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São êstes, Sr. Presidente, os motivos que me levaram a negar san
ção ao projeto resultante da Proposição n .• 5, de 1947. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os 
protestos da minha alta estima e mais distinta consideração. - Em 8 
de fevereiro de 1947. - Eurico G. Dutra. 

NAOIONALIDADE DAS PESSOAS JURIDIOAS - OONTRO
LE DOS BENS DE SUDITOS INIMIGOS - LiQUIDA
çÃO DO BANOO FRAN01!JS E ITALIANO PARA A 
AMÉRIOA DO SUL 

- Decisão ,da Oomissão de Reparações de Guerra s~bre. o pe
dido de revogação dos decretos-leis m. 4.612, de 1942, e 5. ~2, de 
1943. 

COMISSAO DE REPARAÇOES DE GUERRA 

DECISÃO 

1.9 ) Processo n.· 2.115-46 - do Banque Française et Italienne pour 
l' Amerique du Sud, sôbre revogação dos Decretos-leis ns. 4.612, de _ 
1942, e 5,992, de 1943. 

Decisão, por maioria de votos, da Comissão de Reparações de 
Guerra: 

"A Comissão de Reparações de Guerra, usando da faculdade que lhe 
confere o art. 2 .• , letra f, do Decreto-lei n.· 8.553, de 4 de janeiro de 
1946, depois de bem examinar, para fins de revisão, o ato que mandou 
liquidar as filiais e agências do Banco Francês e Italiano para a Ame
rica do Sul, existentes no Brasil, e incorporar ao patrimônio nacional 
os bens e direitos que, na referida liquidação, coubessem a súditos -:lo 
EiXo, pessoas fisicas ou jurfdicas, ato contido no Decreto-lei n.. 4.612, 
de 24 de agôsto de 1942, resolve confirmá-lo pelos motivos constantes 
do voto do relator. 

Efetivamente, não podia o Govêmo deixar de sentir que o Banco 
}f'rancês e Italiano para a América do Sul, sendo embora uma sociedade 
mercante francesa, por ser organizada na França, de acôrdo com a l~i 

francesa, e ter sua sede em Paris, era uma sociedade controlada por 
italianos, se não de modo direto, pelo menos de modo indireto, por inter. 
médio de sociedades por italianos organizadas na Suiça. 

Acresce que, ao ser tomada aquela medida de guerra, a própria França 
encontrava-se sob o contrôle do Reich, que lhe impusera o govêmo de 
Pierre LavaI. . 

E sabido é que o contrôle alemão de prMerência se fazia sentir sôbre 
o comércio, a indústria e a agricultura francesas. 

Mas se dtlvida houvesse quanto ao contrôle geral da sociedade Ban
co Francês e Italiano para a América do Sul, na sua existência jurf
dica e financeira, dúvida alguma havia quanto ao efetivo contrôle de suas 
dependências brasileiras, continua e firmemente mantidas em mãos de 
italianos. Atendendo à coordenação interna do interêsee do eixo e a 
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que a Alemanha, a Itália, e o Japão dispunham no Brasil de poderosas 
colônias de imigrantes, muitos dos quais reservistas militares, sem em
bargo disso, aqui conservados, fôrça é convir que bem andou o Govêrno 
ordenando o fechamento e a liquidação da vasta rêde de agências que 
poderia tornar o Banco Francês e Italiano uma perigosa máquina de 
guerra. 

Considerando, porém, que, por meio de presunções bem fundadas, 
chegou a Comissão, com o relator, a convencer-se de que o contrôle da 
sociedade Banco Francês e Italiano para a América do Sul estava em 
mãos de italianos ou de sociedades suiças, de sua vez, sujeitas a contrôle 
italiano; considerando, por outro lado, que, desde fins de 1941, a Agên~ 
cia Especial de Santa Sé vinha adquirindo ações do aludido Banco e 
que, em 1943, já a maioria destas encontrava-se em poder da Profima 
S. A., de Lausanne, controlada pela referida Agência Especial e do 
grupo de acionistas franceses; considerando, mais, que a França voltou a 
participar da luta como nação aliada, e que a Italia, logo que lhe foi possí
vel, fez-se co-beligerante, ao lado das Nações Unidas, separando-se da Ale
manha e do Japão, que, como países inimigos, permaneceram até a 
derrota final; considerando, concomitantemente, que essa atitude rein
cluíu a França entre as potências que deliberaram sôbre os fundamentos 
da paz e estabeleceu para a Itália um tratamento de exceção; conside
rando, ainda, que o próprio Govêrno brasileiro, pela expedição dos De-i' cretos-Ieis nos. 7.723, de 10 de julho de 1945, e 9.123, de 3 de abril 
de 1946, criou para os bens e direitos de súditos italianos, atingidos pelos 
efeitos do Decreto-lei n .• 4.166, de 11 de março de 1942, um regime pró
prio; considerando, além disso, que o Decreto-lei n .• 4.612, de 1942, não 
determinou, nem poderia fazê-lo, a liquidação da sociedade Banco Fran
cês e Italiano para a América do Sul, mas tão sômente a liquidação de 
suas agências e filiais abertas no Brasil, pelo que inexequível se i'lz 
distinguir, no produto da liquidação, o que cabe a franceses e o que cabe 
a italianos; considerando, por conseguinte, que, para ser o produto da 
liquidação incorporado ao patrimônio nacional, deveria a Comissão levar 
às últimas conseqüências o reconhecimento de um contrôle deduzido de 
indícios que foram suficientes para a tomada de precauções de guerra, 
mas não o são para a prática do confisco, já agora permitido, pelo direito 
internacional, em dadas circunstâncias; considerando, por último: a) que 
os liquidantes do Banco Francês e Italiano fizeram recolher ao Tesou
ro Nacional, assim os confiscando, sômente o produto de bens e direitos 
das pessoas fisícas e jurídicas indicadas pelo artigo 3.9 do Decreto-lei 
n .• 4.612, de 1942, depositando no Banco do Brasil, por ordem do Mi
nistro da Fazenda, o liquido cabível à sociedade a que pertenciam as 
filiais e agências liquidadas; b) que ainda obedecendo ordens da mesma 
alta autoridade, os referidos'Uquidantes abstiveram-se de vender os imó
veis de propriedade do Banco Francês e Italiano; c) que tais ocorrências 
demonstrou que o próprio Governo anunciou em excluir a pessoa ju
rídica Banco Francês e Italiano para a América do Sul dentre as pes
soas jurídicas previstas pelo art. 3.' do Decreto-lei n.9 4.612 - a Co
missão de Reparações de Guerra resolve, outrossim, por maioria de vo
tos, propor ao Presidente da República: 
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1.' - Que se mantenham incorporados ao patrimônio nacional as 
importâncias provenientes da liquidação dos valores e direitos perten
centes a súditos do Eixo, pessoas físicas ou jurídicas, apuradas pelos 
liquidantes do Banco Francês e Italiano..e mencionadas no seu rela
tório. 

2.9 
- Que se entregue à sociedade Banco Francês e Italiano para 

a América do Sul o que constar da Conta de Transferência do Acervo 
e Líquidação, aberta pelos mesmos liquidantes no Banco do Brasil S. A., 
inclusive valores em liquidação, também pelos mesmos liquidantes con
fiados àquele Banco, quando não interessem às pessoas físicas e jurí
dicas indicadas no art. 3.9 do Decreto-lei n.9 4.612; 

3.9 - Que se devolvam ao Banco Francês e Italiano para a Améri
ca do Sul os imóveis de sua propriedade, situados no Brasil, salvo o re
ferido no Decreto-lei n. 9 5.992, de 12 de novembro de 1943, já incorpo
rado ao patrimônio nacional, entregando-se-lhe, porém, a quantia a êle 
referente recolhida ao Tesouro; 

4.· - Que as entregas previstas nos números 2.9 e 3 .• só se efetuem 
mediante expressa renúncia por parte do Banco Francês e Italiano para 
a América do Sul de quaisquer propósitos de reclamação amistosa ou ju
dicial de indenização por perdas e danos, e pública e rasa quitação de 
obrigações, porventura resultantes da execução do Decreto-lei n.. 4.612, 
de 24 de agôsto de 1942". 

Votaram com o relator, Dr. Odilon Br.aga, os senhores Ministro Ro
berto Mendes Gonçalves, General João Pereira de Oliveira e Dr. Pedro 
Cibrão. 

Foram votos vencidos os dos senhores Dr. Carlos Medeiros Silva, 
Dr. Alberto de Andrade Queiroz e Vice-almirante Gustavo Goulart. 

Não tomou parte na votação o senhor Brigadeiro do Ar Hugo da 
Cunha Machado, que se achava ausente. 

RELATóRIO E VOTO DO DR. ODILON BRAGA 

RELATORIO 

I. O Banco Francês e Italiano para a América do· Sul foi criado 
em Paris no ano de 1919, com o capital de 25.000.000 de francos, re
presentado por 50.000 ações do valor nominal de 500 francos. Foram seus 
principais fundadores - o Banco de Paris et des Pays-Bas e o Banco 
Comercial Italiano, Milão. 

Autorizado a funcionar no Brasil pelo Decreto n.. 8.169, de 25 de 
Agôsto de 1910, que para isso lhe concedeu o prazo de 20 anos, obteve 
em tempo, por fôrça do Decreto n.. 19. 364, de 15 de Outubro de 1930, a 
prorrogação legal de dez anos, vencivel em Agôsto de 1940. Estabele
cendo a Carta Constitucional de 10 de Novembro de 1937 a nacionali
zação imediata dos bancos de depósitos, depois regulada pelo Decreto-Iel 
n .• 3.182, de 9 de Abril de 1941, foi-lhe concedida, a titulo precário, nova 
prorrogação do prazo de funcionamento, a vencer-se em 1 de julho de 
1946. 

• 
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Mas, reconhecido, a 22 de Agôsto de 1942, pelo Govêrno, o esta
do de beligerância que a Itália e a Alemanha haviam impôsto ao nosso 
país, a fôrça de sucessivos torpedeamentos de pacificos navios que nave
gavam sob a nossa bandeira, alguns de passageiros e a exclusivo ser
viço dos portos nacionais, expedido foi o Decreto-lei n. o 4.612, de 24 
de Agôsto de 1942, em virtude do qual cassadas foram as cartas-patentes 
dos bancos Alemão Transatlãntico, Germânico da América do Sul e li'ran
cês e Italiano para a América do Sul e determinada foi a ,sua liquidação. 

2. Cessada a gueITa, em cujas operações finais participaram ati
vamente, depois de lio"l'tados do jugo naz.sta, os povos da Itália e da 
França, e cnada a Co nus são de Reparações de Guerra, COiu amplos po
deres de revisilO dos atos praticados na vig"ncia das hostilidades, o 
Banco Francês e Italiano dirigiu-in e exaw,tiva petição na qual sus
tenta: 

a) que o ato de incluí-lo sob os efeitos do Decreto-lei n." 4.612, 
"praticou-o o Govêrno na certeza de estar aüng~ndo uma. sociedade 
italiana ... quando irrecusável é " caráter francês da instituição" (Me
morial, pág. 5); 

b) que difícil não será "reconhecel' ante a prova ora oferecida, que 
o ato do Govêrno baseou-se num tErra de jatc, dado que a suplicante nun
ca foi, nem é, uma sociedade italiana, qualquer y'ue seja o modo, teoria 
ou doutrina, por que se queira encarar a sua nacionalidade" (págs. 5-6); 

c) que em face do direito pos~ti-v"o brasileiro, a nacionalidade "há de se 
deduzir do contrato social e do lugar em que se reunem normalmente em 
assembléia os seus acionistas, ou do lugar onde funcione seu Conselho 
de Administração" (pág. 8); 

d) que irrecusável é a nacionalidade do Banco Francês e Italiano, 
visto que a sede social é em París, onde foi fundado, segundo as leis 
francesas, e onde se reunem o Conselho de Administração e as Assem
bléias Gerais de acionistas, sendo franceses em maioria os seus diretores, 
como francês é o Presidente e Diretor Geral, estando em mãos de fran
cêses o seu contrôle, dada a predominância de interêsses de franceses, 
do Vaticano e até de brasileiros, e 'cujo centro de exploração de negó
cios bancários é, e sempre foi, em França, não tendo tido jamais a so
ciedade sucursais ou agências na Itália, na Alemanha ou no Japão (pá-

. gina 8); 
e) que o ter "considerado, sem dúvida de boa-fé, como sociedade ini

miga, constitui êrro de fato, cuja reparação se impõe como imperativo 
de justiça" (pág. 8); . 

f) que, das fôlhas de presença das assembléias gerais, realizadas 
em Paris, de 1938 a 1945, se patenteia que a parte dos acionistas ita
lianos não ultrapassa o número de 47.123 títulos sôbre o total de 
200.000, que constituem o capital da sociedade suplicante (pág. 9); 

g) que dos documentos agora juntos decorre a prova de que ..... . 
85.210 ações ou sejam 42,601 % do capital social pertencem à Adminis
tração Especial da Santa Sé, 55.347 ao Banco de Paris et des Pays-Bas 
e acionistas franceses, brasileiros, holandeses, suíços e outros, de onde 
se conclui que a sociedade, de nacionalidade francesa, era efetivamente 
controlada por uma marcada predominância de interêsses francêses e 
neutros (pág. 9); 
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h) que dos nove membros do Conselho de Administração do Banco, 
"cinco são franceses, inclusive o Presidente e Diretor Geral, um repre-
8entante da Santa Sé, domiciliado na cidade do Vaticano, e três italianos" 
(págs. 9-10); 

i) que, à luz da lei bancária francesa de 13 de Junho de 1941, bancos 
estrangeiros são sõmente, qualquer que seja o lugar de sua sede social, 
os que direta ou indiretamente estão sob contrôle de pessoas físicas ou 
juridicas estrangeiras, organizando-se para isso a lista oficial de bancos 
franceses e estrangeiros; 

j) que nessa lista, e dentre 08 banc08 france8e8, figura sob o nú
mero de inscrição 341, a Banque Française et Italienne pour l' Amerique 
du Sud, conforme se vê do Jornal Ofliciel de l'1JJtat Français, de 6 de 
Janeiro de 1943 (pág. 10); 

k) que circunstância por demais expressiva é também a eliminação 
do Banco das li8tas negras americana e inglêsa, efetuada no mês de Se
tembro de 1945, "logo que o Conselho de Administração do Banco, após 
a libertação da França, pôde demonstrar às autoridades britânicas e ame
ricanas a nacionalidade francesa do Banco desde antes da guerra" 
(pág. 11); 

