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COLABORAÇÃO

o ESTADO
DE ISRAEL

Relatório apresentado ao Senado Federal pelos Senadores:

Ney Braga

Leandro Maciel

Aarão Steinbruch

Voltamos, há dias, de uma viagem empreendida a Israel, por designação
do Senado e atendendo a convite do Govêmo daquele país.

Procuraremos narrar sucintamente o que de mais expressivo nos foi dado
observar nessa nossa visita e citar dados que colhemos.
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Muitos conhecem a história de Israel, sua geografia e as lutas de seu povo
nos milênios de sua vida. Mas sem relembrar ràpídamente seus traços mais
fortes, talvez não se sinta, nas devidas proporções, o milagre do Israel atual.

Israel de hoje é o produto de um sonho que os judeus sustentaram durante
01\ dois mil anos em que foram povo sem um país.

No período compreendido entre a destruição do segundo Templo de
Jerusalém, no ano 70 de nossa era, até recentemente, os judeus concluíam as
suas principais preces com a expressão: "No ano que vem em Jerusalém", David,
o grande rei judeu, foi quem chamou Jerusalém de Sion. E a capital de seu reino
também veio receber o Grande Templo. Jerusalém é para os judeus também a
Casa de Deus.

o sionismo místico-religioso, sonho do tetÔrno a Jerusalém e a Israel, s6
se transfonnou num movimento político em meados do século passado quando,
em conseqüência da Revolução Francesa e das guerras ~apoleônicas, a Europa
foi sacudida pelo movimento do qual resultou o aparecimento de novas nações.

A Revolução Francesa concedeu ao povo judeu o direito de cidadania. Essa
emancipação, porém, apenas se refletiu sôbre os judeus que viviam na Europa
Ocidental. Nos países da Europa Oriental, sob o domínio dos czares russos, os
judeus pennaneceram sem direitos politicos e civis até a revolução comunista
de outubro. E em alguns países europeus, tais direitos ainda não lhes haviam
sido concedidos até o inicio da Segunda Guerra Mundial.

Nos países da Europa Ocidental, em que ocorreu emancipação, as grandes
maiorias judáicas se integraram DOS respectivos países em que habitavam. Uns
poucos dentre êles, porém, influênciados pelas idéias nacionalistas da época,
pensaram na criação do estado judeu.

Mas foi nos países da Europa Oriental que a idéia passou a ter os adeptos
mais fervorosos. Desprovidos de direitos, submetidos às mais terríveis humilha·
ções diárias, grande número dêsses judeus se esforçavaro para emigrar para os
países livres das Américas.

Alguns de seus mais destacados intelectuais, porém, pregavam a necessidade
de uma nação pr6pria. A grande maioria dos judeus que emigraram para a
Palestina nos primórdios do renascimento do Estado de Israel foi constituída
de elementos advindos da Rússia, PolÔnia e outros países da Europa Oriental.
Entre êles encontravam-se homens como David Ben Gunon, Levi Eshkel e outros,
ainda hoie os principais dirigentes do país.

Foi um iudeu austríaco, no entanto. quem equacionou e formulou com maior
clareza a idéia política do retÔrno a Israel. Theodoro HerzI, jornalista de Viena,
incumbido de fazer a cobertura do processo Dreyfus, na França, rede~cobriu
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a existência do anti-semitismo e passou a dedicar a sua vida ao objetivo do
restabelecimento do Lar Nacional.

o primeiro grande documento criador de Israel foi o Livro "O Estado
Judeu", de Theodoro Herzl. Anos depois, sob a pressão de organizações políticas
judáicas e de interesses próprios na área, os ingleses emitiram a Declaração
Balfouf. Os judeus passaram a emigrar em grande escala para a Palestina. No
país de seus antepassados inventaram novas organizações de trabalho como o
"Kíbutz" e o "Moshav", dos quais ainda falaremos. Criaram a Universidade He
bráica de Jerusalém, institutos científicos e a Confederação Geral do Trabalho 
Histadruth - que, em conjunto, contribuíram de forma decisiva para moderniza
ção da área e a sua transformação no estado-modêlo que é hoje.

Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, os ingleses pràticamente proibiram
a imigração de judeus para a Palestina. Mesmo com as restrições, a emigração
continuou se realizando, afrontando perigos e perseguições, como foi o caso
do navio "Exodus", que depois foi romanceada.

Os judeus palestinos, apesar de tudo, alistaram-se em massa no exército
inglês para lutarem contra os nazistas. Mas ao fim da guerra, ao se confirmarem
os rumores do massacre de seus irmãos na Europa dominada por Hitler,
tomaram de armas para conquistarem a independência da Palestina Judáica. E
nessa luta, tíveram as simpatias do mundo, horrorizado com os crimes cometidos
pelo nazismo.

Os inglêses preferiram tentar preservar a Palestina, enquanto os árabes,
por outro lado, também pressionavam no sentido de que não fôsse criado o
Estado Judeu.

Não encontrando, entretanto, uma fórmula satisfatória a árabes e judeus,
que pudesse resolver a questão, os ingJêses devolveram a Palestina às Naçõe3
Unidas, comprometendo-se a deixar o país em 1948.

Em 1947, as Nações Unidas, sob a Presidência de Oswaldo Aranha,
aprovaram a partilha da Palestina em uma parte árabe e outra judia. Os árabes
não aceitaram a solução. E em maio de 1948, no mesmo dia em que os inglêses
abandonaram o país, os exércitos árabes invadiram a Palestina ocupada pelos
judeus, na primeira de uma série de guerras.

A criação do "Estado de Israel" foi a única instância na vida das Nações
Unidas, em que os americanos e russos votaram no mesmo sentido. E os Estados
Unidos e a União Soviética foram os primeiros dos países a reconhecerem a
existência do nÓvo Estado.

Foi em 1948 que teve ID1C10 o drama, que se desenrola até hoje ~ que
envolve não apenas árabes e judeus, mas também as grandes potências.
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o apoio russo ao nÔvo Estado Judeu inspirou-se, certamente, na expectativa
de que, sendo a sua liderança majoritàriamente judia-russa, e com os ingleses
apoiando os árabes, o nôvo país se inclinaria pela União Soviética.

Mas o nôvo Estado Judeu surgiu sob o signo da democracia parlamentar,
do estilo inglês e sob a inspiração de velhas leis e tradições biblicas. Não poderia
jamais se deixar dominar pelo marxismo Ieninista-stalinista, em que a religião,
como dissera Lenine, "era o ópio do povo", o inimigo do regime comunista.
Inclinando-se pelo Ocidente, o nôvo Estado de Israel teve a antipatia de Moscou.

Após a guerra de 1948, os paises árabes concordaram com um armistício,
que jamais foi transfonnado em paz.

A situação nas fronteiras tomou-se difícil, mais tensa a cada ano que passava.
A partir de 1955, era insustentável, país nessa época, em face da questão da
reprêsa de Assuã, o Egito virou-se para a União Soviética, dela recebendo o
financiamento desejado e o armamento requerido. Ao mesmo tempo, o Presidente
Nasser nacionalizava o Canal de Suez, fechando a sua passagem para navios
que transportassem carga para Israel.

Desta forma, restou ao Estado Judeu uma única saída marítima através
do Mediterrâneo. Ficaram cortadas tôdas as suas possibilidades de comércio
com o Extremo Oriente e com o Sul da África.

A guerra do Sinai, de 1956, foi a segunda grande batalha entre árabes c
judeus. Israel foi à guerra para abrir um caminho marítimo até o Indico e
forçar os egípcios a pennitir a sua passagem pelos estreitos de Sharm-cl-Sheik
(Mar Vermelho).

Após ocupar o Sinai por nove meses, Israel dali se retirou sob as pressões
russa e americana. Forçar essa retirada foi uma ação mundial moralmente
justificável. Parecia aparente, então, que os egípcios respeitariam os termos do
acôrdo, pelo qual os israelenses concordaram na retirada-garantia de passagem
pelas vias internacionais do Suez e do Mar Vermelho (Shann-el-Cheik);
garantia de que seriam suspensas as atividades dos guerrilheiros e terroristas
que agiam de Gaza contra Israel; possibilidades de negociações de paz entre
os países da área.

Mas se do ponto de vista moral a ação se justificava, do ponto de vista dos
interêsses ocidentais ela é discutível. Na verdade, o que ocorreu depois é de
todos conhecido: a penetração russa no Mediterrâneo tornou-se mais profunda.
Enquanto isso, o Egito não abriu Suez aos navios de Israel.

Se para o mundo a solução do conflito árabe-judeu é uma questão moral 
pois envolve dois povos, aos quais tanto devemos de nossa civilização e que,
como os demais, merecem viver em paz, para o mundo ocidental a penetração
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soviética no Oriente Médio Se constitui em um dos mais sérios problemas de
sua segurança e à continuidade de sua civilização.

O conflito de junho do ano passado ainda não foi perfeitamente explicado.
~ muito provável que a verdade de suas origens só venha a ser conhecida daqui
a dezenas de anos. Mas êle ocorreu talvez sem que nenhum dos povos dos dois
lados o desejasse ou tivesse a intenção de se lançar à guerra. O que serve de
vivo exemplo dos perigos que representam os mal·entendidos do mundo de hoje,
o mundo que tem à sua disposição as terríveis últimas armas, as bombas
nucleares.

Somos daqueles que estão convencidos que Israel foi à luta pela sua
sobrevivência física. O país estava cercado de todos os lados.

Na exigüidade de seu território de pouco mais de 20 mil quilômetros
quadrados, menor do que o Sergipe, dificilmente poderia sobreviver a um
primeiro ataque decisivo do inimigo.

Mas é muito curioso que Nasser tenha comandado seus exércitos a seguir
para as fronteiras com Israel, afastando as fôrças das Nações Unidas ali
estacionadas desde 1957 para separar ambos os países e garantir a livre passagem
pelo Suez, em virtude de infonnação recebida de Moscou de que os israelenses
se preparavam para atnear a Síria.

Israel informa que o Governo local procurou o Embaixador Soviético
Chuvakin para convidá-lo a, pessoalmente, verificar a improcedcncia dos
rumores sôbre a concentração de tropas nas fronteiras com a Síria. A resposta
do diplomata russo, segundo essa infonnação, foi a de que não precisava ver,
pois que acreditava no que dizia seu governo em Moscou.

O que aconteceu foi uma decorrencia natural do fechamento da passagem
para o Mar Vermelho e das promessas do líder egípcio de (~e chegara a hora
da destruição de Israel. E hoje os israelenses controlam quatro vezes mais
território do que antes da guerra.

E pela primeira vez nos últimos dois mil anos, desde que foram expulsos de
Israel pelos romanos, controlam tôda a cidade de Jerusalém, Capital de David.

Com a ocupação das novas terras, Israel também assumiu o controle de
uma população árabe de cerca de um milhão de almas, tendo agora, sob a sua
administração, cerca de um milhão e trezentos mil árabes.

