil à Conven~ão In!eJ•naeional
Rú!HP linha."\ de limitp d(' carg:.1 do!' navws JIIr.·t·eaniP~, finn:ulo em Londl'e<" a 3 d•• julho rle Hl:IO.
Rio de Janeiro, 28 de rlezemhro .fie Hl37, 116" da
49" da Repúblíca.

lndepmHl~ncia

e

G~<TULIO VAnGAB.

Mario dr:- Pimentel Bmndt1o.

DF.CflETO-LEI N. 11?

At11'01êtl rmnlrn alas internnrionais, nssinntlo,, rm nueno.ç AirrR, em 23
de de<.embro dr:- 1 !l::!G, pnr oc11Riiio da Con(c1'1 1ncin /nlc1'-A ntl'riimw de Consolidoçl1o da Paz

O Pec~idcn!.e da Repúhlica dos Estados Unidos do Brasil, nos
lêrmos elo art. 180 da Com;fituicão ;promulgaria em 11} <Ir non•mhro
de lU37:
Resolve aprovar os seguinlr.q atos inlf'rnaeiona!s, a.-~mados em
Rnenor;; Aires, em 2::! de rlczrmhro de Hl3G, por nen~iiin d<l Confrr·(mr.in
In!PI'-Amrl'icnna rle Consolidnção ria Paz:
n) Convenção sôbre manuten.;iio, g,nranth e t·r~slabelrcimento da
pnz;
·
/1) Protocolo Adicional relativo à não intervenção,
c) Trnlado inler-americnno sôbre bon.s ofícios e mediação;