Z) que, "isso pôsto, o Decreto-lei n." 4.612, que cassou a carta-pa
tente do Banco Francês e Italiano e determinou a sua liquidação, sendo 
de 24 de Agôsto de 1942, recaiu sôbre uma sociedade francêsa, perten
cente, controlada e administrada, em maioria, por franceses e neutros 
e cujas sucursais brasileiras eram a êsse tempo superintendidas por um 
Conselho de seis membros, dos quais apenas dois eram italianos, um 
francês e três brasileiros, pessoas cÍa maior respeitabilidade" (pág. 12); 

m) que, deslocada a matéria do plano da legislação de guerra, para 
o da legislação comum, "não seria possivel cassar a carta-patente de 
um Banco, sem fundamentar o ato, sem admitir um justo motivo, trans
gressões da lei sôbre a matéria" (pág. 12); 

n) que, "se não se justificava nem era legitima a cassação da carta
-patente do Banco Francês e Italiano tal como foi feita, também não 
podia o Govêrno brasileiro tomar posse dos bens ao mesmo pertencentes 
e proceder à sua liquidação de modo discricionário, afastada tôda e qual
quer intervenção ou fiscalização dos seus legitimos administradores ou 
de seus acionistas" (pág. 15); 

o) que, "por conseguinte, se a cassação da carta-patente da supli
cante foi ato ilegitimo e ilegal, também a forma por que se procedeu à 
liquidação, foi irregular e contrária às disposições legais em vigor", no 
caso o Decreto-lei n." 2.627, de 26 de Setembro de 1940 (pág. 15); 

p) que a circunstância de haver· o ato tomado a forma de Decreto
-lei não poderia derrogar as disposições legais comuns, pois, mesmo den
tro do sistema das leis de guerra, sobretudo do Decreto-lei n." 4. 166, de 
11-3-42, o decreto impugnado não encontra apoio visto que o aludido 
Decreto-lei n." 4.166, "não autorizou o confisco de bens, determinando 
simplesmente medidas acautelatórias dos interêsses do Estado e dos 
cidadãos brasileiros, contra as agressões praticadas pela Alemanha, pela 
Itália e pelo Japão" (págs. 15-16); 

q) que o Decreto n." 4.612, criando sistema novo ao determinar que 
o produto da liquidação, destinado às pessoas mencionadas no art. 11 
do Decreto-lei n." 4.166, seria incorporado ao Patrimônio Nacional, in-

., 
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deyidamente atingiu a suplicante que de modo algum pode ser enqua.
drada entre as pessoas referidas no invocado artigo e à qual de direito 
pertence o produto da liquidação (pág. 16); 

r) que, "assim sendo, o próprio ato de liquidação do Banco e os re
sultados que a mesma chegou demonstram à saciedade ter sido tal me
dida, em relação à suplicante, um êrro de fato, impossível de ser per
petuado, uma vez que se demonstrou a sua inteira, completa e cabal im
procedência (pág. 17); 

8) que nem mesmo a legislação de guerra, posterior ao Decreto-lei 
número 4.612, "jamais autorizou ou admitiu a liquidação ou expropriação 
de patrimônios pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, não acusadas 
da prática de atos contrários à segurança nacional" (págs. 17-26); 

t) que, em verdade, não se pode negar o serviço prestado à econo
mia nacional pelo Banco Francês e Italiano, em mais de 30 anos e por in
termédio de 26 agências e sucursais, nem obscurecer as reais vantagens 
que, para o comércio nacional e internacional, do Brasil, possam advir 
de sua reabertura (pág. 20); 

u) que nem sequer os interesses do fundo de indenizações poderão 
contrariar tais vantagens, dado que o produto da liquidação deverá ca
ber ou ao próprio Banco ou ao Patrimônio Nacional, nunca, porém, àque
le Fundo (pág. 20); 

v) que, além dos motivos já expostos, um outro milita em favor 
da pretensão da suplicante: - o que resulta da "generosidade com que 
o Govêrno Brasileiro tem tratado os interêsses dos súditos italianos, 
após a suspensão do estado de guerra entre o Brasil e a Itália, pelo De
creto-lei número 19.955, de 16-11-45", pelo que, em face dês se trata
mento, seria incoerente "persegui-los, ainda em pais estrangeiro, quan
do aqui procuramos facilitar-lhes quanto possível a perfeita integração 
na vida nacional" (página 22). 

3. Depois de assim demonstrar a alegada existência de um "êrro 
de fato", cuja reparação se impõe como imperativo de justiça, o Banco 
Francês e Italiano para a América do Sul pede que a C.R.G. haja por 
bem determinar e propor ao Govêrno: 

a) a revogação do Decreto-lei número 4.612, quando incluiu em suas 
disposições o Banco Francês e Italiano, revogando-se a cassação da car
ta-patente e restabelecendo-se a autorização para a suplicante funcio
nar no País, nas condições em que funcionava anteriormente e na mes
ma situação dos bancos europeus, estabelecidos no Pais; 

b) a revogação do Decreto-lei número 5.992, de 12-11-43, na parte 
em que incorporou ao Patrimônio Nacional o prédio de propriedade do 
Banco Francês e Italiano, na Rua da Alfândega n." 11, esquina da Rua 
da Candelária, n." 6, estornando o lançamento por acaso feito, na forma 
que dispunha o art. 2." do mesmo decreto-lei; 

c) devolução integral à suplicante do patrimônio, bens, créditos, di
reitos, lucros e rendimentos existentes em 24 de agõsto de 1942, data 
do Decreto-lei n." 4.612, e, bem assim, quaisquer outros posteriores àque
la data, o que tudo deverá constituir o produto da liquidação procedida" 
(págs. 25-26). 

4. A petição foi acompanhado de dezesseis documentos, alguns por 
certidões em francês, devidamente traduzidas, outros em cópias fotostá-
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ticas autenticadas, outros representados por cartas, impressos, bem co
mo de brilhantes pareceres dos eminentes juristas pátrios, os Srs. Carlos 
Maximiliano, Levi Carneiro, Hahnemmann Guimarães e Francisco Clemen
tino San Tiago Dantas, concluindo todos pela procedência de suas ale
gações. 

Posteriormente, por petições dirigidas ao Relator, foram anexadas 
ao processo mais três documentos, sendo que dois concernentes às 
ações de propriedade do Vaticano e um expedido pelo Conselho Ad
ministrativo do Banco Francês e Italiano, no qual se declara que o su
plicante renuncia a qualquer propósito de reclamar indenizações por 
perdas e danos, uma vez atendido na sua pretensão. 

lI. 5. Tomando conhecimento da matéria, de excepcional relevância 
pelo vulto dos interêsses postos em jogo e pela circunstância de envolver 
atos de soberania, praticados em fase de guerra, e de uma guerra tot.al 
e de resultados variáveis e imprevísiveis, e na ausência de órgão espe
cifico incumbido da juntada de documentos e informações que pudessem 
confirmar os motivos determinantes do ato impugnado, o Relator solici
tou da Diretoria das Rendas Internas e da Caixa de Mobilização BaIl
cária todos os processos atinentes aos contratos que, por lei,. o Banco 
Francês e Italiano deveria manter com as autoridades incumbidas da 
disciplina oficial dos bancos nacionais e estrangeiros, a fim de coligir 
os elementos concernentes aos aludidos motivos. 

Com o mesmo fito, obteve da Comissão dos liquidantes do Banco 
cópia do relatório por ela apresentado ao Sr. Ministro da Fazenda, ao 
serem encerrados os seus trabalhos, igualmente examinando-o com a má
xima atenção. 

Eis, a seguir, os dados, de maior interêsse, que recolheu no me
ticuloso repasse do registro oficial da vida do suplicante e dos informes 
colhidos durante a sua liquidação. 

6. O Banco Francês e Italiano para a América do Sul foi criado em 
Paris, em maio de 1910. Foram seus incorporadores a Banque de Paris 
et des Pays-Bas, representada pelos seus diretores Edouard Noetzlin e 
Edmond Moret, a Banca Comerciale Italiana, de Milão, representada por 
Albert Turrentini e Jean Baptiste Edouard Chevrant, ambos também 
diretores da Banque de Paris et des Pays-Bas, que atuaram como pro
curadores de Giuseppe Toeplitz e Annibal Ghisalberti, diretores do banco 
milanês. O terceiro incorporador foi a Societé Générale Pour Favoriser 
le Développement du Commerce et de L'Industrie en France, represen
tada por seu diretor geral, Louis Dorizon. 

Do art. 2.9 dos estatutos originários se vê que o instituto recebeu o 
nome em duas linguas - "Banque Française et Italienne pour l' Ameri
que du Sud" e "Banca Francese e Italiana per l' America deI Sud". 

Nos seus impressos do Brasil, o nome predominante foi o segundo. 

7. O capital inicial foi de 25 milhões de francos, subdivididos em 50 
mil ações do valor nominal de 500 francos. 

Mas seus subscritores só deveriam entrar desde logo com a metade 
dêste valor e mais com o prêmio de 125 francos por ação. 

Da ·lista inicial de subscritores constam '8. Banque de Paris et de! 
Pays-Bas com a tomada de 8.800 ações; a Banca Commerciale Italiana, 
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~om 21. 700; a Société Générale, com 6.200. As demais ações foram dis
tribuídas por 26 pessoas e sociedades, em várias proporções. Cumpre des
tacar entre elas Giuseppe Balduino e L. Marsaglia, que subscreveram 
1.000 ações cada um; Luigi Della Torre, otto Joel Cesare Mangili, J. H. 
Thors, Fréderic Weil, que subscreveram 100 ações cada um, sendo que 
todos êles pertenciam à alta administração da Banca Commerciale Ita
liana, de Milão. Somadas essas 2.500 ações às 900 subscritas pela Casa 
Zaccaria Pisa, também de Milão, e às 21.700, diretamente subscritas pela 
Banca Commerciale Italiana, teremos 25.100 ações, que davam aos ita
lianos a maioria das ações. 

Convém acentuar que os estatutos do novo banco, no seu art. 7.", ex
pressamente asseguravam aos proprietários das ações preferência até 
50% para subscrição de novas ações, em caso de aumento de capital, 
reformando-se mais tarde êsse texto para permitir a preferência total. 

8. As ações, enquanto não integralizadas, seriam nominativas; de
pois, nominativas ou ao portador, segundo escolha de seus proprietá
rios. Somente dispunham de voto na assembléia geral os portadores de 
20 e mais ações, à razão de um voto por 20 ações. 

Os estatutos criaram "partes de fundadores" e das procurações dos 
que se fizeram representar se apura que foi simultâneamente criada 
uma outra sociedade para zelar por êsses interêsses dos fundadores. 

9. A sede social foi, de começo, estabelecida no Boulevard Hanss
mann, n." 73, transferida mais tarde para a Avenida da ópera n.· 73 e 
finalmente para a Rua Halvy n." 12. 

Mas ao Conselho de Administração, armado de amplos poderes para 
o Govêrno do Banco, era facultado reunir-se na sede ou em qualquer 
outro lugar. 

Constituiram o primeiro Conselho: E. N oetzlin e Albert Turrentini, 
da alta direção do "Paris et Pays-Bas", C. Mangili, Otto Joel e L. Mar
seglia, da alta direção do "Comercial Italiano"; J. H. Thors, membro 
dos Conselhos de administração do "Comercial Italiano" e do "Paris et 
Pays-Bas"; Dejardin-Verkinder, da alta direção da "Société Générale"; P. 
Créténier, L. Fould, J. Kulp, H. Poirier e Luigi DeIla Torres; que se 
revezaram, depois, nos Conselhos de Administração dos dois grandes ban
cos associados - o "Comercial Italiano" e o "Paris et Pays-Bas". 

Na sua primeira reunião de 25 de maio de 1910, o Conselho nomeou 
9,dministrador do novo Banco o Sr. Giuseppe Puglisi e diretor-geral 
para o Brasil, Louis Dapples, ambos da direção da "Banca Commerciale 
Italiana", de Milão, 

10, Por fôrça do Decreto n." 8,169, de 25 de agôsto de 1910, o Banco 
Francês e Italiano para a América do Sul foi autorizado a funcionar no 
Brasil, "com uma filial no Estado de São Paulo, pelo prazo de 20 anos", 
mediante as condições decorrentes da aplicação da lei de sociedades anô
nimas então em vigor. 

Seu capital reservado para a "filial" de São Paulo foi de Cr$ .... 
7.500.000,00. 

Logo após a instalação da "Filial de S, Paulo" o Banco requereu e 
obteve do Govêrno a expedição do Decreto n," 8.266, de 29 de setembro 
de 1910, que o autorizava a estabelecer "agências" nesta Capital e na 
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cidade de Santos, bem como "sub-agências" nas cidades paulistas de Ri
beirão Preto, S. Carlos do Pinhal, Botucutu e Espirito Santo do Pinhal, 
pelo prazo de quatro anos. 

Por igual prazo foi, pelo Decreto n.9 8.742, de 25 de maio de 1911, 
autorizado a estabelecer "agências" nas cidades paulistas de Mococa e 
São José do Rio Pardo, bem como na capital do Estado do Paraná. Aind9. 
no mesmo ano, em 21 de junho, o Decreto n .• 8.797, autorizava-o a abrir 
as "agências" de paranaguá e Ponta Grossa, no Estado do Paraná e 
nas cidades de Porto Alegre e Rio Grande no Estado do Rio Grande do 
Sul. A "agência" de Jaú, em São Paulo, foi aberta por efeito do De
creto n .• 8.882, de 9 de agôsto de 1911. 

11 .. De 25 de agôsto de 1910 a 9 de agôsto de 1911, o Banco Francês 
e Italiano expandiu-se ràpidamente na zona de maior propriedade do 
pais e onde maior era o contingente da imigração italiana. Como centro 
de irradiação - a "Filial" de São Paulo, secundada por quatorze "agên
cias" assim distribuidas: Capital Federal, Santos, Ribeirão Preto, São 
Carlos do Pinhal, Botucatu, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, São José 
do Rio Pardo, Jaú, no Estado de São Paulo; Curitiba, Paranaguã, Ponta 
Grossa, no Estado de Paraná; Pôrto Alegre e Rio Grande, no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Os decretos posteriores ao de n .• 8.266, de 29 de setembro de 1910, 
mantiveram o prazo de quatro anos, concedido para funcionamento das 
"agências" autorizadas. 