Percorremos parte dos territórios ocupados, assim como vimos parte do
material de guerra apreendido pelos israelenses em junho passado.

Confrontando a Galiléia e todo o lago dos Tiberíades, ou Mar da Caliléia,
estão as elevações do Golan. Ali, acima dos israelenses, dominando os vales em
baixo, estavam os sírios. A situação, nessas fronteiras, era realmente difícil,
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Podemos dizer que a operação de conquista das elevações de Colan pelos
israelenses transformou-se, desde já, num episódio clássico. Tão fortificadas
(luanto as famosas linhas Maginot e Siegreg na última grande guerra, elas
foram tomadas de assalto, em pouco mais de 24 horas.

Os sírios, além do mais, tinham domínio de parte das origens do Rio Jordão,
o Rio da Vida para Israel, que poderiam desviar. Sem as águas desse rio, o
Estado de Israel não poderia sobreviver um s6 dia. Agora, tais fontes estáo em
mãos dos israelenses.

Para se ter idéia do valor dessa conquista, transmitimos aqui uma infonnação
que obtivemos: havia um projeto de pesquisa, em Israel, para a dessalinização
da água do mar. Apesar do elevado vulto do empreendimento, a grande
prioridade obrigava a sua execução imediata.

Controlando, agora, a parte superior do Rio Jordão, êsse projeto foi relegado
a um grau secundário de prioridade, aguardando que outros países também
interessados, participem simultAneamente da pesquisa.

Antes de junho de 1967, o Jordão servia de fronteira entre Israel e a
Jordânia apenas num pequeno trecho.

Na maior extensão da fronteira, apenas urna linha imaginária separava os
dois países.

Nada havia, separando Gaza de Israe~ além de umas cêrcas de arame
farpado em alguns trechos, ou o sinal, em cartazes amarelos, dizendo: "Cuidado,
fronteira à frente". Nas novas posições ocupadas depois de junho, Israel tem as
melhores possibiUdades de defesa de sua curta hist6ria de 20 anos.

Ao que nos parece, se de um lado é verdade que a ocupação de tais
terrít6rios é uma pesada responsabilidade para os seus exércitos, por outro lado
a sua defesa, do ponto de vista militar, é mais simples do que nas posições que
tinha antes da guerra de junho. O Jordão o separa da Jordânia. As elevações do
Colan estão em suas mãos, constituindo-se em obstáculo na direção da Síria.
E entre Israel e o Egito encontra-se o deserto de Sinai, para não falar de Suez.
Os israelenses parecem estar dispostos e decididos a conversar sóbre todos os
problemas que os separam dos árabes, à exceção da independência de Israe~

contanto que as nações airabes concordem, de início, em se sentarem com êles
à mesa negociadora.

Mais do que nunca, tudo faz crer que o país quer a paz com o seu vizinho.

E se examinannos quais seriam as vantagens decorrentes de uma paz para

Israel, s6 poderemos acreditar que êle é sincero nas suas ambições em tal

sentido.
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o mais avançado pais da área, sob todos os pontos de vista, se Israel
realizasse a paz com os árabes, com êles normalizando as suas relações, disporia,
para começar e logo à porta, de um imenso mercado em potencial de sessenta
milhões de indivíduos. Com a paz, suspensas as atividades da Comissão de
Boicote da Liga Árabe, Israel teria acesso a outros mercados de influência
maometana, como o Paquistão e a lndia. O país ampliaria a sua presença
política e diplomática através do mundo. E, com a paz, haveria uma mais intensa
imigração de judeus para Israel.

Outras vantagens podem ser citadas. Assim, as Fôrças Armadas de Israel
custam ao país 50 mil dólares por hora ou cêrca de 600 milhões de dólares por
ano. Os seis dias de guerra, em junho passado, custaram a Israel cêrca de um
bilhão de d6lares.

Com a paz e liberando·se de parte de tais recursos para investimentos, o
país teria uma expansão econômica ainda mais acentuada.

A continuação do atual estado de beligerância implica não s6 nas
conseqüências psicológicas do estado de guerra sôbre a própria população, nas
despesas militares, como também na responsabilidade direta sôbre uma
população árabe que, em breve, em virtude de sua maior taxa de crescimento,
poderá ser maior que a judáica no Estado Judeu.

E enquanto a paz não chega, árabes e judeus se continuam annando para
a eventualidade de um nôvo conflito.

Nos últimos quinze anos, segundo uma fonte tão autorizada quanto a
revista tunisiana "Jeunne Afrique", as nações árabes dispenderam vários bilhões
de dólares em armamentos, que de nada lhes servíram em seus embates com
Israel As populações árabes continuam com rendas per capita muito baixas
e com uma taxa de crescimento demográfico que é das mais altas.

Evidentemente, uma paz entre árabes e israelenses também seria convenien
te aos primeiros. A assistência técnica prestada por Israel a cêrca de oitenta
países, o Brasil inclusive, se tem revelado mais do que efetiva. Uma estreita
cooperação entre árabes e israelenses poderia, com certeza, resultar num rápido
e maravilhoso desenvolvimento de todo o Oriente Médio.

Ao que compreendemos, h:í governos árabes que vêem a existência de
lsraeJ como uma agressão. E para êles, quando falam em eliminar as conseqí.iên
cias da agressão, querem mesmo dizer eliminar Israel. Esta atitude., se para
uns parece compreensível, é, entretanto, pouco lógica. Nas guerras modernas,
O número de soldados não é tão importante.

Os árabes são corajosos e imaginosos. E sempre foram magníficos guerreiros.
Mas, é sabido que, em tênnos tecnológicos, estão atrasados em relação aos
israelenses.
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Alega-se {lue o fEX:Urso a guerra de guerrilhas pode fazer desaparecer uma

tal diferença. Cita-se. oorno exemplo. o Vietcong. que está enfrentando os sol·
dados americanos.

Mas Israel náo é o Vietnã. A geografia física da área não favorece a
guerrilha, Há margem para atividades do tipo terrorista. o que vem acontecendo
aliás. Mas estas não bastam para derrotar um exército e, muito menos, para
desmoralizar uma. população que foi preparada para o sofrimento durante dois
mil anos e que escollieu Israel como pátria para nela viver ou morrer.

A'ém do mais, as popu'açóes dos territ6rios ocupados, ao flue nos eon!>1.a,
não tendem a cooperar com guerrilheiros ou terroristas.

Ao fim de um ano de ocupação israeJense e com pJena überdade de
movimentos por todo o território de Israel, os árabes das áreas ocupadas parecem
tcr compreendido que uma nova guerra também a nada levara a não ser a
mais sofrimento para todos.

Os dirigentes árabes parecem estar convictos de que, pela fôrça, nada
mesmo poderão obter a curto ou médio prazo. Mas os erros passados sempre
são poderosas cadeias, das quais os homens nã.o (.'()n.segucm escapar.

Mais do que ninguém os russos (.'onheçcm a situação das fôrças da região.
A experiência hístónca mostra que os russos em momento aJgum perdem

a sua objetividade e realismo, quando se trata de seu intercsse.l!les recuaram
em Berlim e recuaram em Cuba. E até agora evitaram um envolvimento direto
na guerra do Vietnã, preferindo ajudar °,Vietnã do Norte com armas, exatamente
para não çorrerem o risco de um confronto direto com os Estados (Jnídos.

Na guerra de seis dias, segundo nos informaram em Israel, os russos
perderam dois bilhões de dólares nos armamentos capturados pelos israelenses
aos egípcios. O seu apoio ao Egito lhes está custando caro. Mas, até agora, o
preço que estão pagando lhes parece barato em vista do gue estão conseguindo.

Basta olhar o mapa do Oriente Médio para compreender a importância
estratégica da região. Ela foi, na hístória, a passagem obrigatória de todos os
conquistadores, pois é uma ponte entre tres continentes. Tôda grande potência.
que tiver o rontrôle do Oriente Médio, terá um peso decisivo nos assuntos da
Africa c da Ásia. E, com certeza, nos da Europa,

Dominando o Oriente Médio c (.'Om hases no ~cditerrâneo, os russos
passarão a ter o contrôle das principais fontes de petróleo da Europa, asseguram
se de sua já profunda presença no norte da África e, possivelmente, no resto do
continente negro, E parel'e ser o que pretendem, SlIa intenção é ganhar a
guerra poJlticamcnte, pela extensão de sua influência, fazendo a balança do
poder pesar para o seu lado.
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A penetração russa no Oriente Médio ainda é recente. E os seus passos na
região são dados com a maior precaução para não provocarem, desde logo,
também aos milhões de maometanos ortodoxos, que vcem no comunismo o
seu grande inimigo.

A situação atual é tensa. E é perigosa no ambiente explosivo do Oriente
Médio, em que os ódios podem se acentuar com a passagem dos dias. O ódio,
não precisamos dizer, é péssimo conselheiro. Sob a pressão do mesmo, uma nova
guerra pode acontecer. E não exageramos ao afirmar que o que ocorre no
Oriente Médio tem implicações sôbre o bem-estar e a paz mundial.

A exposição <lue fazemos corresponde a pontos de vista que recolhemos.
Os israelenses não descontam a possibilidade de que, pelo recrudescimento das
atividades terroristas e as conseqüentes represáIías de Israel, as fronteiras se
esquentem a um ponto insuportável por ambos os lados. E um nôvo conflito
disso resulte sem que ninguém o deseje.

Como membro do Conselho de Segurança, é lógico que o Brasil está
infonnado o melhor possível de tal situação e dos meios e maneiras pelas (luais
possa influir para que as tensões se reduzam e sejam criadas as condições de paz.

Como País membro das Nações Unidas, é nossa responsabilidade velar
para (lue se cumpra a Carta e haja a paz.

Pela nossa segurança, é essencial que haja a paz.

Pelo nosso desenvolvimento, é mais do (lue importante que haja um tal
entendimento, pois que enquanto estiverem empenhadas em lutas c conflitos,
direta ou indiretamente, as grandes nações só poderão reduzir o auxílio
econômico de (lue carece o mundo em desenvolvimento, o (]ue aliás está
acontecendo.

Representado em tôdas as capitais árabes e em boas relações com Israel 
país que, de certa forma, surgiu com a contribuição direta de um brasileiro e
da política externa do Itamarati, temos aí uma oportunidade única de prestar
um grande serviço à humanidade, uma oportunidade que por certo não
perderemos.

Não tendo interesses diretos na área, teríamos as mãos livres e límpas, e
a confiança de ambos os lados, a contribuir para o nosso sucesso.