Pelo Decreto n .• 11.217, de 21 de outubro de 1914, êsse prazo foi 
prorrogado, a pedido do Banco. Passou a ser o da autorização dada pelo 
Decreto n.. 8 .169, de 25 de agôsto de 1910. 

12. A rede do Sul do pais foi acrescida de muitas outras "agências" 
e "sub-agências", conforme se deduz dos decretos ns. 12.378, de 25 de 
janeiro de 1917 (Sub-agência de Araraquara); n.· 13.462, de 12 de fe
vereiro de 1919 (Sub-agência de Barreto); n.· 15.358, de 9 de feve
reiro de 1922 (Agências de Albuquerque Lins, Chavantes, Bebedouro, 
Monte Azul - Estado de S. Paulo e S. Mateus - Estado do Paraná); 
n.· 15.513, de 7 de junho de 1922 - (Agências de São Manuel, Amparo, 
Franca, Itapetíninga, - no Estado de São Paulo e Rio Negro - Estado 
do Paraná); Decreto n .• 16.839, de 24 de março de 1925 (Agência de 
Rio Preto - São Paulo) . 

Algumas dessas novas unidades não chegaram a ser instaladas ou 
foram depois fechadas. A rêde do sul do pais era, em agôsto de 1942, 
constituida pelas seguintes unidades . (agências e sub-agências): - Ara
raquara, Barretos, Bebedouro, Birigui, Botucatú, Jaú, Mococa, Ourinho .. , 
Pinhal, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto, Santos, São Car
los, S. José do Rio Pardo, São Manuel, no Estado de São Paulo; Uber
lândia, no Estado de Minas; Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, no Es
tado do Paraná, Caxias, Rio Grande e Pôrto Alegre, no do Rio Grande 
do Sul. 

13. Além do sistema do Sul do Pais, houve a criação de dois outros 
centros de operações - o de Recife e de São Salvador. E' pelo menos Q 

que decorre da nomenclatura dos respectivos decretos I 

• . ~;r;L ' 
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o primeiro, o de n.· 8.169, de 25 de agOsto de 1910, autorizou o 
Banco Francês e Italiano a abrir "filial" no Estado de São Paulo. Os 
que se lhe seguiram, já citados, autorizaram ou a abertura de "agên
cias" ou de "sub-agências". Mas o Decreto n.' 19.922, de 20 de março 
~e 1918, diz respeito ao estabelecimento de uma "sucursal" em Recife; e 
o de n.· 17.309, de 7 de março de 1928, - ao estabelecimento de uma 
"sucursal" na cidade de São Salvador, na Bahia. 

14. Criada no Pais, pelo art. 5 .• da Lei n.' 4.182, de 13 de novem
bro de 1920, e pelo art. 2 .• , n .• XV, da lei n.· 4.230. de 31 de dezembro 
do mesmo ano, a fiscalização bancária, a seguir disciplinada no Regula
mento aprovado pelo Decreto n .• 14.728, de 16 de março de 1921, e por 
êste instituído o registro obrigatório de bancos, a 28 de abril imediato, 
o Banco Francês e Italiano requereu o seu registro. E' então que se de
nominam "Sucursais" ou "Filiais" de Rio de Janeiro e São Paulo; e "fi
liais" as "agências e sub-agências" atrás arroladas. 

Em 1921, por ocasião do registro do Banco, os seus diretores gerais 
no Brasil eram os Srs. Vincenzo Frontini e Antônio Ross. 

O capital do Banco era no momento de Cr$ 7.500.000,00, elevan
do-se os seus depósitos a Cr$ 268.956.000,00. Seu encaixe era de Cr$ 
128.835.000,00. Em descontos, no País, estavam empregados Cr$ ...... 
55.231.000,00; em empréstimos, sob garantia, Cr$ 42.324.000,00; em 
empréstimos em banco ~ Cr$ 63.893.000,00. 

15. Somente em 1925 houve aumento do seu capital reservado ao 
Brasil que se elevou de Cr$ 7.500.000,00 a Cr$ 15.000.000,00 (aprovado 
pelo Decreto n.. 16.928, de 13 de junho de 1925). Isso demonstra que a 
expansão do Banco decorreu do acúmulo de seus depósitos, resultantes 
do trabalho e da poupança da considerável e operosa colônia italiana, fi
xada nos Estados de S. Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 

O segundo aumento desse capital ocorreu em 1934, quando foi ele
vado de Cr$ 15.000.000,00 para Cr$ 30.000.000,00 (aprovado pelo De
creto n.· 170, de 26 de março de 1935). 

16. Os estatutos do Banco, de aprovação resultante do Decreto nú
mero 8.169, de 25 de agôsto de 1910, foram reformados pelas assem
bléias gerais extraordinárias de 21 de dezembro de 1918, 30 de abril de 
1919, 11 de maio de 1921, 29 de agôsto de 1928, 7 de maio de 1936 e 26 
de junho de 1941. Tais reformas tiveram por objeto aumentos de capital, 
adaptações e textos de novas leis sôbre sociedades por ações, e fortale
cimento de autoridade do seu órgão de govêrno - o Conselho de Admi
nistração, ora ampliado, ora reduzido, de acOrdo com as conveniências 
eventuais ou para satisfação de leis novas. 

TOdas foram aprovadas pelo nosso Govêrno, menos a última - a 
efetuada em 1941. 

17. O capital social do Banco foi elevado de Frs. 25.000.000 a Frs. 
50.000.000 por deliberação da assembléia geral de 21 de dezembro de 
1918, resolvendo a de 28 de julho de 1920 o resgate das cotas de fun
dador. 

Em virtude da "quarta resolução" da assembléia de 21, a preferência 
para subscrição de novas ações, assegurada aos proprietários das existen-
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tes, foi elevada de 50 a 100%. As entradas seriam à razão de 125 fran
cos por ação (1/4 do valor nominal) e o ágio foi fixado em 175 fran
cos para cada uma. 

Não consta do processo examinado a lista dos subscritores das no
vas ações. Do extrato das atas a êle juntas, se conclui que os proprie
tários das ações existentes, a quem as novas foram oferecidas, utilizaram 
plenamente do direito de preferência integral, que lhes garantiam os no
vos estatutos. 

O Conselho de Administração constituia-se, contemporaneamente, pe~ 
los Srs. E. Noetzlin, P. Cretenier, L. Dapples, L. Fould, J. Kulp, J. 
Masurel, B. Nogara, H. San-Martins, Marsaglia, êste último representa
do por B. Nogara, então representante, não do Vaticano, mas do "Co
mercial Italiano". O Sr. E. Oudot era então Diretor do Francês e Ita
liano e atuou como Secretário na assembléia de 30 de abril de 1919. Seu 
companheiro de Diretoria era G. Zuccoli, antes membro da alta admi
nistração do "Comercial Italiano" . 

18. A elevação de capital de 50 milhões de francos para 100 milhões 
ocorreu por deliberação da assembléia geral de 29 de agôsto de 1928, me
diante emissão de cem mil ações novas de 500 francos. Foi resolvido que 
a totalidade das novas ações ficasse reservada aos proprietários das 
ações já existentes. Por deliberação de 13 de setembro de 1928, o Conse
lho estabeleceu que o preço da emissão seria de 1.050 francos por ação, 
ou seja com o ágio de 550 francos, pagando-se no ato da subscrição 675 
francos, ou seja, um quarto do valor nominal e todo o ágio. 

O exame das listas de subscrição dêsse novo capital faz supor a cria
ção de novas sociedades para cuidar dos interêsses dos portadores das 
ações do "Francês e Italiano" e de outras empresas de investimento de 
capitais. Com efeito, enquanto o "Paris et Pays-Bas" nelas figura como 
subscritor de 21.461 ações da nova emissão, no pleno uso do seu direito 
de preferência, o "Comercial Italiano", de Milão, figura apenas com a 
subscrição de 2.000 ações. Mas, logo acima do seu nome, surge o da So
cietà Internazionale Di Credito Imobiliare e Mobiliare, de Lugano, com 
a elevada subscrição de 48.657 ações, o que faz crer que êsse era o novo 
nome sob o qual o Comerciale Italiano usava de seu direito de prefe
rência. 

Nas aludidas listas assinalaram-se entre os demais subscritores de 
100 ações para cima, os italianos C. Baldemiro (452), Della Torre (200), 
Alberto Fassini (200), Maria Balduino Gavoti (166), Guido Colombo 
(120), Angelo Donatti (175), Francesco Bertoli (290), Zacaria Pisa 
(528), Società Italiana Rimboschimento (100), Ludovico Mazzoti (400), 
Giulio Galto (100), San-Martino de Valperga (225), Michele Accerta 
(100) e Rudolfo Crespi (3.030). 

Em suma: na última elevação de capital, realizada em 1928, das .. 
100. 000 ações novas, emitidas pelo Banco Francês e Italiano, 56. 643 
achavam-se em poder de italianos . 

. Seu Conselho de Administração estava então composto pelos Se
nhores J. Kulp, A. Autrand, R. Delonary Belleville, L. Della Torre, Paul 
Gauthier, Georges Goy, E. Oudot, H. Poirier, G. Toeplitz, G. Zuccol1, 
L. Fould, Firia1y. 
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19 . Estando a vencer-se o prazo de 20 anos da autorização confe
rida pelo Decreto n.· 8.169, de 25 de agôsto de 1910, foi pelo Decreto 
n.· 19.354, de 15 de outubro de 1930, prorrogado por mais dez anos. Mas 
no decurso dês se prazo tomou vulto no país o movimento em favor da 
nacionalização dos bancos de depósito. Na Constituição de 1934, deter
minava o art. 11 que a lei promovesse a "nacionalização progressiva dos 
bancos de depósito". Na Carta de 1937, o art. 145, expressamente pres
crevia a "nacionalização imediata". Quer em virtude da primeira., quer 
da segunda, negada poderia ter sido nova prorrogação de prazo ao Banco 
Francês e Italiano para a América do Sul. Tal foi a matéria debatida no 
processo 9.262-40, da D. R. I., formado pelo requerimento de 1 de feve
reiro .de 1940, no qual o Banco solicitava nova prorrogação de prazo para 
continuar funcionando no Br~sil. Enquanto o estudo se fazia na Dire
.. Ol'la das Rendas Internas -e na Diretoria Geral da Fazenda, foi expe 
• .IIdo o Decreto-lei n.· 3.112, de 9 de abril de 1941, que concedeu aos ban 
~()S de depósitos o prazo de cinco anos pa-ra cumprim(mto do disposto TI\. 

.. rt. 145 da Carta Constitucional. Ba~eado no art. 2." do Decreto-lei m"i 
mero 3. 182, o Ministro da Fazenda deferiu o pedido de prorrogação, que 
ficou dessarte limitada a 1 de julho de 1946, data em que o requerente 
deveria estar transformado ou liquidado. 

20. Mas, em conseqüência da lei. francesa de 16 de novembro de 1940 
~eve o Banco de efetuar nova reforma dos seus estatutos, o que se pr(} 
\;,,"bOU na assembléia geral de 22 de junho de UHI_ 

Pedida ao Govêrno a anroveçã,o cessa n07a reforma pelo requeri
mento de 5 de novembro ae 1941, não chegou a ser concedida porque, 
pelo Decreto-lei n .• 4.612, de 24 de agôsto de 1942, foram cassadas as 
suas cartas-patentes bem como determinada foi a sua liquidar,ão. 

lU. - 21. Ainda no decorrer da segunda prorrogação do prazo para 
funcionamento das sucursais e agências do Banco Francês e Italiano, 
~m setembro de 1939, deflagra, na Europa, uma nova guerra que ha
ver!a de ser mundial e total. 

A 4 de junho de 1940, quando invadida já estava a França, fir
mou-se, em Paris, um "gentlemen's agrf~ement", entre os Srs. Emile 
Oudot e Raffaele Mattioli, o primeiro Presidente do Banco Francês e 
Italiano e administrador do Banque de Paris et Des Pays-Bas, e o se
gundo VIce-Presidente do mesmo Banco e administrador delegado da 
Banca Comercial e Italiena, destinado a regular os interêsses dos gru
pos dos acionistas franceses e do grupo dos acionistas italianos no caso 
de vir a Itália a participar da guerra. Foram então nomeados: "Con
trôleur Général pour les Sucursales d'Autremer", o Sr. G. F. Mala
godi; Diretor Geral para a América do Sul, de linglla espanhola, o Se
nhor André Cavin; e Diretor Geral para as sucursais do Brasil, o Se-
nhor Charles Mary. . 

Com efeito, seis dias após, a 10 de julho, a França, cujos exéreitos 
já se achavam desbaratados pela máquina bélica alemã, era atacada 
também pela Itália, o que a forçou à assinatura de um 9,rmisticio ime
diato, isto é, a 22 de junho. :msses fatos .já previstos repercutem 
pouco na vida interna do Banco Francês e Italiano, determint;,.ldo ape
nas transferênci~~ de posse ou custódia de suas ações e na organização 
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do seu Conselho de Administração. Em conseqüência, porém, de sua in
cluaão na bZack li8t inglesa e, mais tarde na americana, cai ràpidament9; 
DO nivel de seus depósitos e o ritmo de suas atividades; operando-se, se
gundo foi suposto pelas autoridades americanas, novas combinações re
lativas à posse material dos titulos sociais. 

22. Em 15 de janeiro de 1942, reune-se nesta Capital, a Conferencia 
dos Ministros das Relações Exteriores das nações americanas, que aos 
governos destes recomenda diversas medidas de defesa econômica do 
Hemisfério. 

No encerramento da Conferência, o Brasil anuncia a ruptura de suas 
relações diplomáticas com a Alemanha, a Itá.lia e o Japão. Logo depois, a 
12 de fevereiro, participa da reunião do "Inter-American and Financial 
,Advisor Comittee", efetuada em Washington, no qual são tomadas opor
tunas providências, inclusive a da convocação de uma conferência de au
toridades bancárias de todas as repúblicas sul-americanas, para adoção 
de processos comuns de contrôle de créditos relativos aos paises do Eíxo, 
da qual também o nosso pais participou. 

23. A 3 de fevereiro de 1942, isto é, poucos dias antes do inicio da 
ofensiva de submersiveis com que a Alemanha e a Itália responderiam 
às medidas de caráter meramente diplomá.tico e defensivo' do nosso Go
vêrno, - ofensiva que começou com torpedeamento dos vapores do 
tJ.oyd Brasileiro, "Cabedelo", "Buarque" e "Olinda", a 14, 16 e 18 de 
fevereiro, o Sr. Arturo Apolinari, então diretor das filiais brasileiras do 
Banco Francês e Italiano, organizou, nesta capital, um Conselho Con
sultivo, para o qual foram escolhidos os Srs. Valentim Bouças, Prem
dente; Alfredo Egidio de Sousa Aranha, Moisés Velinho, Giovani F,. Ma
Jagodi e Arturo Apollinari, membros. O Govêrno do Banco, porém, 
cabia, por força dos estatutos, aos Srs. Giovanni MaJagodi e Arturo 
Apollinari, aquêle "Controleur Général des Succursales Sud Americaines" 
e êste - diretor geral das sucursais brasileiras. 

24. Depois dos afundamentos do "cabedelo", do "Buarque" e do 
"Olinda", a 14, 16 e 18 de fevereiro, seguiu-se os do "Arabutan" e "Cai-, 
ru", ~ste com perda de vidas. E' sômente então que o nosso Góvêrno se 
decide a tomar represá.lias, para o que reforma a Constituição e expede 
o Decreto-lei n.· 4.166, de 11 de maio de 1942. 

Depois do "Cairu", foram sucessivamente postos a pique: em maiO., 
a 11, 18 e 24, respectivamente, o "Parnaiba", o "Comandante Lira", o 
"Gonçalves Dias"; em junho, a 1 e 26, o "Alegrete" e o "Pedrinhas"; em 
julho, a 26, o "Tamandaré" e a 28, o "Barbacena" e o "Piave"; em 
agôsto, a 115, o "Baependi", a 16, o "Aníbal Benêvolo", o "Araraquara" e 
o "Itagiba". 1!::stes últimos, alguns dos quais carregados de passageiros. 
foram torpedeados em águas costeiras. 

, 
25. Diante de fatos tão dramáticos que determinariam o levante 

unânime da Nação, conclamando o Govêrno à declaração de guerra, 
êste, por ato de 22 de agOsto, reconheceu a existência do estado de be
ligerância que nos era impôsto pela Itália e pela Alemanha, assim 
transferindo da esfera de ação do direito interno para a do direito int~l'
nacional as medidas de guerra que lhe cabia promover. Ao lado da le-
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gislação anterior, legislação de emergência, baseada na Carta Constitu
cional, para isso expressamente reformada, promulgou-se uma legislação, 
especIficamente de guerra, fundada tão sõmente na existência de um 
fato: o estado de beligefância. 

26. O ato de que resultou a liquidação forçada do Banco Francês e 
Italiano foi o Decreto-lei n.9 4.612, de 24 de agôsto de 1942, in ver bis: 

"O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, e considerando ter sido reco
nhecido o estado de beligerância com a Alemanha e Itália, 
decreta: 

Art. 1.9 Ficam cassadas as cartas-patentes pelas quais fo
ram autorizados a funcionar os seguintes estabelecimentos ban
cários: Banco Alemão Transatlântico, Banco Germânico da 
América do Sul e Banco Francês e Italiano para a América do 
Sul. 

Art. 2.9 O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda 
nomeará agentes da confiança do Govêrno para que, de acôrdo 
com as instruções que lhes forem transmitidas pelo mesmo titu
lar, procedam à liquidação dos institutos de crédito mencionados 
no artigo anterior. 

Art. 3.9 Os bens e direitos que na liquidação vierem a ca
ber a pessoas jurídicas de direito público, mencionadas no ar
tigo 11 do Decreto-lei n.· 4.166, de 11 de março de 1942, bem 
assim os que couberem a outras pessoas físicas ou jurídicas, tam
bém ali referidas, serão incorporados ao patrimônio nacional. 

Art .. 4 .• Ficam prorrogadas por 15 (quinze) dias os venci
mentos das obrigações de que participam, a qualquer titulo, os 
bancos atingidos por êste decreto-lei. 

Art. 5.9 O presente decreto-lei entrará em vigor na data. 
de sua publicação, revogadas aI!! disposições em contrário". 

No dia imediato ao da expedição dêsse Decreto, o Embaixador da 
França, junto ao nosso Govêrno, apresentou ao Ministro das Relações Ex
teriores uma nota na qual fazia sentir que o Banco Francês e Italiano 
era uma sociedade francesa, por ter sido constituída em Paris e de 
acôrdo com as leis francesas, pelo que pedia fôsse reexaminado o ato 
que o atingia. 

Por Portaria n.· 105, de 25 de agôsto de 1942, foram designados para 
cumprimento do art. 2.9 do 'Decreto-lei n .• 4.612 o Sr. Valentim Bou
ças, escolhido entre os brasileiros que compunham o Conselho encar
regado de assistir à direção do Banco, no tocante às suas sucursais bra8i
leiras (Memorial, fls. 4) e os Srs. José Arrais de Alencar e Astianax 
Teixeira, ambos altos funcionários do Banco do Brasil. 

27. Os liquidantes receberam o Banco com o ativo liquido de Cr$ 
61.360.680,20, conforme balancete levantado de acôrdo com os laudos 
de sua escrita. Do relatório que apresentaram, ao têrmo de seus traba
lhos, se infere que as suas principais devedoras eram as empresas Pro
dutos Químicos Elequeiroz S. A. e Fazendas de Café de S. Paulo S. A. 
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As ações da primeira, que pràticamente se achava em estad0..J.lé 
illsolvencia, pertenciam, em sua quase totalidade, à South American In': 
vestment Company Ltd., por abreviação, "S. A. I. C.", emprêsa com' 
sede em Zurich, Suiça, organizada em 1930 pelo consórcio Banca . Co
merciale, de Milão, e Banca Francese e Italiana per l' America deI Sul, 
como instituição auxiliar para aquisição de valores que interessassem à 
liquidação de seus créditos. Além do contrôle decorrente de suas ações, 
a sociedade auxiliar era a maior credora da: Eleiqueiroz, não só privile
giada mas quirografária. Excluida das listas negras americana e in
glesa e amparada pelos Liquidantes, a Elequeiroz se ergueu e passou a 
produzir consideráveis lucros, remetidos para a Suiça. 

A segunda - Fazendas de Café de São Paulo S. A., foi orga
nizada pelo próprio Banco, como emprêsa aparentemente autônoma, 
para figurar como adquirente de propriedades de devedores insolventes, 
com o duplo objetivo de evitar que de sua escrita constasse a anormali
dade das liquidações infelizes e passassem ao seu patrimônio os· imó
veis recebidos em pagamento. Também essa emprêsa, que se via em 
dificuldades, recebeu enormes beneficios dos liquidantes, que lhe valo
rizaram as ações, reduzidas, na escrita do Banco, ao valor indice de 
Cr$ 1,00. 

28. Entre os bancos com que, no Exterior, mantinha o Francês e 
Italiano mais frequentes relações figuram, como era de prever-se, a 
Banca Commerciale Italiana, não só por suas dependências da Itália, mas 
igualmente de Londres, Marselha, Cairo, Alexandria, e o Banque. de Pa
ris et des Pays-Bas, por suas sucursais de Bruxelas, Amsterdam e Mar.
selha. O terceiro Banco, pelo qual se processava parte do movimento 
de ordens de pagamento contra a Banca Comerciale Italiana, mediante. 
arbitragem para francos suiços, com intervenção forçada do "Instituto 
Nazionale per i Cambi con l'Estero", era a Banca della Suizzera Ita
liana, de Zurich. 

29. Em dezembro de 1942, o Delegado Financeiro da Santa Sé, pro
curou na . Cidade do Vaticano, em caráter particular, o Embaixador do 
Brasil para solicitar-lhe transmitisse ao Govêrno Brasileiro seu pedido 
de serem salvaguardados os interêsses da sociedade suiça "Profina", 
possuidora de cerca de 30% do capital do Francês e Italiano e na qual se 
achava preponderantemente interessada a Santa Sé. Mais tarde, em 
março, animado com o acolhimento das autoridades brasileiras, o Se
nhor Bernardino Nogara volveu ao assunto, mas já então para fazer 
sentir que a liquidação do Banco prejudicava interêsses de acionistas 
neutros, os quais, associados aos franceses, constituiam maioria nas saús 
assembléias, e manifestar a espe1:"ança de que poderia ser reaberto no 
futuro. Solicitava então que suspensa fosse a venda dos imóveis em que 
funcionavam as suas sucursais e agências. 

As notas enviadas pelo nosso Embaixador junto à Santa Sé foram 
transmitidas ao Sr. Ministro da Fazenda, dando lugar à providência so
licitada. 

30. Findo o prazo concedido para a liquidação a comissão dela in
cumbida, observando instruções do Ministro da Fazenda, transferiu ao 
Tesouro Nacional, - em "Conta Especial- de Incorporação do Acervo", 
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a importância de Cr$ 3.179.000,00 e ao Banco do Brasil S. A.
"Conta de Transferência de Acervo e Incorporação" Cr$ 54.531.155,00 
ou seja, registrando um ativo total de Cr$ 57.710.155,00. Eis as pala
vras finais dêsse tópico do Relatório dos Liquidantes: 

"Recapitulando, recebemos, em 24 de agôsto de 1942, um acervo de 
Cr$ 61.360.680,20 e, agora, entregamos ao Tesouro Nacional, por inter
médio do Banco do Brasil, um acervo de Cr$ 57.710.155,00 ,apesar de, 
nos dois anos de nossa· gestão, haverem sido efetuadas despesas no total 
de Cr$ 20.706.781,00, o que, lôgicamente, deveria ter reduzido aquela 
cifra a Cr$ 40.653.899,20". 

Considerando, por um lado, que enormes foram as indenizações pa
gas por dispensa de empregados, e que a produção de lucros cessou com 
o decreto de liquidação, e, por outro lado, que o ativo último da liqui
dação poderá elevar-se em conseqüência de inúmeros créditos, de demo
rado e incerto recebimento, da importância total de Cr$ 4 .177.279,70, 
transferidos ao Banco do Brasil pelo valor indice de Cr$ 1,00, bem 
como a valorização das ações das emprêsas Elequeiroz e Fazendas de 
Café, só nos resta admitir que a liquidação foi conduzida com prudência 
e acêrto. 

1!:sse é o Relatório. 

VOTO 

Ao expedir o Decreto-lei n.· 4.612, de 24 de agôsto de 1942, não 
teve o Govêrno por intuito a liquidação da Sociedade Anônima Banque 
Française et Italienne Poul L' Amerique du Sud, igualmente denominada 
Banca Francesa e Italiana pour l' America deI Sud. Há, no tocante a 
êste ponto, manifesto engano por parte do autor da petição, que deu 
inicio ao presente processo, bem como dos eminentes Juristas por êle 
consultados. O Govêrno limitou-se a cassar a autorização, que lhe dera 
para abrir filiais no Brasil. 

2. A autorização administrativa é ato unilateral, . suscetível de livre 
revogação pelo órgãfil de poder público de que haja emanado (ERRICO 
PRESUTI. 1st. di dir. administr. ital., 1927, 1.' voI., pág. 187, 191; 
FRITZ FLEINER, Inst. de Der. Adm. - E. Labor, 1933, pág. 331). Evi
dentemente a autorização, sobretudo a que fôr conferida a prazo certo, 
sômente poderá ser cassada por motivo relevante, expresso em lei ou 
de lei deduzido. Ora, foi precisamente por isso que o Govêrno deu forma 
de lei ao decreto de cassação das cartas-patentes e de liquidação dos 
negócios do Banco Francês e Italiano no Brasil. Se, em tempo de paz, 
- conforme reconhecem o peticionário e os eminentes juristas que o 
assistem - o Govêrno, por ocorrências ligadas ao uso meramente ir
regular da autorização, pode cassá-la, indiscutível é o seu direito de fa
zê-lo por motivo de guerra, ou seja para resguardo da economia e até 
da segurança da Nação. Bem se vê que, mesmo à luz do direito posi
tivo pátrio, evidenciado na petição originária do processo e pareceres 
anexos, procedeu o Govêrno com as melhores cautelas de direito, dando 
forma de lei ao decreto impugnado e justificando as medidas ordenadas 
pela gravíssima ocorrência da guerra. Por outro lado, não obstante de 
carâterespecial, o Decreto-lei n.· 4.612, de 24 de agôsto de 1942, con-
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tinha em si fOrça legislativa bastante para revogar, como fez, as dispo
sições vigentes em contrá,rio, referidas nas mencionadas peças. (Mem. 
fls. 12, 13, 14, 15, 72 e 89) . 

3. Alega-se, porém, que não obedeceu ao sistema do Decreto-lei nú
mero 4.166, de 11 de março de 1942, e ao due proces8 of Zaw, impUcito 
nas constituições do moderno Estado de direito. (Mem. pá,gs. 89-95). 

4. Realmente, o Dec):"eto-lei número 4.612, foge ao sistema insti
tuido pelo Decreto-lei n.· 4.166, de 11 de março de 1942. Esta, porém, foi 
uma lei decretada antes do reconhecimento do "estado de beligerância", ao 
tempo em que o Brasil apenas rompera relações diplomá,ticas com os 
paIses do Eixo. Não se lhe pode atribuir o cará,ter de "lei de guerra". 
Para que fõsse promulgada fez-se mister prévia reforma da Carta Cons
titucional. Leis de guerra são as que expressamente se fundaram na exis
tência do "estado de beligerância", tal como a que cassou as cartas-pa
tentes do Banco Francês e Italiano e determinou a liquidação das filiai.~ 
que abrira no Brasil, bem como as leis com êsse cará,ter expedidas de
pois de 22 de agõsto de 1942. Razão alguma havia para que o cita10 
Decreto-lei n.' 4.612 observasse o sistema do Decreto-lei n.· 4.166. 

5. Cumpre à Comissão de Reparações de Guerra acentuar a dis
tinção dos dois sistemas. O próprio destino imediatamente dado aos 
bens por ambos envolvidos separa-os nitidamente. Ao passo que os bens 
sequestrados em virtude ~o Decreto-lei n.· 4.166 deveriam constituir 
oportunamente, "fundo de indenizações", criado para ressarcimento dos 
danos causados a pessoas fisicas ou juridicas brasileiras, por atos de 
agressão bélica do Eixo, uma vez não indenizados pelos Estados agres
sores, os bens atingidos pelas leis fundadas no "estado de beligerância" 
eram, desde logo, incorporados ao patrimônio nacional. O fundamento 
das últimas, devemos buscá-lo no direito internacional público, especi
ficamente no que condiciona os atos de guerra. 