Contaríamos, para tanto, com a capacidade que é bem característica do
Itamarati. Tornamo-nos testemunha do trabalho, do bom senso e da ótima
representação que o Brasil possui no exterior. Por onde passamos, encontramos
homens do Itamarati atuando condignamente, cônscios de suas responsabilidades,
elevando o nome do nosso País. Sabemos que isto não constitui novidade. mas,
por um dever de justiça, não poderíamos deixar de registrá-lo.
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Mas, enquanto nada se decidia, as contendas não pararam e até hoje, de
certa forma, prosseguem. Impressionam muito em Israel, principalmente na
estrada que vai de Te] Aviva Jerusalém, os carros de combates incendiados e
que, à margem da rodovia, permanecem corno símbolo da luta pela liberdade.

Como é impressionante também ver-se <Iue, apesar das fronteiras hostis,
apesar de encontrannos todos os dias carros e mais carros de combate circulan
do, cheios de jovens, pelas estradas recém-asfaltadas, apesar de tôdas as famflias
terem filhos que a qualquer instante podem sucumbir num golpe annado
fronteiriço, apesar de tudo isso, é admirável sentir-se no povo de Israel uma
fé extraordinária no futura.

O fato de ser uma população minoritária inicialmente - em 1914, início
da primeua Guerra Mundial, s6 existiam 85.000 judeus na Palestina - a fé de
seu povo, a perseguição odienta e desumana que existiu em certas regiões, o
milenar estado de lutas, que vem desde o período biblico até os nossos dias,
êsses fat6res todos uniram o povo judeu que cultua as suas tradições e não se
olvida do passado sacrifício rle seus ancestrais. Não. :ele dá ao passado sofrido
o seu real valor e dêle tira estímulos e exemplos, que originaram nele um
extraordinário espírito fraterno de ajuda mútua, marca definida do tipo de
colonizaçáo da terra israelense.

Hist6ria marcada pejo sofrimento e pelo valor espiritual, respeito à tradição,
tenacidade, espírito de ajuda mútua e coragem, deram aos judeus o Estado de
Israel independente e seu progresso - disse Ben Gurion - se deve ao e~pirito

pioneiro dos imigrantes, à juventude do país,' ao sentimento e à ajuda dos
judeus de todo o mundo e ao poder da ciência e da técnica.

O espiríto pioneiro do inúgrante fêz, na ocupação de Israel, algo diferente.
Colonizou de modo "sui generís", mas lembrO\l-se que "se há na vida de um
povo algo de muito antigo, profundo, que possui a qualidade de educar o
homem e fortificá-lo frente aos acontecimentos que o esperam, não se pode
dizer que é revolucionário ignorá-lo" e por isso, a par de medidas revolucloná
rias. lembrou-se do respeito devido à dignidade do homem, dos principias de
liberdade e justiça, inseridos em sua declaração- de Independência.

~ realmente significativo o que consta nessa declaração, quando afirma
que "O Estado de Israel estarà aberto à imigração judáka de todos os países,
promoverá o desenvolvimento do pais para benefício de todos os seus habitantes
e estará baseado nos princípios de liberdade, justiça e paz. à luz dos ensinamen·
tos dos profetas hebreus; manterá uma completa igualdade social e política de
direitos para todos os seus cidadãos sem distinção de credo, raça ou sexo, e
garantirá a liberdade de culto, cônsciência, idioma, ensino e cultura: salvaguar.
dará os lugares santos de t6Jas as religiões e será fiel aos princípios da Carta
das Nações Unidas".
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Mais do que em palavras, podemos afirmar que sentimos, em Israel, o
respeita e a conseqüente ação em favor do cumprimento dessas proclamações.

Govêmo e povo estão unidos num trabalho digno de maior admiração.

Logicamente, as estruturas que deram a Israel o seu atual desenvolvimento
não serviriam para outros Estados, cujas condições não fôssem semelhantes.
t-.1as é preciso reconhecer que a imaginação e o espírito prático dos dirigentes
israelenses conseguiram compor um quadro estrutural nôvo que propiciou o
enorme progresso social e econômico que lá vimos.

Em vinte anos de independência, com uma população pouco superior a
dois e meio milhões de habitantes, com um território pequeno, equivalente a
cinco vêzes a restrita área de Brasília, e menor que a área correspondente "à
décima parte do Estado do Paraná, cercado por nações que lhe são hostis; com
poucos recursos naturais de significação; sem água suficiente, em Israel, governos
práticos e povo capaz criaram padrões de vida tão elevados quanto aquêles
predominantes na maioria dos países europeus. E tudó se realizou com urgência
- a urgência de quem tinha pouco tempo para firmar-se - sem a demagogia de
ideologias salvadoras, sem apelos totalítários, num contexto democrático que,
em momento nenhum foi ferido em sua substância.

Fomos a Israel para ver. Vimos e aprendemos muito.

Vimos e sentimos um país em desenvolvimento. Quase não se percebe que
há poucos meses estêve em guerra.

Analisamos, com homens de seu Govêrno, as raízes dêsse desenvolvimento,
que tem a impulsioná-lo em parte a contribuição da ajuda externa, mas, princi
palmente, o trabalho dos que lá chegaram com sua bagagem de conhecimentos
técnicos e científicos de extraordinário valor, com vontade de vencer e fé nesta
vit6ria.

Só, a ajuda financeira ou técnica jamais bastou para u desenvolvimento de
qualquer país. Elas podem contribuir para a solução de alguns problemas. Não
são, porém, jamais suficientes para realizar o desenvolvimento econômico ou
o progresso social.

A base do desenvolvimento de Israel foi a fé, a coragem, o arrôjo de sua
gente. Com suas fronteiras ameaçadas, nunca esmoreceu no trabalho. Ouvindo' ú

espoucar dos instrumentos bélicos e sem descuidar-se de sua defesa e de' swi
segurança, nunca pararam, como hoje não estão parados, em sua gigantesca
obra de construção.

Israel recebeu imigrantes do mais alto nivel intelectual e grande ajuda
econômico-financeira externa. Mas também recebeu imigrantes não apenas
analfabetos, como ignorantes de todo o progresso humano havido nos últimos
dois mil anos,
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Em poucos anos, o Estado de Israel teve a sua população triplicada. Grande
parte chegou sem recursos materiais e uma parcela relativamente ponderável,
sem preparo cultural. De 1948 a 1951, foram recebidos quase setecentos mil
emigrantes, e, nos anos seguintes até hoje, com pequenas variações que resultam
em média anual de aproximadamente sessenta mil. Ainda hoje, apenas trinta e
cinco por cento da população existente é de cidadãos natos.

O direito que têm todos os judeus, de qualquer procedência, de estabelecer
se em Israel, deu ao Estado êsse dever de receber a todos, o que foi regulado,
em 1950, pela Lei do Ret6mo.

Tomar possível naquele território a vida de todos êsses emigrantes é algo
de gigantesco. Foi preciso provê-los com trabalho, para que pudessem viver
com dignidade, com moradia, com assistência social; foi necessário alfabetizar
os adultos e dar escolas aos jovens. Tomou-se urgente produzir alimentos e
encontrar meios de distribUÍ-Ias com eficiência, a fim de evitar que os seus
preços se elevassem acima das possibilidades materiais da população em geral
e dos novos emigrantes em particular.

Tais tarefas seriam consideradas enormes, mesmo pelos países desenvolvidos.
Israel foi obrigado a cumpri-las nas condições de um Estado que se formava
após uma guerra, de terras que há centenas de anos já não eram férteis, de
uma região onde uma pequena chuva \é uma bênção maior. E o fêz com
sucesso.

A análise do problema do seu solo, da dificuldade de água sob a influência
também do fluxo de emigração, das tradições, das condições de fronteira, é
necessária para compreendermos sua colonização.

Quanto ao solo e o trabalho para seu melhoramento, observamos a ação
do govêmo e do povo israelense.

Israel tinha, antes da Guerra dos Seis Dias, vinte mil e oitocentos quilôme
tros quadrados, zona semi-árida, com metade de sua superfície desértica.

A faixa litorânea, as montanhas e colinas, como também os seus vales,
obrigaram em grande parte trabalhos de drenagem, cuidados contra a erosão
e irrigação em várias regiões. O deserto do Neguev, com mais de 10.000 km:!,
tem condições físicas e clima característicos de um deserto típico e sem
esperança.

Os ttaballlos referentes à proteção do solo são profundamente estudados e
executados. Os séculos passados de descaso, as guerras, o fogo, o pastoreio
descontrolado, modificaram o panorama da Canaã e, quando L'Omeçou o ressur·
gimento hebreu do país, a sua vegetação estava arrasada e seu solo erodido.

Em 1939, um técnico proclamou, ante êsses perigos, o que chamou de
undécimo mandamento: "Tu conservarás a herança da terra santa escrupulosa-
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mente, guardando seus recursos e produtividade de geração em geração;
salvaguardarás teus campos da erosão do solo e tuas águas da seca; teus bosques
da desolação e protegerás tuas colinas do excessivo pastoreio do gado, para
(lHe tcus descendentes possam viver na abundância para sempre. Se não
cumprires esses preceitos, teus campos férteis se converterão em terras estéreis
ou barrancos áridos, e teus descendentes minguarão e viverão consumidos na
indigênda ou perecerão para desaparecer da face da terra".

Com a proclamação do Estado, o término da Guerra da Independência e a
imigração em massa que duplicou o número de habitantes em apenas tres anos,
impuseram um aumento rápido de produção de alimentos.

O melhoramento das terras em escala acelerada foi facilitado pela ação de
drenagem de pântanos, cuja maior zona foi a do Vale do Hule, cerca de 60 km~

de excelente terra.

O Fundo Nacional Judeu, em 1960, foi designado agente nacional exclusivo
para o melhoramento do solo.

Trcs fatôres se uniram para tornar mais eficiente e rendoso o trabalho no
solo israelita; a ciência, a tecnologia e o espírito pioneíro do povo. Os homens
da ciência fizeram pesquisas com amostras de solo de tôdas as regiões de Israel
e o classificaram segundo sua melhor finalidade. Assim, uns se mostraram mais
apropriados para a pecuária, outros para hortas, laranjais, lavouras diversas,
onde deveria haver reflorestamento e assim por diante.Houve ainda investiga.
ções profundas sôbre fertilizantes.

Como complemento aos estudos científicos, a técnica era aprimorada com
plantas para serem introduzidas na agric1lltura de Israel, além de gado europeu.

Como complemento aos estudos científicos, a técnica era aprimorada com
a ida ao campo e as explicações diretas dos homens de laboratório aos agriculto
res sôbre o resultado dos ensaios e a melhor forma de se conseguír maior
produtividade.

Assim, aos poucos, as zonas montanhosas tiveram seu solo melhorado com
o terraceamento. As dunas do litoral tiveram seus movimentos detidos, na
ameaça de cobrir os campos, por plantações de árvores, que hoie se veem em
quase tôda a extensão costeira.

o Deserto de Neguev, por plantações de árvor('s e por pastos perenes, ou,
ainda, por outras ações técnicas, retrocedeu 65 km.