6. Nem outro foi o motivo pelo qual o Decreto-lei impugnado trouxe 
único considerando - "considerando ter sido reconhecida a situação de 
. beligerância com a Alemanha e a Itália", circunstância essa que forte
mente impressionou o autor da peti!;ão originá,ria do processo e os 
dignos juristas que o secundaram. O fato, o puro e simples fato do re
conhecimento da e stência de guerra, era mais do que suficiente para 
justificar tôdas as medidas de caráter extraordinário que o Govêrno 
entendesse de ado , no pleno exercicio da soberania nacional, a fim 
de resguardar a se rança interna e garantir a vitória das nações a que 
o Brasil se aliara. Mas o direito que regula a guerra - se é que a 
guerra pode ser re &da pelo direito - nada tem a ver com o direito 
positivo interno, ne mesmo com o direito internacional privado. E' um 
direito de rara viva idade, que se ajusta de imediato aos golpes e mano
bras dos que o . ringem sob o pretexto de que a "necessidade não 
conhece leis". E' um direito pugnar que, em legitima defesa, por vezes 
autoriza atos que antes condenava. 

7. A confirmação do asserto, têmo-la nos próprios pareceres que 
acompanham a petição da Sociedade suplicante. Os mestres que se 
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ativeram à consulta de obras de publicação anterior ao último Tratado 
de Versalhes, tais como as de De Martens, Bonfils, Clóvis Beviláqua, 
poderiam, com inteira segurança e legitimidade, considerar dogmática a 
conclusão de Bonfils: "Tous les auteurs modernes proclament le principe 
du respect de la propriété privée des ennemis, de l'inviolabilité, disent 
quelques-uns". (Manuel de Dir. Int. Public., 1914, n.9 1.195). 

Os que, porém, recorreram a obras de publicação posterior àquele 
Tratado, tais como às de Fedozzi (Tr. di Diritto Int., 1935), Sanchez de 
Bustamante (Dir. Int. Pub., 1937), Merignac e Demonon (Le Dr. des 
Gem ct la Guerre, 1921), Hildebrando Accioly (Tr. de Dr. Int. Pub. 
1935), reconhecem que houve enorme transformação no direito preposto 
à disciplina da guerra, considerando que a teoria mais liberal é, agora, a 
que "procura excluir o confisco, admitindo o sequestro" dos bens dos 
súditos dos Estados inimigos. (Mem. págs. 46, 47, 48, 63 64, 65 e 66) . 

8. Importa recordar que os cultores do direito, habituados à abstra
ção da norma juridica, nem sempre atentam para as brutas transfor
mações experimentadas pela própria guerra. A excelente doutrina da in
violabilidade da propriedade privada participava de um sistema com
posto de outras inviolabilidades. Os tratados e atos de conferências 
internacionais que as instituiam foram de surpresa, e calculada e fria
mente, rasgados como "farrapos de papel", pelos povos que devolveram 
a guerra à sua condição pagã. Bombardeio de cidades indefesas, tor
pedeamento de navios de passageiros, por vezes sem prévio aviso, em
prêgo de gases tóxicos, e de outras práticas condenadas, a guerra esten
dida à esfera econômica e abrangendo as populações civis, antes res
guardadas dos seus imediatos efeitos, eis o que tornou inevitável o re
púdio aos preceitos que asseguravam a inviolabilidade da propriedade 
privada dos súditos inimigos. 

9. Se as puras declarações oficiais bastassem para coibir os exces
sos da guerra, as da Conferência de Bruxelàs, de 1874, reunida depois da 
guerra franco-prussiana de 1870, para condenar os seus abusos, mais 
tarde codificadas, em 1880, na famosa Sessão de Oxford, do "Instituto 
de Direito Internacional", por último desenvolvidas nas Conferências de 

. Haia, de 1899 e 1907, teriam impedido os horrores da Primeira Guerra 
Mundial, dessarte preservando a liberdade e a propriedade dos não beli
gerantes. Mas o que se viu foi o contrário. Foi a Alemanha, protegida 
pelo Armisticio, recusar-se ao cumprimento das obrigações assumidas 
no Tratado de Versalhes, e rearmar-se para a Segunda Guerra Mundial, 
na qual pouco faltou para conquistar os demais países da Europa e tal
vez o Mundo. E só conseguiu fazê-lo, amparada pela poderosa rêde de 
bancos e organizações industriais e comerciais, criada por seus filhos em 
todo o Globo, rêde que, a seguir, sujeitou, com inflexível rigor, aos prin
cipios da politica nazista, que, necessàriamente, teria de fazer de cada 
alemão um combatente, quer quisesse êle ou não. Os horrores da Se
gunda Guerra Mundial, sobretudo os registrados na esfera da psicologia, 
que deveriam transformar em traidores e escravos os amigos, os vizi
nhos, os sócios, os correligionários politicos, os aliados, são por demais 
conhecidos. Em face de tais circunstâncias os internacionalistas do 
século passado teriam forçosamente de refundir as opiniões emitidas e 
adaptá-las aos novos aspectos da guerra. 



- 263-

10. Nos consideranda do Decreto-lei n.9 4.166, de 11 de março de 
1942, encontram-se os melhores fundamentos juridicos que, de costume, 
são oferecidos para legitimar atos que seriam vedados pelo direito inter
nacional em circunstâncias normais, de reciproco respeito aos seus pos
tulados. Atacado o "Taubaté", em águas do Mediterrâneo, sem que a 
Alemanha pagasse as indenizações devidas; torpedeadas, "com infração 
de normas juridicas consagradas", unidades desarmadas da marinha 
mercante brasileira, em viagem de comércio pacifico; ameaçados a na
vegação e os interêsses do Brasil e expostos os civis brasileiros a sa
crificios de vida e de bens, cumpria ao Govêrno tomar represálias puni
tivas de tão graves infrações do direito das gentes e promover o res
sarcimento dos danos causados. Foi o que realmente fez. Decretou o 
sequestro dos bens dos súditos do Eixo, considerando, por derradeiro, 
"que nas condições da guerra moderna as populações civis se acham 
estritamente ligadas à sorte das armas, e que a sua atividade é, mais do 
que em qualquer outra época da história, um elemento determinante ~o 
êxito das operações de guerra". Idênticos são os fundamentos das pro
vidências de igual caráter adotadas em outros paises. Nos Estados Uni
dos da América, por exemplo, em se tratando de medidas de guerra, 

. os tribunais, a começar da Suprema Côrte, firmaram jurisprudência no 
sentido do acatamento dos atos de sequestro e liquidação de bens, prati
cados em virtude do Tr6ading witn th6 En6my Act, de 1917, reconhecendo 
que o Congresso, por força do Art. 1.", Seção 1.', da Constituição, pos
suia o direito indiscutivel "to declare war. .. and make rules concerning 
captures on land and water". .. "To punish ofenses against the law of 
nations" e "to make alI laws which shall be necessary and proper for 
carrying into execution the foregoing powers". Mencionando os casos 
tipicos, resume James A. Gathings: - "In cases coming before them, 
the courts took the position that the provisions of the act did not cons
titute a denial of due process of law" (American Treatment 01 AZien 
Enemy Property, 1940, pág. 61). 

11. Os interessados na revogação do Decreto-lei n." 4.612 ex
tranham que o Govêrno o houvesse assentado sôbre um só conside
rando - o da existência do "estado de beligerância" com a Alemanha 
e a Itália. Assim procedem por haverem perdido de vista que fomos 
arrastados à guerra por sucessivos atos de agressão vibrados por sub
mersíveis alemães e italianos contra pacificos navioS brasileiros, alguns 
dos quais repletos de passageiros, inclusive mulheres e crianças, e afun
dados quando em águas costeiras se achavam no exclusivo serviço dos 
portos nacionais. Tão depressa olvidaram o importantissimo fenômeno 
que, emborá reconhecendo ser a chamada "teoria do contrôle" a única 
de aplicação razoável, à caracterização da nacionalidade das pessoas ju
ridicas, em caso dé guerra, tal qual admitem Niboyet (Tr. de Dr. Int. 
Priv., 1938, voI. II, n.9 758 e 761) Sanchez de Bustamante (Der. Int. 
Priv., 1943, voI. I, n.' 531), Lerebours Pigeonniêre (Tr. de Dr. Int. Priv., 
1937, ns. 173-178, pág. 202-207), Foignet-Dupont (Man. EI. de Dr. Int. 
Priv. 1939, pág. 181), nem por isso aceitaram a legitimidade do De
creto-lei n." 4.612 (Mem., páginas 31, 32, 33, 57, 60, 61, 85, 86 e 87). 
supondo-o resultante de um "êrro de fato". 

. !li • 



- 264 

Não pode a C. R. G. admitir em hipótese alguma que o Govêrno 
tenha praticado um êrro de fato" ao cassar a autorização dada ao Banco 
Francês e Italiano para abrir filiais no Brasil e o promover, por agentes 
de sua confiança, a sua liquidação. 

12. Se em face do direito positivo interno, quer do Brasil quer da 
França, e do direito internacional privado, pode ser discutido o critério 
pelo qual se deva determinar a nacionalidade das sociedades mercantis, 
tal como fizeram com enorme brilho os eminentes juristas consultados, 
o mesmo não sucede em se tratando de fixá-lo à luz do direito inter
nacional público, sobretudo do peculiar à guerra. 

Em caso de guerra, o único juiz da legitimidade e da conveni
ência das medidas impostas pela segurança nacional é o Govêrno do 
Estado agredido, que assim age no exercicio da plenitude de sua sobe
rania. E, dadas as inúmeras possibilidades de disfarce das situações 
reais e da evasão dos direitos encobertos pelo anonimato das fórmulas 
modernas de aplicações e circulação de capitais, o único critério ra
cional para julgar da nacionalidade de uma emprêsa mercantil, inclu-

: sive bancária é e não pode ser senão o do contrôle de seus titulos so
ciais ou de sua administração. l!lsse, aliás, é o critério para o caso de 
guerra já estabelecido no direito pátrio. Com efeito, desde a guerra 
vigora, no país, a caracterização da nacionalidade das pessoas jurídicas 
pelo critério do contrOle. Eis o que a propósito dispõe o artigo 6.' da' 
Lei n.· 3.393, de 10 de novembro de 1937, sabidamente de autoria do 
grande internacionalista que foi Afrânio de Melo Franco: 

"Art. 6.' - Os estabelecimentos comerciais, ou industrais, associa
ções, sociedades, inclusive anônimas, bancos, usinas ou armazéns, serão 
consideradas de propriedade inimiga sempre que a totalidade do respec
tivo capital, ou a sua maior parte, pertencer a súditos inimigos, qual
quer que seja a respectiva sede, no pais ou no estrangeiro". 

E na apreciação das modalidades do contrOle não se há de partir 
de provas documentais, e sim, e preferentemente, de indícios que jus
tifiquem suspeitas bem fundadas. Demonstrado fica, desde já, que o art. 
5.' do Decreto-lei n.· 4.807, de 7 de outubro de 1942, e art. 1.' do De
creto-lei n.· 5.777, de 26 de agOsto de 1943, nada mais fizeram do que de
senvolver principio já adotado no direito pátrio de guerra, ao equiparar 
aos súditos inimigos os brasileiros, por naturalização, e até por nasci
mento, e as próprias pessoas jurídicas organizadas no Brasil e de acõrdo 
com as nossas leis, uma vez subordinadas administrativa ou financei
ramente, ainda que de modo indireto, a emprêsas do Eixo, situadas no 
pais de origem ou em qualquer outro pais ou mantidas em entendi
mentos contrários à segurança nacional, com súditos do Eixo, domi
ciliados dentro ou fora do pais. 

Releva ponderar que o Govêrno francês, na lei bancária de 13 de 
junho de 1941, estatuiu: "São considerados como bancos estrangeiros, 
qualquer que seja o lugar de sua sede social, os bancos que direta ou 
indiretamente estão sob contrOle de pessoas físicas ou jurídicas estran
geiras". (Doc. VI). E do documento VII, do processo se vê que IlÕ

mente em janeiro de 1943 o Banco Francês e Italiano foi inscrito como 
banco-francês, quando a Societé Parisiense de Banque, cuja sede era em 
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Paris, foi inscrita entre os bancos estrangeiros por estar sob contrôle 
inglês. 

13. Criada embora na França e de acOrdo CQm a lei france~ ~ 
Banca Francese e Italiana per l' America deI Sud, ao ser expedido o 
Decreto-lei n." 4.612, era uma sociedade por ações, cuja maioria esti
vera sempre em mãos de italianos e de sociedades dependentes de ita
lianos organizadas na Suiça italiana. Suas filiais, no Brasil, jamais h8.
viam deixado de ser efetivamente dirigidas por italianos. Ao ser decre
tada a cassação de suas cartas-patentes e ordenada a liquidação de seus 
negócios no Brasil, achava-se ela, por isso mesmo, já incluida, nas ~ 
negras da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos da América, naç~s a,à 
quais nos uniramos para tOdas as eventualidades da guerra. Há ~ 
a considerar que, na mesma data, a própria França, estava de fàtq sob 
o contrOle da Alemanha, consoante públicas e solenes declarações d~ 
Pétain e LavaI, cóDstantes de rádio-meruíagéns de abril de 1942. . .. 

14. Do Relatório feito vê-se, sem a minima sombra de dúvida, a, 
impossibilidade do presumido "êrro de fato". Vê-se que o Govêrno c0-

nhecia perfeitamente as origens e o desenvolvimento· da Banque Fran
çaise et Italienne pour l' Amerique du Sud. Sabia que foi fundada enl, 
Paris e na forma da lei francesa. Dispunha de documentos e declarações 
bastantes para não ignorar que, até 1942, a maioria de suas ações era 
detida, direta ou indiretamente, pelo grupo subordinado à Banca Com
merciaIe Italiana, de Milão. 