Vários tipos de árvores, como o eucalipto, a acácia, o pinho em algumas
variedades, os ciprestes e outros, foram aplicados no reflorestamento. Foi grande
a conquista até hoje, e nós pudemos observar, na recuperação do solo, <lue a
côr verde já predomina em grande parte do território israelense.
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As faixas existentes, brancas ou amarelecidas, servem de têrmo de compara
ção do que foi e do que é o solo de Israel.

O Fundo tem, para os próximos anos, planos para o melhoramento de
100.000 hectares - a maior parte nas regiões montanhosas - e a plantação de
ct1rca de 100 milhões de árvores frutíferas, prioritàriamente nas zonas fronteiri
ças, porque elas devem ser firmadas por uma densa população e uma sólida
economia.

Continua, assim, Israel melhorando o seu solo e conquistando o deserto.

:t: importante observar-se que, em todos os projetos de melhoramento da
terra, ou em qualquer outro de desenvolvimento, a construção de estradas
freqüentemente precede outras atividades.

O problema da água em Israel é assunto fundamental em seus estudos, em
suas preocupações e aparece em quase tÔdas as palestras. Aproveitam-se os rios,
o Jordão em particular, sendo conhecidas as discussões que houve com países
vizinhos sóbre o desvio de suas águas. Capta-se a água dos lagos. Aproveita.se
a precipitação pluvial. Perfuram-se poços. Constroem-se obras extensíssimas de
aquedutos, indo um deles da Galiléia ao Neguev. Bomba-se água de terras
baixas para terras altas. Recuperam-se as águas residuais. Elabora-se o orçamen·
to de distribuição de águas.

No afã de buscar água os investigadore!> israelenses, no Instituto Weitzmann,
na Escola Politécnica de Haifa e no Instituto de Investigações de Regiões
Áridas de Beersheba, se de~icaram a pesquisar um método ,econômico paIa
dessalinizar a água do mar e as águas salobras do subsolo. Em 1964, o Presidente
Lyndon Johnson e o Chefe do Govêmo Levi Eshkol convencionaram estabelecer
uma emprêsa conjunta dos países, com a finalidade de dessalinizar a água do
mar em condições mais econÔmicas e que produziria, simultâneamente, água
potável e energia elétrica provinda de energia nuclear. Confonne já frisamos,
porém, êsses planos, que constituíam metas de altíssima prioridade, tiveram no
momento seus prazos de estudos ampliados após junho do ano passado, devido
à conquista do Rio Jordão, minorando as agruras no país por falta do líquido.

:Esse esfôrço conjunto dá condições para melhor produção agrícola, possibi
lita a instalação de indústrias - pois elas não são possíveis sem água - abastece
ddades que surgem, crescem e se multiplicam.

A luta que enfrentavam os primeiros colonizadores, contra as dificuldades
mais variadas, obrigava-os a intensificar ainda mais aquele espírito oe ajuda
mútua que já traziam pela sua tradição, e eram levados a uma cooperaçãocada
vez mais intensa, sendo derrotados aquêles que assún não entendiam. A aridez
do solo, os ataques, tudo enfim impunha a união para a sobrevivência. Não
cremos que a colonização e as várias estruturas de Israel tenham sido influencia
das por fundamentos ideoI6gicos.
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Tudo lá nasceu de condições espirituais que já frisamos, de meios que já
enunciamos, de uma tenacidade "admirável e de invejável espírito prático para
a solução dos problemas. Por isso tudo Israel organizou-se exemplarmente no
sistema cooperativo. Preuss tinha razão em dizer: "f: preciso frisar que o
movimento cooperativista na Palestina não seguiu em princípio nenhuma teoria
socialist.a, anarquista ou qualquer outra preconcebida, mas que surgiu,
principalmente, das condições nacionais e sociais do esfôrço realizado no próprio
país, e da condição espiritual dos emigrantes, a maioria dos quais não se teria
enraizado no país a não ser por esse movimento".

.É preciso assinalar-se que o Fundo Nacional Judeu, criado em 1901, deu
.uma nova fase à história da Colonização, quando começou seus trabalhos
práticos em 1905. Daí para cá, vimos a compra de terrenos pelo Fundo e pelo
Governo, facilitando a colonização.

A colonização foi feita fundamentada na organização cooperativa e, assim,

a maior parte da agricultura e grande parte da indústria e dos serviços são

realizados dentro dêsse sistema.

No campo, existem tipos distintos de movimentos cooperativos.

O Kibutz é o mais famoso deles, embora não seja o mais aceito pelos

emigrantes de após 1948. Existem cêrca de 230, com uma população total de

82.000 pessoas.

A expeneneia Kibutziana, pensamos, não servma ao Brasil, Ela surgiu da
necessidade do esfôrço coletivo para a produção, da defesa contra o ambiente
hostil em flue se formou o país e com formação espiritual apta a aceitar a(luêJe
tipo de vida.

O Kibutz é uma comunidade agrícola.

Um grupo de homens e mulheres junta-se, recebe por aluguel um pedaço de
terra. Constroem então uma pequena vila de vivendas, um restaurante coletivo,
casas de crianças, escolas. O trabalho é coletivo. Cada um é usado segundo as
suas possibilidades. A divisão do produto é feita com absoluta igualdade. De
cada um, exige-se o que pode dar a sua capacidade e para cada um se dá o
que pede a sua necessidade.

Mas tôdas as decisões, desde a distribuição de tarefas à divisão do produto,

são tomadas democràti(~amente, em assembléia-geral.

Ê essa assembléia-geral que decide se deve ou não aceitar um nôvo membro.

Ela elege o governo local do Kibutz. E (''ida membro do Kibutz, homem ou

mulher, conta com um voto nas decisões.
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A produtividade do Kibutz ~ a mais elevada entre as cooperativas agrícolas.
E isto porque trabalha em grandes unidades de terra, onde pode utilizar as mais
modernas máquinas e implementos.

Os seus membros passam por escolas de especialização, O homem que
cuida dos ~rrais ou do galinheiro, o homem que cuida da contabilidade ou
da distr"ibuição diária do trabalho é um especialista.

Não há Kibutz sem biblioteca, sem auditório para debates, concertos ou
teatro, sem uma ativa vida cultural.

Não existe propriedade particular, a náo ser alguns bens pessoais.

Para ingressar no Kibutz, nada se paga e ao se desligar, nada se recebe,
além ~os pertences pessoais e, em alguns casos, uma pequena soma para os
primeiros tempos fora dêle. .,,-

O objetivo do Kibutz é organizar e desenvolver a condição econÔmica de
seus membros, de acôrdo com os princípios cooperativos, desenvolver a fazenda
coletiva na agricultura, na índústria e em outras atividades culturais, sociais e
assistenciais, Pode ser dissolvido conforme fixarem os seus Estatutos. A mulher
tem o trabalho normal para o qual é capacitada. Inicialmente, eram iguais aos
homens, no que diz respeito ao .trabalho. Geralmente, elas não executam trabalho
pesado. Em tarefas normais, porém, não há diferença entre homem e mulher,
como por exemplo, na cozinha, na jardinagem, no restaurante, no trató de aves,
em atividades fabris etc. Nota~se perfeitamente, entretanto, que aos poucos as
mulheres estão tendo as suas ocupações mais afeitas às suas capacidades, como
ocorre com professõras e enfenneiras.

A nossa observação pessoal:

Os Kibutzim são verdadeiros jardins. Integram-se perfeitamente dentro do
espírito nacional.

No setor de obras internas, têm certa autonomia, funcionando quase como
uma verdadeir~ Prefeitura. Para comercialização de seus produtos e para a
exportação ligam-se principalmente à TNUVA (Cooperativa de Comercialização
Agrícola e Exportação) e à HAMSHABIR HAMERKAZI (de compra e
produção industrial).

Visitamos Bor-Chail e mais alguns Kibutzim.

Vimos casas de crianças, refeitórios, casa de cultura. Visitamos, em sua
casa num Kibutz, o Ministro da Agricultura.

Todos vivem sem o supérfluo.

Também observamos os aspectos positivos de produtividade nos Kibutzim,
inclusive na indústria de desidrataçãO de legumes de Bror-Chail.
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Conversamos com jovens e velhos, alguns brasileiros e muitos de outras
nacionalidades. São felizes dentro de seu modo de vida.

Afirmamos, entretanto, que para a tradição que cultuamos, o coletivismo
total não se apresenta como solução a ser defendida fora das condições que a
impuseram em Israel.

O Kibutz se constitui por simples iniciativa de um grupo ou por orientação
de uma das federações Kibutzianas. A instalação é supervisionada principalmen~

te por três entidades: Agência Judaica, Central Agrícola do Govêmo e Exército
- que tratam do plano de colonização, dos financiamentos e da segurança.

E: preciso focalizar também que o Kibutz não é só uma organização agrícola,
mas atua também, quando quer, em atividades industriais e até comerciais,
como por exemplo em restaurantes.

Há casos em que vários Kibutzim se reúnem para um empreendimento.

Apesar da grande produtividade agrícola dos Kibutzim, devemos notar que,
por razões várias, inclusive a dificuldade de tomar homogêneos os grupos para
vivência tão íntima, o seu nílmero não cresceu muito após 1948.

Os Moshavim, outro tipo de organização, depois da independência cresce·
ram muito mais em número, por estarem dentro do tipo de estrutura comunitária
baseado na vida familiar individual e na cooperação flexível. O nôvo colono
escolhia a vida dentro de um sistema social a que estava mais acostumado.

Em 1948, existiam 91 Moshavim e hoje 365.

Em 1948, 136 Kibutzim e hoje 230.

A {arma dominante, pois, de organização social da zona rural é o Moshav,
cujo númt>fo aumentou depois de 1948, em 274, enquanto os Kibntzim tiveram
um acréscimo de 94.

Os 1'.loshavim Ovdim são os que abrangem maior número de cooperados,
poís existem llum total de 345, abrangendo população superior a 100.000
habitantes. Enquanto isso, os Moshavim Shitufim, em que o trabalho e o produto
S110 coletivos, sfo>ndo a habitação e a educação familiares, são em número de
sônwntl:' 20, congregando pouco mais de 3.000 pessoas.

1\0 !\loshav O\'dim, cada família tem o seu pedaço de terra para trabalhar.
.\'uim ('GUla a educaçâo. a habitação e a produção, o trabalho é da família. As
compras e y('nrlas são no sistema cooperativo.

O Yilan>jo \.; \.'ollstruído t' se desenvolve ao redot de um centro onde ficam
localizados todos os st'rvíços. 8 neste celltro (lue estiÍ localizada a cooperativa
clt' \.'(llllpraS t' dI.' n>B(hs. É onde se encontram os equipamentos agrícolas
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pe~ados € outros bens para serem alugados ou vendidos aos membros do
conjunto, contando-se entre ~sses bens, fertilizantes, rações etc. f: onde está
a escola.