Antes dos atos de guerra contra o Brasil praticados pela Alema
nha e pela Itália, a Banca Francese e Italiana sempre mereceu trata
mento amistoso e solicito por parte das autoridades brasileiras. O avul
tado ndmero de . decretos a ela concernentes, mencionados no Relatório 
(ns. 10; 11, 12, 13', 14, 15 e 16) testemunha o aprêço' oficial que lhe 
era dispensado. Em certo momento, tal aprêço chegou a tornar--se tal-
vez excessivo, a julgar pelo que consta do n." 19, do Relatório. ' 

Com efeito, não obstante vencer-se em agõsto de 1940 o Prazo que, 
em prorrogação, lhe fOra dado para manter fili$ nQ Brasil, qu~ a. 
Carta de 37 já prescrevia, com império, a nacionalizaçAo im~ta dQf! 
bancos de depósito, Q peticionário, em lugar de promover a liquidaç~ 
de suas filiais ou de transformar-se em banc() de outra natureza, pre-. 
feriu solicitar nova prorrogação de prazo, mostrando-se Ü\diferen~ ~ 
p~eito constitucional. E por fim, obteve, em parte, () que prete~, 
graças ao Decreto-lei n .• _ 3.182, de 19~1, em cuja expedição p~Ce l\~, 
ver influido, não pouco, a dificuldade do seu caso. Essa é, a.té ce~. 
ponto, a impressão que resulta da leitura do ProceSS() n. 9 93.978-4'. 

1~. Do seu capital inicial de 50, mil ações de 500 francos, 2~. 'OQ 
ações pelo menos, for~, de modo sabido, to~ ~la· Banc~ '~ 
merciàle Italiana e por homens ligados à su,a alta administração: ~
duino, ManJaglia, Della Torre, Otto Joel, ltIangUi, J. li\'. Thors e ~. 
deric Weil e pela Casa Zacaria Pisa, também de Milão (ReI. n..~ 'il. 

No seu primeiro Conselho de Administração, de doze me~bros, 
lrels eram italianos OU representantes ~a :aanca, Commeréial~ I~; -
T\1:rrentini, Mangill, Otto ~oel, Marsaglia, De~aTQrre' 'n.lo~; ~ .. ~~ 

• 
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franceses ou ligados à Banque de Paris et des Pays-Bas e à Societé Ge
nerale pour Favoriser le Développement du Commerce et de L'industrie en 
France: Noefzlin, Déjardin-Verkinder, Créténier, Fould, Kulp e Poirier. 

Os primeiros administradores, com plenos poderes, nomeados para 
o Francês e Italiano, do Brasil, foram os Srs. Giuseppe Puglisi e Luigi 
Dapples, ambos da superior direção da Banca Commerciale Italiana, de 
Milão. 

16. Essas poslçoes básicas, segundo consta do Relatório, foram de
pois conservadas através de tõda a vida que, para o Francês e Italiano, 
decorre de maio de 1910 a 4 de junho de 1940, data esta na qual, em face 
dos preparativos de invasão da França pela Itália, assinou-se, em Paris, 
o "Gentlemen's Agreement", que deveria reger os interêsses associados 
de franceses e italianos durante o conflito. (ReI. n .• 21) . 

Com feito, em dezembro de 1918, ao elevar-se o capital social do 
Banco para 50 milhões de francos, representado por 100 mil ações de 500 
francos, houve prévia reforma dos estatutos a fim de garantir-se aos 
portadores das ações existentes absoluta preferência para subscrição das 
que iriam ser emitidas. Ora, tal medida só poderia ser tomada me
diante prévio acõrdo dos grandes interessados que dessarte se manti
veram na posição anterior. 

Na última elevação de capital, de 50 para 100 milhões de francos, 
efetuada em agôsto de 1928, das 100 mil ações novas então emitidas, 
pelo menos 156.657 ficaram em poder de italianos, conforme demonstra 
o Relatório. Entre os subscritores, ao lado da Banca Commerciale Ita
liana, que tomou apenas 2.000 ações novas, figura a Società Interna
zionale di Credito Imobiilare e Mobiliare, de Lugano, com elevada suba
criação de 48. 657 ações, o que justifica a crença de que assim procedia 
como portadora eventual das ações do grupo dirigido pelo banco mi
lanês (ReI. n.' 18). 

17. Nas listas de presença das assembléias gerais realizadas a 5 
de maio de 1938, 4 de maio de 1939, 9 de maio de 1940 e 26 de junho de 
1941, a preponderância do contrõle italiano é transparente. Eis os nú
meros: 1938 - ações apresentadas: 185.071. Banca Commerciale Ita
liana: 45.117. Banca Dena Svizzera, Suiça (Lugano): 30.403. So
cietà D' Affari Mobiliare "Samo" (Lugano": 35.000. Società Italiana di 
Credito (Milão): 15.000. Assicurazioni Generali (Trieste): 3.900. To
tal: 129.420. - 1939 - ações apresentadas: 176.941. Banca Commer
clale Italiana: 45.096. Banca Dena Svizzera Italiana: 29.903. Societá 
D' Affari Mob. "Samo": 35.000. Società Italiana di Credito: 15.000. 
Assicurazioni Generali: 3.900. Total: 128 . 899 . - 1940 - ações apre
sentadas: 140.069 . Banca Commerciale Italiana: 43 . 232 . Società 
D' Affari Mobiliari "Samo": 39.011. Assicurazioni Generali: 3.900. To
tal: 86.143. - 1941 - ações apresentadas: 132.502 - Società D'Affari 
Mobiliari "Samo": Banca Commerciale Italiana: 45.085: 35.000. 'ro
tal: 80.085. 

Do ano de 1940 em diante a Banca Dena Svizzera Italiana e a Socie
tà Italiana di Credito deixam de figurar nas assembléias. São substi
tuIdas pela Profima S. A., de Lausanne, que naquele ano aparece como 
portadora de 30.000 ações e nos anos de 1943, 1944 e 1946, como por-
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tadora de 60.000. A Banque de Paris e des Pays-Bas manteve-se, du
rante todo êsse tempo, de 1938 a 1946, como portadora de 39.941 ações. 

Tôdas essas indicações foram extraidas das listas constantes do 
presente processo. 

18 . Admitido o critério do contrOle para caracterizar a nacionali
dade das pessoas juridicas, forçados somos, no caso do Banco Francês 
(' Italiano, a estendê-lo às sociedades organizadas na Suíça, de acõrdo 
com as leis suíças, tendo na Suíça a sua sede, mas de fato representa
tivas de interêsses italianos. Atendendo a que, por ocasião da fWldaça,o 
do Banco Francês e Italiano, foi simultAneamente criada uma sociedade 
de portadores de partes de fundador, conforme se vê dos documentos 
que instruem o pedido de autorização, datado de 1910; levando em 
conta que os estatutos garantiam aos portadores das ações' existentes 
plena preferência para subscrição de novas e que no último aumento 
de capital a parte da Banca Commerciale Italiana foi subscrita pela 
Banca Internazionale Di Credito Imobiliare e Mobiliare, de Lugano, ci
dade Suíça italiana (ReI. n.· 18); e considerando que a Banca Com.., 
merciale Italiana organizou na Suíça, em Zurich, a South American 
Investment Company Ltd., como sociedade auxiliar para aquisição de 
valores que interessassem à liquidação de seus créditos, - confornlE~ 

apuraram os Liquidantes do Francês e Italiano, (ReI. n .• 27) - a Co
missão de Reparações de Guerra não pode aceitar como pertencentes a 
neutros as ações com que nas assembléias de 1938 a 1941 compareceram 
a Banca Della Svizzera Italiana e a Società D'Affari Imobiliare, de Lu
gano. Não estando feita, nos autos, prova alguma de que ditas socieda
des livres estavam sob contrOle italiano e de que eram efetivamente pro
prietárias, e não apenas portadoras, dos titulos sociais de compareCi
mento, deve a Comissão considerá-las italianas. 

19. No que respeita à Profima S. A., sociedade igualmente cons
tituída de acõrdo com as leis suiças e de sede instalada em Lausanne. 
mas submetida ao confessado contrOle da Administração Especial da 
Santa Sé, sOmente começa a aparecer entre os portadores de ações do 
Banco Francês e Italiano. Na assembléia geral de 29 de outubro de 
1942, isto é - dois meses depois da expedição do Decreto-Iei n.. 4,612, 
de 24 de agOsto de 1942. Mas na mencionada assembléia de 29 de outu
bro de 1942, apresenta-se apenas como portadora de 30.000 açOes cor
respondentes às 30.000 ações da Banca Della Svizzera Italiana, de Lu
gano, que não mais comparece. lnsse número foi elevado a 60.000 nas 
assembléias gerais de 16 de dezembro de 1943, 21 de dezembro de 1944 
e 4 de abril de 1946, coincidindo a elevação com o desaparecimento da 
Società D'Affari Mobiliari "Samo", também de Lugano. Segundo cartsa 
por último juntas, firmadas pelo Sr. Bernardino Nogara e pelo Se
nhor Oudot, ambos ligados à administração do Francês e Italiano, o 
segundo como representante do "Paris et Pays-Bas", o primeiro. da 
"Banca Commerciale" de Milão, e por último presidente da Adniiiüstra
ção Especial da Santa Sé, o número das ações desta eleva-se agora a ... 
85.210. 

20. Entre os anexos do Relatório apresentado pelos Liquídantes do 
Banco Francês e Italiano, encontra-se, por cópia, o Proc. n.. 108.752-42, 
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do Ministério da Fazenda, relativo às demarche8 do Sr. Bernardino Nó
gara; Delegado (Presidente) da Administração Especial da Santa Sé, 
feitas junto à nossa Embaixada da Cidade do Vaticano, em fins de no
vembro de 1942. Dêle se extraem as informações seguintes: 

A Administração Especial da Santa Sé foi instituida por Pio XI, 
para o fim de gerir os fundos entregues à Santa Sé, em execução do 
Tratado de Latrão. O Sr. Bernardino Nogara fez sentir ao nosso Em
baixador que o procurara "simplesmente a titulo particular". Assim fa
zia - explicou - porque S. Eminência o Cardeal Secretário de Estado, 
alegando que se tratava apenas de interêsses materiais da Santa Sé, 
não desejava que o assunto fÔBBe apresentado sob a forma de pedido 
oficial desta. 

Segundo "memorandum" de vinte e cinco de novembro de 1942, dei
xado em mãos do nosso Embaixador junto do Vaticano, pelo Sr. Ber
nardino Nogara, a "Profima S. A. - Societé Immobiliêre et de Parti
clpations, é uma "holding", organizada de acôrdo com a lei suiça. Seu 
delegado geral é o próprio Sr. Bernardino Nogara que, como delegado 
da Administração Especial da Santa Sé, detém a maioria de suas ações. 
Dai dizer que na Profima S. A. os interêsses predominantes são os da
quela Administração Especial. 

21. De todos os documentos juntos ao processo, inclusive do pro
veniente de nossa representação diplomática na Suíça, consta a afir
mação de que a Profima S. A. só era portadora de 60.000 ações do 
Banco Francês e Italiano. Em certo momento, diante da suspeita de 
que a Profima S. A. estivesse encobrindo outros interêsses, dada a 
circunstância de achar-se o Sr. Bernardino Nogara intimamente ligado 
aos Bancos Francês e Italiano e Comercial Italiano, de Milão, aquêle 
Delegado financeiro da Santa Sé contestou categõricamente tal conje
tura, declarando que, desde novembro de 1941, a Profima S. A. vinha. 
adquirindo ações do Banco Francês e Italiano, então pertencentes ao 
Banco Comercial Italiano. Efetivamente, na assembléia geral de 29 de 
outubro de 1942, a Profima S. A., como vimos, compareceu como por
tadora tIe 30.000 ações. 1!lste número foi depois elevado a 60.000. Seja 
como fôr, a Profima Sociedade Anônima não aparC'C'e entre os acionistaS 
do Banco Francês e Italiano antes de 24 de agOsto de 1942, data do 
Decreto-lei n.- 4.612. Em outubro de 1942 é que pela primeira vez surge 
éntre êles, depositando 30.000 titulos sociais. Nas assembléias de de-
2:embro de 43 e 44 e na de abril de 1946 é que se apresenta com 60.000 
ar))es. As 25.210 ações, referidas em documentos posteriores, oriundos 
áJiás de declarações dos Senhores N ogara e Oudot, são com tôda a 
probabilidade de aquisição recente. Com o seu refôrço, o contrôle do 
Banco Francês e Italiano indubitàvelmente se desloca do grupo milanês 
para o grupo formado pela "Paris et Pays-Bas" e pela "Profima So
ciedade ArtÔnima". 

22. Em suma, atendendo aos documentos e informações de que dis
punha, não podia o Govêrno deixar . de sentir que o Banco Francês e 
ItaUano, Sendo embora uma sociedadé mercantil francesa, por ser or
ganizado na Frànça, de acôrdo com a lei francesa e ter sua sede em 
Paris, era uma sociedade controlada por italianos, quer de modo direto, 



- 269-

quer indireto, por intermédio de sociedades por italianos organizadas rta 
Suiça. 

Mas se dúvida houvesse quanto ao contrOle geral da sociedade fran
cesa e italiana, na sua existência juridica e financeira, dúvida alguma 
havia quanto ao efetivo contrOle de suas dependências brasileiras con
tinua e firmemente mantidas em mãos de italianos. Ora, o Decreto-lei ' 
n .• 4.612 não determinou, nem poderia fazê-lo, a liquidação da 80ciedade 
e sim simplesmente a das suas filiais e agências abertas no Brasil. 

23. Instituida no pais em 1920 a Fiscalização Bancária, sujeita ao 
Regulamento aprovado pelo Decreto n." 14.728, de 16 de março de 1921, 
que criou o registro obrigatório dos bancos, o Francês e Italiano logo re
quereu a sua inscrição, fazendo as declarações resumidas no Relatório 
(n." 14). Seus administradores, armados de plenos poderes, eram então 
os Srs. Vicenzo Frontini e Antônio Rossi, ambos italianos, assim como 
italianos eram os chefes de suas sucursais e principais agências no 
Brasil. 

Em 1942, nas vésperas da expedição do Decreto-lei n." 4.612, de 24 
de agôsto, seus administradores supremos, armados de poderes ordiná
rios e extraordinários, eram os Srs. Giovanni F. Malagodi e Artu::o 
Appollinari, italianos, assim como italianos eram os chefes das filiais 
de São Paulo, Rio, Santos, São Salvador e Recife, como segue: São 
Paulo - Arturo Appollinari, Angelo Clerle, Alessandro Pedroli, Carlo 
Farina, Domenico Tajana; Rio - Carlo Notari, Giovani Barlarin, To
maso Fabaro, Guido Rossignoli; Santos Luigi Maffone e Rutilio 
Pognoli; São Salvador - Bernardino Di Vecchia, Giuseppe Pagliani; 
Recife - Aldo Bacchi e Giovanni Prenna. 

E' verdade que a 3 de fevereiro foi constituido, no pais o Conselho 
a, que alude o peticionário, composto, em sua maioria, de brasileiros. 
Mas tratava-se de mero Conselho Consultivo, de criação autorizada pelos 
Estatutos, art. 24. A realidade e a plenitude dos poderes de adminis
tração permaneciam com os Srs. Giovanni F. Malagodi e Arturo Apol
linari, que dêle participavam. Da ata de sua constituição e das atas 
das quatro únicas reuniões por êle efetuadas claramente se deduz que 
era êle um órgão mais de proteção do que da administração do Banco. 
Levando-se em conta que o Banco dispunha, sobretudo no Sul do pais, 
onde a mais numerosa das colônias era a italiana, de uma vasta rêlie 
de filiais e agências; e que a técnica de organização do fascismo não 
permitia resistências individuais, tornando, para os italianos, obrigató
ria a inscrição no Partido oficial do Estado e a irrestrita obediência aos 
seus chefes, não se poderá deixar de reconhecer que bem andou o Go~ 
vêrno determinando o fechamento e a liquidação de suas agências. Con
vém relembrar que, ao ser tomada essa medida, incertos eram as rum()S 
da guerra, não sendo pequenos os riscos do estabelecimento de um front 
interno, formado de súditos dos paises do Eixo e de seus simpatizantes 
nacionais. A simples ocupação, por autoridades brasileiras, das filiais e 
agências dos BancO& atingidos pelo Decreto-lei n .• 4.612, que, em ou
tras circunstâncias, poderia ser julgada suficiente, não era, na oportu
nidade, providência de seguros efeitos. 

24. Outro ponto já antecipado é o relativo à posição assumidá pelá 
França, depois que volveu ao seu govêrno o Sr. Pierre LavaI. Sabido é 
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que as vitórias do Eixo no Oriente, na Rllssia e nos BaIkans determi
naram importantes mudanças na conduta do Govêrno de Vichy. 1!:ste, em 
seguida à entrada dos Estados Unidos da América no conflito, se mos
trava disposto a manter a autonomia de ação resultante do Armisticio. 
Mas a 10 de abril de 1942, expediu o Reich ao Govêrrio de Vichy uma 
nota terminante, fazendo-lhe explicitas exigências concernentes à pronta 
solução do "problema do trabalho", isto é - a remessa obrigatória de 
operários franceses para a agricultura e a indllstria alemãs, bem como 
ao "cooperação" efetiva. dos franceses no esfôrço de guerra da Alemanha, 
e dando como encerrada a fase anterior, da chamada "colaboração". Ce
deu o Marechal Pétain, pelo que voltou ao Poder, em 14 de abril, o Se
nhor Pierre LavaI. A 18, 'LavaI divulgou a composição de seu ministério, 
constituido de declarados "colaboracionistas". No dia imediato, a 19, o 
Marechal Pétain pedia pelo radio, que o povo francês cordialmente 
apoiasse o novo Ministério e o fazia numa linguagem de quem não mais 
confiava na vitória das armas anglo-americanas. A 20 é o Chefe do 
Gabinete que prega a cooperação com a Alemanha. E os atos seguem-se 
às palavras. Cooperação na Indo-China, Cooperação na Siria. Coope
ração no território metropolitano, onde vinte grandes fábricas de teci
dos são obrigadas a se agruparem em uma organização destinada a as
sociar-se à indústria textil germânica e onde, sob o pretexto de racio
nalização da produção, se decide o fechamento de 1.300 fábricas diver
sas. Na sua rádio-mensagem de 22 de junho de 1942, LavaI fazia votos 
pela vitória da Alemanha e, ao declarar a verdadeira significação de sua 
presença no Govêrno, relembra palavras de seu discurso de 20 de abril, 
sôbre a alternativa em que lhe parecia estar a França: a de integrar-se 
na Europa nova, na Europa germanizada, ou assistir ao desapareci
mento de sua civilização (Current Hi8tOry, junho, página 279 e seguin
tes, e agôsto, páginas 443 e seguintes) . 

Essa atitude do Govêrno de Vichy não provocou maiores reações de 
caráter diplomático; mas influiu, necessàriamente, como não poderia 
deixar de influir, no conjunto das precauções tomadas pelas Nações 
Unidas, inspiradas nas vicissitudes da guerra. Ora, foi exatamente na
queles maus dias, nos quais a França, de modo ostensivo, se colocara 
sob o contrôle do Terceiro Reich, que o nosso Govêrno teve de enfrentar 
o problema da guerra e aparelhar-se para ela. Diante do contrôle, de 
fato exercido pela Alemanha sôbre a França e sôbre a Itália, seria in
compreensivel que se mantivessem em atividade no pais filiais de um 
banco que era francês e italiano. 

Isso pôsto, o fato de haver sido o Banco inscrito entre os bancos 
franceses, sob o n.. 341, conforme se vê do JournaZ OflicieZ do Estado 
francês, datado de 1943, isto é, muito tardiamente, depois de achar-se 
em franco desenvolvimento a politica de aliança com o Eixo, procla.
mada pelo Govêrno de Vichy, em junho de 1942, prova demais: prova 
que o Banco poderia, a qualquer momento, funcionar como máquina de 
guerra da Itália e da Alemanha. . 

25. A sua inclusão nas "listas negras" da Grã-Bretanha e dos Es
tados Unidos da América por si só demonstrava tratar-se de sociedade 
considerada inimiga. 
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E' verdade que delas foi eliminado em setembro de 1945, conforme 
se vê dos documentos juntos ao processo (Does. vm, vm-A, VIllB e 
vm-C). Não, porém, porque, apó8 a libertação da França, ao seu Con
selho de Administração fôsse possivel demonstrar às autoridades bri
tânícas e americanas a nacionalidade francesa do Banco, mas porque 
a França e a Itália se haviam pôsto ao lado das Nações Unidas e con
corrido, na medida de suas energias, para a derrota do "Reich". 

26. Por fôrça de tão numerosos e graves motivos, a Comissão de 
Reparações de Guerra não pode acolher os argumentos de que se vale 
o Suplicante para pedir a revogação do Decreto-lei n.9 4.612, de 24 de 
agôsto de 1942, e do Decreto-lei n. 9 5.992, de 12 de novembro de 1943. 
Não houve êrro de fato ou ilegalidade ou abuso de poder por parte do 
Govêrno ao expedir aqueles atos. Quer do ponto de vista do direito 
positivo interno, quer do ponto de vista do direito público internacional 
os referidos atos são de transparente e perfeita justificação. 

Mas, se para determinar a liquidação das filiais e agências do 
Banco, no Brasil, e a incorporação ao patrimônio nacional do que na 
liquidação coubesse às pessoas físicas e juridicas, indicadas no art. 11 
do Decreto-lei n.9 4.166, bastantes eram o seu bem presumido contrôle 
por parte de acionistas italianos e o patente controle de suas dependên
cias brasileiras para que o produto final da liquidação fôsse também 
incorporado ao referido· patrimônio, aquela presunção não me parece 
suficiente. Máxime, porque logo depois houve sensíveis mudanças na 
propriedade das ações e na atitude da Itália e da França em face da 
Alemanha. 

Acresce que, a rigor, o Decreto-lei n.9 4.612, não impede que se 
entregue ao Banco Francês e Italiano o acervo da liquidação, porque 
nâo foi, nem poderia ter sido, a sociedade por ações daquele nome que 
êle fêz liquidar. A Sociedade subsistiu e subsiste. Liquidadas foram as 
suas filiais e agências do Brasil. Por conseguinte, a rigor, o produto 
da liquidação e os imóveis não vendidos podem ser entregues à Socie. 
dade. 

27. Interpretado o Decreto-lei n.9 4.612 à luz da opinião mais gene
ralizada entre os internacionalistas e da tradição de nossa politica de 
guerra, podemos considerar que sõmente foram incorporados ao patri
mônio nacional os bens e direitos que, no decurso da liqtddação foram 
atribuidos aos Estados agressores ou aos seus súditos, pessoas fisica ou 
juridica, domiciliadas no estrangeiro. Não, porém, o produto final da 
liqufdação. 

Para que também tal produto tivesse aquêle destino, seria mister 
que o critério do contrôle fôsse levado às suas últimas conseqüências, a 
fim de considerar-se italiano, no seu todo e para todos os efeitos, a so
ciedade suplicante, e, nesse caso, tratá-la 'como pessoa juridica domi
ciliada na Itália e equiparada aos seus súditos. Mas, nessa hipótese, s6 
a liquidação da sociedade, que escapa por inteiro ao alcance da lei bra
sileira, tornaria exequivel a distinção da parte cabível aos italianos e 
da cabível aos acionistas neutros. A Comissão, salvo melhor juizo, é 
que não teria poderes para, a seu talante, distribuir, o produto da li
quidação entre os diversos grupos de acionistas, de tal modo que incor-
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porada fôsse ao patrimônio nacional a parte referente às pessoas físicas 
e jurídicas itáuanas. 

Em se tratando do Banco Alemão Transatlântico e do Banco Ger
mânico - a dificuldade não existe porque seus acionistas eram ou são 
alemães e foi contra a Alemanha que a guerra proseguiu até a vitória 
final. Mas, o Banco Francês e Italiano, embora controlado por italia
nos, na data do Decreto-lei n.. 4612, era uma sociedade francesa, de 
cujo capital participam a Banque de Paris et des Pays-Bas, a Profima 
S. A. como órgão dos interêsses da Administração Especial da Santa 
Sé, bem como outros acionistas súditos de Estados neutros ou aliados, 
inclusive dos Estados Unidos do Brasil. E tal participação, como vimos, 
era considerável. 

Além disso, em fins de 1942, o contrôle do Banco transferiu-se para 
as mãos dos francêses do grupo do "Paris et Pays-Bas" e para as da 
Profima S. A., sem que possamos anular os respectivos atos de trans
ferência. Seriam êles anuláveis por deliberação do nosso Govêrno se a 
Sociedade fôsse constituida no Brasil ou sômente tivesse existência parg. 
atuar em nosso território. 

Evidentemente, o reéonhecimento dessa ocorrência posterior ao De
creto-lei n .• 4.612, não afeta, em coisa alguma, a legitimidade juridica 
das providências determinadas no referido diploma legislativo. Mas 
obriga-nos a restituir à Sociedade a que pertence, o produto da liqui
dação. 

28. Convém ponderar, além disso, que, se o direito internacional 
moderno consagra a doutrina da legitimidade do sequestro e da liquida
ção de bens de propriedade de súditos inimigos e de seus aliados, o 
mesmo não se poderá dizer quanto à da legitimidade do seu confisco. 

Fenwick, não obstante, considerar que o direito internacional, no 
tocante a essa grave matéria, se acha "in a confused state", admite tô
das as restrições impostas pela defesa nacional, mas não o confisco 
(Charles G. Fenwick, lnst. Law, 1934, pág. 463). Excelente de
monstração do asserto de Fenwick têmo-Ia no debate travado na "Ame
rican Society of International Law", por ocasião da sua reunião anual, 
realizada em Washington, de 27 a 29 de abril de 1933. O debate seguiu
se à exposição feita por E. Russell Lutz, então assistente do Consultor Ju
rídico do "Departament of State" e intitulada - Treatment of Private 
Property of Aliena on Land in Time of War. O expositor, da escola de 
Borchard, fathoso professor da Universidade de Yale, concluiu pela ne
cessidade de resguardar-se, por meio de tratados bilaterais e multilat€'
rais, a propriedade privada em caso de guerra. Do debate participaram 
grandes mestres: James W. Garner, Charles H. Buttler, A. H. Fel
ler, Fred. K. Nelsen li o próprio Edwin M. Borchard, prevalecendo a 
opinião contrária ao confisco, tal como sucedera na Conferência de 
Stockholm, efetuada em 1924, pela "Sociedade de Direito Internacional" 
(Proceedings, 1933, págs. 110/127). 

Do último capitulo da excelente monografia de James A. Gathings, 
sôbre o assunto, se vê que nos Estados Unidos da América o Congresso, 
a Suprema Côrte e o próprio Govêrno, admitem o sequestro e a liquida
ção de propriedade inimiga, mas não o confisco. (lnt. Law anà Am. 
2'reat. of Alien Enemll PropertllJ 1941, páginas 116 e segs.). Naquele 
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pais, pelo menos após a Primeira Guerra. Mundial, segundo informa Ga
things, o Congresso legislou sôbre a restituição da propriedade seques
trada e do produto das liquidações feitas, se bem que o fazendo sob for
ma de parcelas anuais. 

29. Mas, de seu turno, Mitchell B. Carrol, membro do "New York 
Bar", em extenso trabalho publicado no American JournaZ 01 Interna
tionaZ Law, de outubro de 1943, depois de dar o balanço da legislação 
sôbre a propriedade do inimigo e dos seus aliados, promulgada recente
mente na Grã-Bretanha, na França, na Itália, na Alemanha, no Japão, 
no Canadá, no Brasil, no México, assente em que "the total war and na
ture of warfare have changed" e em que "the total war to-day involves 
all the property of the individuals and corporations ofa nation as well 
as the government itself" (pág. 629). Prosseguindo considera fora de 
dúvida que, mesmo antes de dar inicio às hostilidades, o Govêrno Na
zista, por intermédio de seus gigantescos trusts, do porte da I. G. Far
benindustrie e das suas poderosas e extensas redes industriais e bancá
rias, preparava-se para a vitória, minando a economia e o caráter dos 
povos assinalados entre seus objetivos bélicos. 

Feitas são essas considerações para que a Comissão, devidamente 
esclarecida, compreenda a necessidade de distinguir o sequestro e a li
quidação do confisco, e, a de reduzir o confisco a certos e determinados 
casos, entre os quais não se poderia encontrar, de modo algum, o do 
Banco Francês e Italiano. 

30. Com efeito, na espécie em julgamento, não se trata· de uma 
sociedade criada e estabelecida em pais inimigo e que como pais ini
migo, se tenha mantido até o fim da guerra. A sede do Banco Francês 
e Italiano encontra-se em Paris. 