Visitamos proprietários de 10.000 m~, ou dez DU~AM como dizem em
Israel, com suas casas confortáveis, com maquinas de lavar roupa, rádio,
geladeira elétrica l" também com estábulos, ordenha ml'cànica, plantações,
criações de aves, tudo nos arredores da moradia.

?\ião poucos são proprietários de automóvei's, tpm filhos nas Universidades,
viajam para o exterior.

Tôda essa organização de campo, misto agro-industrial, liga-se às organiza
ções regionais e nacionais para planejamento e recebe orientação e finanda
mt>nto do Gove\rno, através de seus Ministérios e agências várias.

() ~1inistério da Agricultura atcnde (juanto ao problema agrícola, o
Ministério de Indústria e Comércio no seu setor, e outros conforme a competen
ela de cada órgão. :!';a parte comercial e, em muitos casos, no tocante a crédito
e a.ssistencia de modo geral, ligam-se às maiores cooperativas de âmbito nacional.

Já assinalamos as Iigaç'ões dos Kibutzim e ~1oshavim principalmente com
a TNUVA, para a venda, inclusive exporta~ào, de produtos agrícolas, dos l)uais
ela manipula 7ca da proouç'ào de Israel.

Ê interessante nos determos por alguns momentos na T~UVA, cuja coope
rativa visítames durante um dia.

A TNCVA t.' uma organização (llle congrega hoje 550 Kíbutzím e Moshavim
assoeíados, além de 1.700 agricultores individuais, dos quais 600 são árabes.
Cérca de 300.000 usufrupm a T;\;UVA, qlle movimenta 180 milhões de d61ares
anuais.

Para tôda (',S(\ tn(lvimentação. ela conta com 3.50(} empregados.

A T~CVA divide O país em 5 (cinco) regiões get1gráficas com as seguintes
~",dcs: Tel-Aviv, Jerusalém. BaHa, Galiléia e :\eguev. Cada região tem seis
dep:utamentos: Departamento dt.' Fmtas, de Verdurao;, de Aves c Ovos, de
Pt'ixcs, de Lácteos (' (I Departamento Geral, onde se sltua a Administração.

}>DSSH1 34 mercados ('om fngoríficos, dos (luais o maior está em Tcl-Aviv.

l\l.ra efeito de (~ontró{€ de oferta e proc'ura, Israel est.l dividido em 17
I'egi(les. Em cada '.Ima delas dois funcionários, {'(Iuipados com jipe e ráàio,
informam ~I Ct'l1tral sôbre a oferta para o dia ~eguiIlte dos produtos mais
import,mte.~ e pt'redvl'is. Ellllu:mto i:sso, ns consumidores. (ll1e são as emprêsas
dhtril)lliJol'as, informam sôbre as necessidades. Todos os c,l.ias, às 10 h()ra~' e
lTleia da manhli, a Central efetua (} (.,tt~jo das dispon1hiIii:ladcs com as necessi-
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dades e faz o jôgo do encaminhamento da produção para os mercados consumi
dores, regulando assim, de certo modo, a oferta e a procura. É lógico que tal
processo é possível porque o país conta com bom sistema rodoviário, fáceis
comunicações e pequena área geográfica.

A agricultura, em Israel, é planejada em função do mercado. Após a análise
do mercado interno e externo, é estimulada a produção que interessa ao país.
Exige-se qualidade e toma-se muito cuidado com a quantidade, seja para evitar
a diminuição da oferta e o encarecimento, seja para evitar o excesso de oferta
e a necessidade de armazenamento e manutenção de estoques superiores às
possibilidades financeiras dos orçamentos da agricultura.

O pagamento de taxas a TNUVA é variável. r\ormalmente, a verdura
paga cêrca de 10%, ovos 5%, além de 1% de taxa para ampliação de annazéns e
investimentos diversos. Essa contribuição varia conforme os custos, e O excesso
de arrecadação de um ano para outro provoca a queda do valor das taxas.

A direção da TNUVA é eleita e somente são remunerados os cargos diretivos
cujos ocupantes os exercem com tempo integral.

Conta essa organização com organizações de compra para as cooperativas
regionais e locais.

Além dessas, existem, em Israel, cooperativas de consumo, de transportes,
de indústria e outras. F.: este movimento cooperativo que contribui para custos
menores de produção, maior eficiência e produtividade na distribuição.

A Associação Nacional das Cooperativas mantém, inclusive, escolas de
cooperativismo.

Por outro lado, para o melhor planejamento da produção e da comercializa
ção, existem conselhos especiais para detennínados produtos. :f:sses conselhos,
como os destinados às frutas cítricas, que se constituem no principal produto
de exportação do País, consagram representantes dos agricultores, dos distribui·
dores e do Govêmo. E em conjunto, apreciando os problemas, tomam as decisões
que são aceitas por todos.

Tais conselhos influem diretamente não só na produção, como na produtivi
dade, na qualidade, na fixação e na garantia dos preços mínimos. Dispõem de
organizações de técnicos capazes de selecionar o produto e classificá-lo - só
o melhor é exportado, e pelo melhor recebe o produtor preços mais elevados.

E tudo se faz sem maior burocracia, sem maiores complicações. Pràticamente.

Esses conselhos se responsabilízam também pelas exportações. Designam
representantes comerciais, para servirem no exterior, para serem os vendedores
e para controlarem a entrega.
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.€sses representantes funcionam como agentes comerciais. Não lhes cabe
apenas a promoção, mas todo o esfÔrço de venda. E por isto que os produtos
agrícolas de Israel estão penetrando cada vez mais no mercado e obtendo,
inclusive, preços C{)m bonificações.

Israei exporta tomates, por exemplo, com cuidados que só vimos antes na
exportação das frutas mais delicadas. As partidas de produtos agrícolas chegam
a todos os cantos em perfeitas condições. E quando isto não acontece, é o
próprio representante do país que as recusa e devolve. O bom nome do produto
agrícola israelense é considerado essencial ao interêsse nacional.

Qualquer (!ue seja a estrutura do cooperativismo em outro país não se pode
comparar com o movimento de Israel, pois aí se uniram todos os ramos de
cooperativismo, englobando 75X de todo o momento em um organismo iurídico
denominado JEVRAT OVDIM, e existe uma perfeita identidade entre essa
Federação "mater" e a HISTADRUT, que é a Confederação Geral dos TrabaTha·
dores.

O HISTADRUT foi fundado em Haifa em dezembro de 1920. Ampliou
sua atividade em todos os setores, até no da ciência médica, no da construção
civil, no dos transportes em geral, no industrial, na educação, na construção de
estradas.

:E: de se salientar a cooperativa chamada "SoleI Boné" (Construtora e
Pavimentadora) .

f; importante observar-se que a maioria dos membros associados da
HISTADRUT pertencem ao partido político majoritário, o MAPA!, e muito
embora a organização não exerça atividade política as suas decisões refletem,
em geral, a polftica dêsse partido, o maior do govêmo e trabalhista moderado.

f: importante focalizar-se também que os comunistas nunca tiveram muitos
votos na HISTADRUT e estão perdendo terreno, havendo passado de 4,9 em
1955 para 2,80 logo após, quando os membros do MAPAI, que participam da
entidade, têm mais de 55%.

Pràticamente todos os sindicatos foram formados pela HISTADRUT e por
sua iniciativa. A Kupat Jolim, que a ela está ligada, é a maior organização
médica do país, oom 1.800.000 associados, dando ainda serviços gratuitos aos
emigrantes nos três primeiros meses.

Tinha a HISTADRUT 872.000 membros em 1964, portanto, mais de 5Of;
da população do país. E interessante citar que, dêsses associados, 40.000 são
árabes.

Israel é hoje grande exportador de produtos agrícolas. As frutas israelenses
são famosas nos mercados internacionais. Na Europa, compram-se flÔres de
Israel. Os produtos laticínios do pais vão ràpidamente conquistando renome
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entre os conhecedores. A exportação no país atinge, anualmente, cêrca do
750.000.000 de dólares, dos quais poucO mais de 200 milhões provêm de produtos
agrícolas e pecuários.

A experiência adquirida por Israel no campo da agricultura está sendo
disputada por outros países. E mesmo no Brasil temos engenheiros israelenses,
especializados nos vários setores de agricultura, desde a irrigação ao planejamen
to do desenvolvimento integrado de áreas agrícolas, trabalhando em diversos
estados do País.

Fenômeno semelhante Israel vem repetindo no campo da industrialização.
Apesar do pouco volume do mercado interno, já existem inúmeras indústrias
em escala de grandeza apreciável.

A indústria de diamantes foi desenvolvida de tal forma que contribuiu com
mais de uma centena de milhões de dólares anuais para o país. A indústria
eletrônica tem seus produtos exportados para os quatro cantos do mundo. A
indústria de annas é mais do que apreciada pelos "experts". Israel já adquiriu
a tecnologia da reforma de aviões. E nas proximidades do Aeroporto de Lida,
onde se encontra a fábrica assim especializada, vêem-se aparelhos das mais
diversas bandeiras sendo submetidos aos técnicos locais.

o setor de serviços apresenta altos níveis de eficiência e desburocratização.
O crédito bancário é fácil e abundante; As maiores facilidades são concedidas
ao capital estrangeiro que se queira investir no país.

Estreitamente ligado à vida agrícola e comunitária está o Exército. O
sobressalto constante em que vive a nação, rodeada de inimigos de todos os
lados, e ao mesmo tempo a necessidade de desenvolver sua economia, fazem
com que a organização, ou pelo menos alguns organismos dentro do Exército
se constituam em algo de "sui generis".

Passamos um dia inteiro em contacto com um dêsses organismos, o NAJAL
( Juventude Pioneira Combatente).

Como parte integrante das Fôrças de Defesa de Israel, o NAJAL cumpre
funções diferentes das que geralmente se exigem de uma unidade militar.

Além de ser uma unidade de infantaria de combate de primeira ordem, o
NAJAL desempenha uma segunda atribuição importante: preparar seus membros
para que sejam pioneiros em agricultura e estabelecer colÔnias agrícolas
cooperativas ao longo das fronteiras de Israel.

Durante seus 27 meses de serviço militar, o soldado do NAJAL consome
menos de doze para o treinamento militar propriamente dito. O restante é
dedicado à agricultura. Para as mulheres, o tempo de serviço militar nessa
organização é de somente 21 meses.



REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

A primeira etapa da vida militar, após o recrutamento, consiste no adestra
mento básico de infantaria, por um período de trés meses. Os rapazes e môças
sem capacidade física para o preparo completo, h"m um curso especial, durante
o mesmo período, após o qual reúnem-se todos e passam nm ano em um Kibutz
Ou Moshav, Ali, usam uniformes, estão sujeitos à disciplina militar e passam
o tempo trabalhando nos diversos setores da colônia. A fim de aprofundar seus
conhecimentos, são enviados a rápidos cursos intensivos, promovidos pelo
Instituto de Agricultura, organizado pelo NAJAL para ésse fim, onde estudam
matérias espedficas. Assistem também, no mesmo período, a cursos militares
especializados, onde aprendem exploração e patrulha, uso de tipos especiais de
armamentos, demolição etc. Às tardes, enquanto permanecem na colônia
durante o ano, prosseguem com a instrução militar.

Esgotado o período desse tipo característico de instrução, êles passam a
ser considerados membros da Organização Regional de Defesa,

Para melhor conhecimento da vida do Estado, é preciso saber-se de sua
organização política. O Governo de Israel é Parlamentarista. O Presidente do
Estado é eleito por cinco anos, de forma indireta, pejos representantes no
KNESET (Parlamento), e estes se elegem pelo voto direto, em representação
proporcional, por quatro anos, tendo havido antes da guerra um movimento,
liderado por Ben Gurion, para votação por distrito,

Os tres poderes - Executivo, Judiciário e Legislativo - atuam de {anua
independente e harmônica.

O Judiciário tem sua Suprema Côrte em Jerusalém, Conta com Tribunais
Distritais e Juizados de Paz em certas cidades. Existem também os Tribunais
Religiosos para as tres grandes comunidades religiosas: muçulmanos, judeus e
cristãos, sôbre problemas que lhes estão jurisdicionalmente afetos, como por
exemplo, casamento, divórcio etc.

O Executivo compõe-se dos seguintes Ministérios;

Defesa
Agricultura
Assistência Sodal
Comunicações
Correios
Cultos
Educação e Cultura
Fomento e Turismo
Fazenda
Indústria e Comércio
Interior
Justiça
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Polícia
Saúde
Relações Exteriores
Trabalho
Habitação

São treze os partidos políticos. Hoje, devido à situação perante os países
árabes, há união nacional. Esta situação começou pouco antes da última guerra,
quando todos os partidos políticos passaram a apoiar o Govêrno, e perdura até
hoje. Só uma ala comunista, com imicamente trés Deputados, faz oposição.

Vejamos alguns dados, que nos interessam, sôbre o funcionamento do
Kneset.

A Mesa, hoje composta de um Presidente e oito Vice.Presidentes, é eleita
para a Legislatura inteira. O número de Vice-Presidentes é fixado no início da
sessão legislativa. Há rotação na Presidencia das sessões plenárias. O Presidente
e os oito Vices-Presidentes formam um colégio para o estudo de muitas matérias,
como, por exemplo, a fixação da Ordem do Dia por semana.

O sistema é unicameral e 120 Deputados cQmpõem o Kneset.

Para formação do Gabinete, tem sido praxe indicar um Deputado para
Primeiro-Ministro. Encontra-se em tramitação projeto que transforma tal praxe
em obrigação.

O Primeiro-Ministro indicado apresenta ao Plenário seu programa e, após
o debate, há uma votação a descoberto. Após ser aceito, por maioria simples,
assume o compromisso.

Há ainda a figura do Vice-Ministro, obrigatoriamente um Deputado. O Vice
Ministro, indicado pelo ~Iinistro correspondente, é nomeado pelo Presidente,
que comunica o fato ao Kneset. ltsse Deputado, assim nomeado, vai se constituir,
principalmente, em c1emento de ligação do Ministro com o Kneset, na defesa
contra críticas, na análise de projetos e em assuntos diversos que dígam respeito
ao Ministério.

São estas as Comíssões:

Comissão do Regulamento
Comissão de Finanças
Comissão de Defesa e Relações Exteríores
Comissão do Interior (Municípios, Urbanismo, Cultos Religiosos ... )
Comissão de Constituição, Lei e Direito
Comissão de Economia
Comissão de Trabalho
Comissão de Educação
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A apresentação de anteprojeto do Govêmo é feita pelo Ministro ou pelo
Vice-Ministro, inicialmente em plenário. Se recusado na votação inicial, o projeto
c arquivado. Se aprovado, vai às Comissões. Havendo dúvida sóbre quais as
Comissões que o devem analisar, ela é dirimida pela Comissão de Regulamento.

Das Comissões, o projeto volta a Plenário para segunda discussão. Nesta
ocasião, recebe emendas, que são votadas. Após, é submetido a uma terceira
votação, (lue tem a finalidade de conceder tempo ao Govêmo para estudar o
projeto com as emendas e, se aquêle fór originário do Executivo, poderá ser
retirado caso as emendas não satisfizerem os interêsses do Govêmo. Não há veto.

Quando se torna necessário podem ser formadas comissões com membros
de várias outras, como ocorreu recentemente, quando tramita'la no Parlamento
um projeto de lei sôbre o Tribunal do Trabalho. Organizou-se uma comissão
especial, composta por dez membros da Comissão de Justiça e nove da Comissão
do Trabalho.

O país niio possui Carta Constitucional. Tem leis básicas, mas estas são
oTdinária~.

Há um órgão, denominado Controlador do Estado, eleito pelo Kneset com
mandato certo e com a finalidade de fiscalizar o Govêrno. Anualmente, relata
ao Kneset a ação do Govêmo.

O projeto de Deputado é apresentado inícialmente ao seu grupamento
político. Cada partido tem um certo número de projetos, que pode apresentar
durante o ano. Vemos aí a figura de uma primeira triagem, efetuada pelo
grupamento político, dos projetos apresentados pelos Deputados.

Na discussão de projeto de seu interêsse o Ministro ou o Vice-Ministro
sempre está presente.

Na administração pública, o sistema do mérito é seguido para nomeação e
promoção de funcionários.

Os funcionários públicos somam a cerca de 54.000. O funcionalismo sofre
alguns descontos para a parte assistencial e de aposentadoria.

A nção governamental de Israel tem sido feita através de um planejamento
global c pt'rfeitamente integrado em todos os setores. O seu orçamento fixa
uma política e um programa de Governo, voltados para uma justa distribuição
dt' amparo entre agricultura, indústria e o social.

Em pom:as outras áreas que visitamos, encontramos tal preocupação com
a cdlJ('a~'ão, que é o segundo item mais importante do orçamento nacional, o
pl'inU'iro sC'ndo a Defesa, por razões óbvias.

É verdade (llle, no momento, os gastos com a educação equivalem a um
,,-('xto daqueles com as Fôrças Annadas. O país vive em estado de guerra. São
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reconhecidamente elevados os custos de um exército nos dias que conem.
Mesmo assim, os gastos com educação correspondem a 120 mil cruzeiros per
capita, isto é, cêrca de 350 milhões de libras israelenses. Nestes quantitativos,
não se incluem as despesas das Prefeituras, dos Kibutzim e Moshavim, que são
igualmente elevadas e que, segundo conseguimos estimar, somadas àquelas do
Govêmo Central dariam números duas vêzes maiores.

Numa população de 2,5 milhões de habitantes, cerca de 800 mil estão, no
momento, freqüentando os bancos escolares em todos os níveis. A proporção
fala por si mesma. E explica a afirmação de que, em Israel, cada soldado é
como um oficial.

Em Israel, a criança deve permanecer na escola um mínimo de oito anos,
o período elementar, que é gratuito. Em princípios do ano passado, ao que nos
infonnaram, várias salas de aula foram fechadas, porque se registrou um excesso
de salas de aula em relação aos alunos existentes.

Ao fim dos primeiros oito anos, os jovens se submetem a um teste de
conhecimento que determina quais os que poderão seguir para o curso secundá
rio, com o direito a mensalidades calculadas nas bases dos salários dos pais. O
curso secundário não é gratuito. O país não dispõe de recursos financeiros
suficientes para que o seja. Mas as mensalidades não sacrificam o orçamento
doméstico.

O ensmo de línguas estrangeiras é obrigatório e bem sucedido. São poucos
no país os que não falam pelo menos duas línguas, além do hebráico.

E: ainda no ginásio que se inicia o encaminhamento do jovem para a
Universidade, segundo sua vocação. A cada ano, os jovens devem optar pelas
matérias que lhes são mais interessantes. Ao fim do ginásio está apto para o
curso universitário de sua escolha.

Há, também, um ensino secundário técnico altamente desenvolvido. A idéia
básica é a de produzir um número suficiente de técnicos de IÚvel médio, para
servirem de executores de planos e idéias dos técnicos de nível superior. E existe
ainda um número infindável de cursos rápidos de especialização, visando a
facilitar o preparo e a atualização do homem para os trabalhos na indústria e
na agricultura.

Alguns dados estatísticos interessantes: mais de 80% de todos os jovem que
terminam o curso primário, concluem o secundário. De 15 a 20% dos que
concluem o secundário, chegam ao fim de seus cursos universitários. Israel é dos
poucos países do mundo que não se ressentem da falta" de engenheiros ou
cientistas.

O que é extraordinário, também, é a integração entre a escola e a vida
econômico-sodal. Há um empenho total na formação de elementos para a
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produção. E as Universidades vivem sob a permanente preocupação de buscar
respostas aos probl~mas encontrados pelo país no seu esfôrço de produção. f:
assim que se explica que Israel esteja desenvolvendo uma indústria altamente
sofisticada, baseada na ciência.

O espírito cooperativista, o empenho na educação, a ênfase sÓbre as ciêncías
e a teçnologia respondem pelo fenômeno do desenvolvimento israelense.

Em Israel se diz que não há tecnologia sem educação apropriada, e não
há progresso sem a cooperação de todos os cidadãos. Não se trata de "slogans",
mas de realidade.

A experiencia israelense é, por isso mesmo, da maior importância para todos
os países que estão buscando o seu desenvolvimento.

Confirma-se lá, mais do que em qualquer outro local, que o desenvolvimen
to nacional só pode ser uma decisão nacional e uma responsabilidade da nação.
Ninguém fará esse trabalho por nenhum outro país.

Também em Israel se confirma que apenas aqueles países que sabem colocar
a educação no primeiro lugar de suas prioridades constroem as bases certas
para O seu progresso. Nos· dias de hoje, mais do que em qualquer época da
história, ou se tem o homem convenientemente preparado para as funções de
produção ou não se tem nada. As margens para o improviso são cada vez menos
significativas e mais perigosas para os recursos nacionais.

Desde o início do Estado, o problema que se mostrou ao Govêmo com
profunda importância foi o de onde localizar os imigrantes, isto é, onde construir
casas para abrigá-los. Isto era fundamental, pois era necessário orientar as
medidas adotadas em função da estrutura demográfica, estratégica e econômica
da nação. Se a decisão de onde fixar o imigrante ficasse exclusivamente em
função da oferta e da procura, as grandes cidades, como Haifa e Tel Aviv, teriam
crescído em ritmo acelerado e não no desejado. O Govêmo conseguiu controlar
o crescimento dos centros urbanos maiores, que tiveram suas porcentagens
populacionais diminuídas em relação ao número total de habitantes do país.
Haifa decresceu de 1l,7 para 7,91; e Tel Aviv de 29,7 para 15,6%. Entretanto,
cidades satélites se desenvolvem e as autoridades executaram um plano de
localização dos habitantes entre os centros mais povoados e a periferia desabita
da, entre a indústria e as colônias agrícolas.