O contrôle de suas ações estava, é certo, em mãos de italianos ao 
ser expedido o Decreto-Jei n.· 4.612, mas por intermédio de sociedades 
suiças que apenas se presumiam também controladas por italianos. 
Ditas ações foram logo a seguir adquiridas pela· Profima S. A., socie
dade controlada pela Administração Especial da Santa Sé. 

Há ainda a salientar que a França facilitou o desembarque de tropas 
norte-americanas no Norte da Africa, e, de então por diante, passou a 
concorrer ativamente para a vitória das Nações Unidas. De comêço, em 
junho de 1943, assim agiu por intermédio do Comité Francês de Liberta
ção Nacional, chefiados pelos Generais De Gaulle e Giraud. Em 26 de 
agõsto de 1943 êsse Comité foi reconhecido pelo Govêrno dos Estados 
Unidos da América, depois de o haver feito a Grã-Bretanha. 

31. De seu turno, a Itália, ao sentir-se amparada pelas fôrças das 
Nações Unidas que haviam desembarcado na SicUia, a 'lO de julho, desti- . 
tuiu Mussolini, e por intermédio do Govêrno do General Badóglio não 
sômente depôs as armas, mas do mesmo passo, iniciou entendimentos de 
franca cooperação com os governos aliados. Referindo-se ao regozijo 
com que as populações italianas acolhiam as tropas libertadoras, disse o 
Presidente Roosevelt, na sua mensagem enviada ao Cengresso, a 10 de 
setembro: "It has also proved conclusively that was not waged by the 
people of ltaly of their own choice". 



- 274 

o tratamento dispensado à Itália pelos Governos das Nações Uni
das, inclusive pelo nosso Govêrno, traduz o reconhecimento das fundas 
transformações operadas naquele pais. 

O Brasil, pelos Decretos-leis ns. 7.723, de 10 de julho de 1945, e 
9.123, de 3 de abril de 1946, não só liberou dos efeitos do Decreto-lei 
n.' 4. 166, os bens dos italianos residentes no território nacional, como 
admitiu a possibilidade de estender-se aquele beneficio aos bens dos pró
prios italianos residentes na Itália, J;Xlediante proposta desta Comissão. 

32. Tudo examinado e considerado, voto, não obstante reconhecendo 
a legitimidade e o acêrto das providências contidas no Decreto-lei nú
mero 4.612, por que se proponha ao Govêrno a entrega ao Banco Fran
cês e Italiano para a América do Sul o acervo da liquidação de suas fi
liais e agências no Brasil, inclusive dos imóveis de sua propriedade não 
vendidos, mantendo-se, porém, incorpora aos ao patrimônio nacional OR 

bens e direitos que, no decurso da liquidação, foram porventura atl"i
buidos às pessoas físicas e jurídicas indicadas no art. 11 do Decreto
lei n.. 4. 166 . Assim procedo atendendo ainda à expressa renúncia que 
seu Conselho de Administração fez de qualquer propósito de recurso ao 
Poder Judiciãrio para pleitear indenizações por perdas e danos a que, 
mesmo infundamente, se julgasse com direito. 

Quanto à renovação de suas cartas-patentes, a fim de que volte a 
funcionar no pais, a Comissão, que a ela nada tem a opor, deve consi
derar assunto da competência de outros órgãos. 

Rio, 22-XI-946. 

VOTO VENCIDO DO DR. CARLOS MEDEIROS SILVA 

VOTO 

1. O ilustre relator demonstrou de forma· inexcedível a legitimi
dade do Decreto-lei n.· 4.612, de 24 de agôsto de 1942, que cassou a 
autorização para o Banco Francês e Italiano para a América do S'.ll, 
funcionar no pais, mandou proceder à liquidação do respectivo acervo e 
determinou a incorporação ao patrimônio nacional das quantias que, por 
efeito da liquidação, viessem a caber às pessoas físicas ou juridic8..!l 
mencionadas no art. 11 do Decreto-lei n .• 4.166. Ato de guerra, prati
cado em virtude da situação de beligerância, encontra fundamento '3Ó

lido, quer na doutrina, quer na legislação nacional e dos povos cultos. 
Esta conclusão afasta a hipótese da revogação do Decreto-lei núme
ro 4.512. Deve ser mantido como providência ditada pelo interêsse na
cional, inspirada nos melhores ensinamentos. 

2. Mantido o Decreto-lei n .• 4.612, poderã a C. R. G. dar-lhe outro 
entendimento, outra interpretação diversa da que lhe deu o Govêrno, à 
vista das informações colhidas pelo ilustre Relator? Penso que não. 

Não só o Relatório corrio o Voto constituem peças inteiriças, visando 
demonstrar que o Banco era, à época em que foi determinada a liqui
dação de suas agências no pais, um estabelecimento controlado por capi
tais italianos. 
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3. O critério do contrôle do capital, para a definição da nacionali
dade das pessoas juridicas, em tempo de guerra, é o geralmente aceito. 
Demonatrou-o aiRda, o douto Relator, como invocação de textos do di
reito pátrio - o art. 6.9 da Lei n.9 3-. 393, de 10 de novembro de 1917. 
Poderiamos acrescentar que o Tratado de Versailles, no art. 297, b, ad
mitiu o mesmo critério: "Les Puissances alliées ou associées se reservent 
le droit de retenir et de liquider tous les biens droits et interêts appar
tenant à la date de la mise en vigueul' du présent traité, à des ressor
tissants allemands ou des sociétés controlés par eux ... " 

(Rodrigo Otavio, Parecer como Cona. Geral da Rep., in Revista 
de Direto Público, voI. m, 1942; F. Ferrara, "Diritto di Guerra e 
diritto de pace; "La nacionalità delIe società secondo i giuristi francesi": 
"La nazionalità delIe società e la giurisprudencie inglese" in Revista 
deZ Dir. Oom., 1918, parte I, págs. 709, 458 e 465; Maurice Tavers, 
"La Nationalité des Saciétés Comerciales" in Recueil des Cours, de Haia, 
Tome 33 (1930), págs. 5 a 109; Curt Ruhlaud, "Le problême des per
sonnes morales en droit internation~l privé", in "RecueI" cit., Tomo 45 
(1933), páginas 391 a 473). 

4. O Decreto-lei n.9 5.777, de 26 de agôsto de 1943, adotou tam
bém o critério do contrOle do capital para o fim de determinar liquida
ção de bens das pessoas juridicas sediadas no pais. No art. 1.9 dêste 
diploma foi estabelecido: "Art. 1.9 Na medida da defesa econômica, 
facultada pelo art. 5.9 do Decreto-lei n.9 4.807, de 7 de outubro de 1942, 
acham-se inclui das : 

a} as pessoas juridicas organizadas de conformidade com as leis 
brasileiras, mas subordinadas administrativa ou financeiramente, mesmo 
de modo indireto, a emprêsas alemãs, italianas ou japohêsas, situadas 
nos paises de origem ou em qualquer outro pafs". 

Verifica-se, pois, que, tanto na guerra de 1914-1918, como na de 
1939-1945, o Brasil adotou, por direito expresso, o principio do contrOle 
do capital para definição da nacionalidade das pessoas juridicas. O tal
timo decreto-lei, de n.9 5.777, é tão eloqüente que abrange sociedades se
diadas em qualquer pais beligerante ou não. 

5. Não há, pois, como fugir ao critério do contrOle do capital e ex~ 
trair de sua aplicação as conseqüências previstas no Decreto-lei núme
ro 4.612 no que toca ao Banco Francês e Italiano. 

Era êste estabelecimento controlado por italianos como entendeu o 
Govêrno, ou por pessoas fisicas e juridicas de outras nacionalidades? E' 
ainda o Relator quem responde: "até 1942, a maioria de suas ações era 
detida, direta ou indiretamente, pelo grupo subordinado à Banca Comer
ciale Italiana, de Milão" (Voto n.9 14). 

"A Comissão de Reparações de Guerra não pode aceitar como per
tencentes a neutros as ações com que nas aS!lembléias de 1938 a 1941 
compareceram a Banca DelIe Svizzera Italiana e a Società d'Affari Imo
biliari, de Lugano" (Idem, n.9 18) . 

"No ·que respeita à Profima S. A .... sômente começa a aparecer 
entre os portadores de ações do Banco Francês e Italiano na assembléia 
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geral de 29 de outubro de 1942, isto é, dois meses depois da expedição 
do Decreto-lei n." 4.612, de 24 de agôsto de 1942" (Idem, n." 19). 

"Em suma, atendendo aos documentos e informações de que dis
punha, não podia o Govêrno deixar de sentir que o Banco Francês e 
Italiano, sendo embora uma Sociedade Mercantil francesa, por ser orga
nizada na França, de acôrdo com a lei francêsa e ter sua sede em Pari'3, 
era uma sociedade controlada por italianos, quer de modo direto, quer 
indireto, por intermédio de sociedades por italianos organizados -na 
Suíça". (Idem, n." 22). 

6. Quanto à transferência de ações do Banco, posterior ao estado 
de beligerância, convém recordar o memorando das "Nações Unidas", in
clusive do "Comité Nacional Francês", e ao qual aderiu o Govêrno bra
sileiro, reservando aos seus signatários "plenos direitos" para negar 
validade e efeitos aos atos daquela natureza, praticados em territórios 
ocupados ou controlados, direta ou indiretamente, pelo inimigo, ainda que 
"levados a efeito numa forma aparentemente legal", mesmo que se pre
tenda "tenham sido voluntàriamente efetuadas" ("Jornal do Comércio", 
de 6 e 10 de janeiro de 1943; "Correio da Manhã", de 6-1-43) . 

7. Caracterizado o Banco como sociedade italiana, porque contro
lada por italianos, a aplicação integral do art. 3." do Decreto-lei núme
ro 4.612 se impõe. 

Os bens que, na liquidação de agências, filiais, ou sucursais existen
tes no pais, couberem à matriz, pessoa juridica italiana, de acôrdo com 
a caracterização legal e doutrinária, domiciliada no exterior (art. 11 do 
Decreto-lei n .• 4.166) devem ser, como o foram, incorporados ao patri
mônio nacional. 

8. Não vejo razão para a reVlsao do ato do Govêrno, traduzido no 
Decreto-lei n." 4.612, nem para que se lhe anulem todos os efeitos. Em 
verdade, o voto do nobre relator justifica, exaustivamente, a conduta 
do Govêrno, mas nega ao ato a sua razão de ser. Evidentemente, para 
cassar as patentes do Banco e proibir, em conseqüência, o seu funciona
mento, não precisaria o Govêrno de invocar o estado de beligerância, 
nem de baixar um texto legislativo. A última prorrogação para o fun
.cionamento fôra dada a titulo precário e, como autorização administra
tiva que era, poderia ser cassada, por ato unilateral, como esclarece, de 
inicio, o voto do Relator (Voto, n .• 2) . 

A distinção feita entre o sistema do Decreto-lei n." 4.166, baixado 
antes do reconhecimento do estado de beligerância e do Decreto-lei nú
mero 4.612, posterior a êste, vem corroborar a conclusão de que o pro
pósito legal não poderia ser outro senão o de incorporar ao patrimônio 
nacional os bens sujeitos ao contrôle inimigo. 

9. A competência da Comissão de Reparações de Guerra para pro
por anulação das incorporações de bens ao patrimônio nacional sOmente 
deverá ser exercida quando entender que tais atos tenham sido prati
cados "em· desacôrdo com os interésses do país" (art. 2.", letra f, do De
creto-lei n." 8.553). 
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Penso que a medida foi praticada no "interêsse do pais", porque, 
ao tempo em que foi tomada, o contrôle do Banco estava em mãos do 
inimigo. 

Se o ato é legitimo, se atingiu realmente a uma pessoa juridica, 
caracterizada como de nacionalidade italiana, domiciliada no exterior, a 
incorporação prevista na lei operou-se de acôrdo com os seus pressu
postos. Não houve "êrro de direito", nem "êrro de fato". 

10. Voto, pois, por que se mantenha o Decreto-lei n.9 4.612, em tôda 
a sua plenitude e efeitos, e se negue a devolução do produto da liquidação 
das agências, filiais ou sucursais do Banco Francês e Italiano para a 
América do Sul à sua matriz. Tais bens foram incorporados ao patri
mônio nacional em virtude de legitima aplicação do texto legal e em 
seu seio devem permanecer. 

CóDIGO DE MINAS - PESQUISA - INDENIZAÇÃO AO 
PROPRIETÁRIO DO SOLO 

- O processo de caducidade por infração do art. 16, n." 1, 
do Código de Minas, só terá lugar se, no caso de resolvida a pre
liminar de indenização, o titular da autorização não der início 
aos trabalhos de pesquisa dentro do prazo legal. 

- Interpretação do Decreto-lei n." 9.449, de 12-7-46. 

MINIST:tr:RIO DA AGRICULTURA 

PROCESSO N.· 60.331-46 

Parecer n.9 1.750 - Senhor Ministro: 
O Código de Minas fixa o prazo de seis meses para, dentro dêle, 

serem iniciados os trabalhos de pesquisa pelo titular do decreto da au
torização, sob pena de caducidade desta (art. 25) a ser declarada me
diante processo administrativo instaurado contra o mesmo titular (ar
tigo 26). 

Dispõe, entretanto, o mesmo Código que os trabalhos de pesquisa, 
quando autorizada em terras de propriedade de terceiro, não podem 
ser iniciados sem prévia indenização ao proprietário do solo dos pre
juizos que a execução da pesquisa lhe possa causar (art. 23). 

Durante vários anos, a obrigação de indenizar imposta ao titular !la 
autorização deixou de ser' cumprida, como medida preliminar, só sendo 
exigida quando o proprietário do solo a reclamava expressamente ao 
Poder Público. 

Tendo a justiça do Estado de São Paulo decidido que a indenização, 
no caso de desacôrdo entre as partes interessadas, só podia ser arbitrada
em ação ordinária, com a demora dai decorrente, para dar remédio a 
essa inconveniência, baixou o Govêrno Federal o Decreto-lei n.9 9.449, 
de 12 de julho de 1942, regulando o processo da indenização no art. 2.9 , 

incisos VI e VII, promovido ex-ollíCio pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral perante o Juiz de Direito da comarca onde estiver 10-

'" 
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