Foi surgindo, com as modificações, uma nova paisagem em Israel. Mesmo
quando ainda não havía chegado o verde no deserto, as vilas iam sendo plantadas
em função da necessidade de exploração industrial da região.

Neguev, incluindo Bersheba, abrigava 1% da população em 1948 e, em 1964,
já tinha 5,7~. Bersheba, que vimos implantada onde era deserto, hoje tem cêrca
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de 65.000 habitantes na cidade. € a capital do deserto de Neguev, onde grande
parte dos recursos minerais de Israel estão localizados: fosfatos, cobre, manganês,
potassa, petróleo (cobrindo hoje 8% do conSumo que, suplementado por gás
natural, alcança 12%), materiais refratários e outros recursos.

No Neguev, observa-se a entrada da agricultura com a irrigação em algumas
dezenas de quilômetros. Mas as cidades que crescem demonstram que a sua
destinação também é industrial, em face de sua estrutura geológica. A água vem
do norte, provém do Rio Jordão e poderá vir, no futuro, da dessalinização das
águas do mar. Tôda a exploração dos recursos minerais está a cargo do Ministério
do Fomento.

Vimos muitas instalações industriais no Neguev e sentimos a importância
da construção de estradas, como, por exemplo, a rodovia Bersheba-Eilat (Sue"
terrestre), que abre a ligação do Israel à África Oriental e ao Extremo Oriente.

Vimos a maior fonte de minerais de Israel: O :\1ar l\-forto, cujas águas
salobras contêm bromo, potássio, magnésio. São 270 gramas de sal em média
por litro, densidade que não pennite que se afunde pràticamente nada em suas
águas. Esta região de Neguev, que tem significativa importância para o futuro
de Israel, "era considerada sinônimo de morte há anos passados".

Afirmam, em Israel, que na história do Neguev o renascimento de Eilat nas
margens do Mar Vermelho foi capítulo de suma importância. Hoje, ela se liga,
asfaltada, com Bersheba e Tel Aviv, e se asfalta a estrada de Sodoma, no Mar
Morto, até Eilat, para dar saída, por êste pôrto, aos produtos daquela região.
Projeta-se até lá a extensão da via férrea de Bersheba. De Eilat, parte um
oleoduto, que vai a Bersheba e daí às refinarias de Haifa. :me transporta
4.500.000 toneladas de petróleo por ano e é uma das fontes de abastecimento
também da Europa.

Nessa região de Neguev, que sem ajuda do Governo seria deserto, foram
construídas inúmeras cidades, como Bersheba, rodeada por um cinturão verde,
com 600 estabelecimentos comerciais, escolas, institutos de pesquisa, teatro,
hospital dos mais modernos (da Histadrut), cinema, população escolar de 17.000,
nascendo ali 2.000 crianças por ano (o maior índice de natalidade de Israel).
Calcula-se que, em 1968, Bersheba tenha 100.000 habitantes. Lá está também
um dos melhores hotéis que conhece~os: Desert Inn.

Não tem edifícios muito altos e é densa em seu centro. Tudo é nôvo, bem
organizado e funcional. Nada é supérfluo. Assim vimos em tôdas as outras
cidades. Até o aspecto de côr é unifonne, pois é a do cimento. Pràticamente,
tudo pré-fabricado.

Outra cidade - Dimona - instalou-se para os trabalhadores das indústrias
da região. Precisava ser eliminado o custo do transporte por terra dos produtos
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do :\'eguev até o pórto de Haifa. Foi construídn, na <:osta do Neguev, O Pôrto
de Ashdod, onde se iniciou uma gigantesca usina elétrica, para servir à região suL
Assim, onde há trabalho, surge uma cídade, ou uma vila, desde um Bror Chail
até uma Bersheba.

E as moradias foram estudadas para atender às solicitações de judeus e não
judeus. Os árabes tiveram até 1964 cêrca de 2.500 unidades construídas e outras
financiada.., de a(,'Ôrdo COm o rjue solicitavam os futuros inquilinos em função
de seus costumes.

o Ministério de Habitação, com a' Histadrut, esta através da Solel-Boné e
outras empr~sas em menor escala, construíram em Israel:

Em 1955 - 29.900 moradias

Em 1959 - 32.500 moradias

Em 1962 - 37.800 moradias

Em 1964 - 37.900 moradias. /

Entre 1948 e 1004, foram alojadas 631.000 pessoas em Israel, o que. em
comparação com outros países, nos dá a seguinte porcentagem para novas
moradias completadas, por 1.000 habitantes, em 1962, por exemplo:

Israel 16,2
França 6,6

Iugoslávia 5,3

Itália 6,6
Polônia 4,6

Uma média de 2.500 homens se aperfeiçoam na indústria de construção.

Falamos na conquista do deserto, que é de suma importância para o futuro
de IsraeL A atenção dada a esta questão é tal que se realizam investigações

relativas ao que comer, como vestir, morar, beber, como e quando devem

trabalhar os habitantes do deserto.

Mas assim como têz no sul, o Govêmo projetou o desenvolvimento de tôdas
as demais regiões. Nota-se por exemplo, no desenvolvimento de Jerusalém, o
seu papel de capital, inclusive com o comando cultural do país, o que determi~

nau construções novas com uma beleza arquitetônica extraordinária, como o
Museu do Livro, o Monumento aos Mortos da última guerra, a Universidade
Hebráica.

. Em tôdas as regiões, foram criadas condições para a atividade de seu povo.
Há liberdade de escolha para todos os ramos, mas criam-se facilidades para o
que se quer dentro do planejamento feito.
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o Govêrno, por si ou por agências executoras, comanda o desenvolvimento
pelos investimentos próprios, pela ajuda bancária, por privilégios de incentivos
e por várias outras maneiras. Esse desenvolvimento foi ajudado também por um
afluxo contínuo de capitais oriundos da Agência Judáica Nacional, por ajuda
dos Estados Unidos, por pagamento de indenizações pela Alemanha e por
empréstimos de bancos estrangeiros, que ajudam a cobrir um deficit do balanço
de pagamentos, que se constitui num grande problema para a economia de
Israel.

Apesar do esfôrço para eliminar êsse defícit, êle ainda persiste em cêrca
de 300 milhões de dólares, menos do que em 1964, quando foi de 400 milhões.

As medidas, que são tomadas para o equilíbrio, levam ainda em conta que
uma fonte de receita externa - a das reparações de guerra por parte da Alema
nha Ocidental - diminui por fôrça de acôrdo, a ponto de em 1965 ser de um
têrço em relação a 1961. O problema é: como diminuir cêrca de 300 milhões de
d61ares, que excedem na importação?

Israel tem importado o essencial e forçado a exportação. De tal ordem é
o seu esfôrço que a percentagem de exportação sôbre a importação aumentou
de 11,3% em 1949 para 50% em 1965. O seu plano prevê um aumento anual de
20% no valor das exportações, o que não é mais do que repetir a média de
alguns anos, inclusive facilitado agora por acôrdo com o Mercado Comum
Europeu, sôbre privilégios aduaneiros para alguns produtos.

Os principais fornecedores de Israel são: Estados Unidos, Mercado Comum
Reino Unido - em combustível e produtos para consumo.

Os principais compradores; Europa - 65%, América do Norte - 18%, Ásia .
13$ e África ~ 4%.

Em 1964, os principais produtos exportados em milhões de dólares: diamante
lapidado - 137,6; frutas cítricas - 52,8; têxteis - 39,4; produtos alimenticios 
30,3; produtos químicos - 17,7; ovos 5,9 e outros.

Observa-se que tôda a iniciativa do Govêrno em Israel visa a ordenar os
investimentos, de forma a ampliar a produção do que importa, aumentar também
a oferta do que pode exportar dentro de um espírito amplo na busca do aumentp
da produtividade, inclusive na expansão de serviços que dão dólares, tais como,
navegação, aviação, e, turismo.

Por tôdas as dificuldades que tem que vencer, Israel deve saber arrecadar
e gastar. O seu orçamento interno divide a receita em duas parcelas distintas:
uma ordinária, outra de fomento. Aquela é originária de impostos, onde o de
renda entra com 60% e se destina às despesas normais; esta, a do fomento, desti~

na·se às despesas com o desenvolvimento - agricultura, indústria, estradas.
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energia, habitações etc. - e é oriunda 49% de fontes nacionais e o restante do
exterior, inclusive de Campanha de Bônus, indenizações da Alemanha, emprés
timos e outros.

A despesa é bem distribuída e feita em função do planejamento.

A sua distribuição percentual, no orçamento de 1965, para os diferentes
setores, foi: 22,3 para fins econômicos; 23,8 para fins sociais; 31,6 para gerais,
inclusive defesa e administração; 16,9 para amortização da dívida pública.

DevE:'mos analisar alguns setores de atividades, para observarmos o seu
desenvolvimento e o equilíbrio que há entre eles.

Pode-se observar, noquadro de aplicações bancárias, o tratamento dado no
crédito pelo Banco Central para os tn1s ramos seguintes:

Agricultura 22%

Indústria 2~

Comercio 12%

A agricultura tem o seu desenvolvimento acentuado e amparado desde O

planejamento pelo Ministério.

Os principais ramos industriais são: produtos alimentícios e bebidas;
metalurgia; têxteis; produtos químicos e petroquímicos; roupas; madeira e
móveis; minerais não metálicos; papel; veículos; lapidação de diamantes; plásti
cos; equipamentos elétricos e outros.

A dispersão de indústrias é considerada importante e o Govêrno concede
maiores facilidades para as instalações em regiões programadas para recebê-Ias.

O capital estrangeiro é bem aceito dentro da legislação existente, que vÍSa
a ampliar a produção exportável.

Julgamos interessante sintetizar outras informações, para que se possa
conhecer melhor ainda a vida dos israelenses, seus sucessos, seus problemas e a
expectativa do futuro:

1 - População da zona rural: 23%; da zona urbana: 77%. No Brasil, a
população rural atinge a mais de 50$.

2 - Porcentagem de ocupação de pessoas:

Agricultura 12,9

Indústria _ ' 25,3

Construção e obras 10,2
Comércio ' _.. 12,7

Administração pública 7,6
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,) - Saúde Pública:

o Ministério da Saúde é a suprema autoridade no setor. Tem 14 postos de
saúde distritais, 33 hospitais, num total de 130 no país, tendo 7.400 leitos,
mantém clínicas infantis, escolas de enfermagem, laboratórios etc.

A Kupat Jolím tem filíados 70% da população, 1.005 dispensários, varras
hospitais, institutos de raios X, farmácias, postos de maternidade e infância,
num total de 157.

Em 1965, havia hospitais com 17.600 leitos, sendo 7.650 gerais, 7.400 enfer
mos mentais, 1.450 crônicos, 577 para reabilitação e 470 para tuberculosos. Em
planificação encontram-se mais 1.430 leitos.

4 - Relações com os árahes:

Todo o serviço (moradia, saúde, assistencia, financiamento etc.)
existente para o judeu, existe também para os árabes.

5 - Percentagem por origem da imigração:

45% - Europa, América e Oceania
55% - Ásia e África.

6 - A porcentagem de desempregados em relação à fôrça de tr~balho

é, em média, de 0,4%.

Pràticamente emprêgo total.

7 - Dos doÍs c meio milhões de israelitas, c~\rca de um milhão e
setecentos mil estào na idade de trabalho. Mas a fôrça de trabalho efetivo é
estimada em 910 mil pessoas, ou 35% da população. Desse total, cerca de 115
mil estão na agricultura, 220 mil na indústria, 100 mil no comércio, 80 mil na
construção, 60 mil em àgua e transporte, 200 mil em serviços diversos, particula
res ou governamentais. Há ainda os estudantes universitários e aquêles que
estão nas Fôrças Annadas.

8 - Energia elétrica.
Capac:idade geradora da ordem de 750.000 kw.

9 - Mortalidade Infantil

1949 52,3 em 1.000

1965 - 23,9 em 1.000 pop. judeus

42,6 em 1.000 pop. não judeus

10 - Natalidade em 1965

22,4/1.000 pop. judeus

51,4/1.000 pop. não judeus

11 - Expectativa de vida
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EEUU - 1963
Homens: 66,6
Mulheres: 73,4

Israel - 1964
Homens: 70,2
Mulheres: 73,4

12 - Causas da mortalidade:

Enfermidades cardíacas, câncer e enfermidades de primeira
infância.

A tuberculose está desaparecendo e também a malaria.

13 - Movimento científico.

São vários os institutos e os centros universitários de pesquisas.
E já o Brasil recebeu técnicos espt;Cializados em Israel no setor de irrigação,
para estudos de nossa região nordestina.

14 - Visitamos o Instituto Weisman, Cientistas de todo o mundo. Tem
19 unidades de investigação. Atualmente, fazem cêrca de 200 investigações em
vários setores.

Instalações e aparelhagens das melhores do mundo. - Recursos suficientes
para os mais exigentes. :e um dos orgulhos de Israel. Foi fundado em 1944 e
inaugurado em 1949. Nome em honra ao primeiro presidente, Chain \Veizman.
};; situado num parque admirável.

15 - Energia Solar.

Aquecedores domiciliares e unidades produtoras de energia elétri
ca coletada da energia solar, .destinados às aldeias longínquas. Usinas geradas
por coletores solares que captam os raios em zonas ensolaradas. Uma unidade
de um Kw pode regar 3 ha. de terras e dar iluminação para uma aldeia de 26
famílias.

16 - Energia Atômica.

Estão adiantados neste setor e já narramos os estudos e execução
conjuntos com os Estados Unidos, para prodlição de energia e dessalinização da
ilgua do mar. A Comissão de Energia' Atômica estuda as possibilidades de mi
nerais radioativos no país. Já foi, em 1960, instalado um reator que presta reais
serviços ao mundo científico.

17 - Rodovias asfaltadas demonstram o esfôrço feito. Quase tôdas novas.
Importante a ligação com Eilat de Bersheba e Sodoma, esta em construção.
Ferrodas são do Estado: 427 km. Pudemos ver Tel Aviv-Jerusalém, Te] A~iv
Bersheba-Dimona (esta ligação completada em 1965.).
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Aviação em grande movimento.

mAI - Companhia Internacional de alto' conceito.

Companhias estrangeiras também servem Israel.

Arkia, subsidiária de EI AI, é para serviço interno de Israel.

18 - Comunicações:

Hádio - telefone - Telex com os países que têm rooe internacional
(menos com os árabes).

19 - Hádio do Estado (A Voz de Israel).

A televisão está na fase educativa exclusivamente.

20 - Visitamos o Museu do Livro:

Arquitetura impressionante. Possui obras de valor inestimável.

21 - Artes - Música

Uma das melhores orquestras do mundo é a Filarmônica de Israel:
Tem 27,000 subscritores - recorde mundial em relação à população.

As escolas do Estado empregam 450 professôres de música, assim
como a 230 mestres de jardins de infância com" instrução musical. Há cêrca de
130 orquestras c 490 coros" escolares, O Ministério de Educação e Cultura
supervisiona 25 conservatórios com 9,000 estudantes.

A arquitetura é moderna e estupenda.

~ considerável o número de pintores e escultores em todos os
estilos modernos. Vimos várias exposições. Existe uma aldeia de artistas - Eín

Hod -:- organizada por êles mesmos e uma colonia déles em Safed. A escola mais
destacada é a Escola Bozalol de Jerusalém.

22 - Imprensa

São 23 diários matutinos e 2 vespertinos, na sua maioria partidários.
14 ,matutinos são em hebreu e o restante em ciutras línguas (inglês, alemão,
árabe, francês, idish etc. )."

As maiores tiragens são de 40.000 exemplares para os matutinos
e até 100.000 para os vespertinos.

23 - Teatro

r~ muito diversificado e popular. Representam simultâneamente
dezenas de obras, sérias e amenas, clássicas e populares. Soubemos, por informa
ções, que se apresentam também nas zonas mrais.

24 - Liberdade de culto.
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:f: cumprida em tôda a extensão. A grande maioria da população
é constituída de israelitas, mas há 55.000 cristãos, que _h~m o centro principal
em Nazaré. Há 200 igrejas e capelas.

25 - Assistencia Social
Em 1912 Henrietta Szold fundou uma organização com fim assis

tencial. a movimento cresceu e ela o impulsionou até o final de sua vida.

a Ministério de Assistência Social é hoje responsável pelo setor,
contando com várias organizações. Os imigrantes, nos primeiros tempos, rece
bem ajuda através de Agencia Sionista.

a Seguro Kacional dá pensão para homens a partir de 65 anos c
60 anos para mulheres, ajudando também em acidentes de trabalho. Há várias
organizações para assisb~ncia à infância, doentes mentais, crianças excepcio
nais etc.

Cerca de 25.000 crianças - 4X da população ate 17 anos, vivem
em instituições diversas. Foram, em grande parte, mandadas ou levadas a Israel
por pessoas que não podem abandonar seus países de residencia. Há vários
serviços para jovens, inclusive pátios para jogos e outras organizações com
programas educacionais. Os velhos, que podem trabalhar, encontram organiza
ções para orientá-los e aproveitá-los.

A delinqüência juvenil é muito pequena em relação a outro~

países. Foi grande a tarefa de assistir aos imigrantes, velhos, jovens e crianças.
Ainda há muito a fazer. "Se náo completaste a tarefa, isto não te autoriza a
desistir'" - frase que é sempre lembrada em Israel.

26 - f: de suma importância o problema de defesa. As Fôrças Armadas
são otimamente equipadas.

a serviço militar é obrigatório para homens de 18 a 26 anos por
um período de 26 meses. De 27 a 29 anos, se não serviu está ainda sujeito por
dois anos. Mulheres solteiras de 18 a 26 anos servem por dois anos, podendo
ser dispensadas por religião. Elas prestam serviço como pessoal não combatente.

27 - Números quanto ao ensino estatal:

Escolas (hebréias e árabes) 4.770
Corpo docente 34.340
Alunos 654.720

Em cursos superiores, cerca de 2.5:000 estudantes.

Visitamos a Universidade Hebráíca em Jerusalém. f: a mais impor
tante e conta com 12.000 estudantes.

Universidade de Tel Aviv - 5.000 estudantes.

Universidade de Bar Han - 2.000 estudantes.
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o Instituto de Tecnologia de Haifa conta com 14 faculdades. Seu
corpo discente é da ordem de 7.000 alunos.

O ensino superior não é gratuito. O Governo ampara com 50%
das despesas.

Depois dessas citações tôdas, voltemos novamente ao exame rápido
da estrutura econômica de Israel, lembrando a idéia que se pode tirar do que
disse Avner Hovne, Assessor do Ministério do Trabalho: não precisamos aprofun
dar-nós muito no aspecto econômico de Israel para entender o seu progresso.
f: preciso conhecer-se o seu ambiente geral, a história do seu povo, as suas
experiências sociais, tudo enfim de sua vida para percebermos como foi possível
realizar o que lá se vê.

Quando se analisa a estmtura econômica de uma nação, surge automàti
camente uma pergunta: o país é rico Oll pobre?

O Estado de Israel é rico ou pobre?

Não há dúvida de que, se respondermos a esta pergunta com base nos
recursos naturais do país, optaremos pela negativa. Do ponto de vista eco
nômico, Israel é pobre. i"ão possui riquezas hidrológicas, nem florestas a explo
rar, mas unicamente pequenas áreas de terra arável, alguns campos petrolíferos
c de gás natural e alguns minérios.

É verdade que a terra tem um profundo Significado histórico e social
e oferece grande atraç.·ão aos estrangeiros. E:sses' atributos, porém, apesar de
muita valia para efeito de turismo, não tem cotação no mercado. Seu maior
handicap se encontra na planície costeira, que produz laranjas de excelente
(Iualidade, e no Mar Morto. que abunda em minerais, especialmente potassa,

Mas há outras formas de responder à pergunta acima. Por exemplo, il

estrutura da economia nacional pode ser analisada ou verificada pelos dados
componentes do produto nacional bruto (PNB). Em 1960, o PNB, ou seja,
a soma dos valôrcs de tudo o que o país produz, era estimado em 4 bilhões
e 500 milhões de libras, aproximadamente 1 bilhão e meio de dólares, Cinco
anos depois, atingia a 10 bilhões e 700 milhões de libras, Oll aproximadamente
3 bilhões e 530 milhões de dólares. Tres vezes mais, portanto.

No mesmO período, a renda do setor privado da economia passava de 3
bilhões c 400 milhões de libras para 8 bilhões.

Façamos outra análise, à margem do mesmo produto nacional bruto. Em
1952, o PNB per capíta c<luivalia a 400 d6lares. Isso significa que, após distri
buído - entre homens, mulheres e críanças - o valor de todos os bens e serviços
produzidos em Israel durante o ano, cada um receberia o equivalente a 400
dólares em libras israelitas. ~essa época, nenhum país, excetuados os da Europa,
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América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Venezuela (devido ao petróleo),
podia contar com tão elevada receita per capita.

Em 1962 o ingresso per capita se elevou, em Israel, a 850 dólares. esse
nível já correspondia ao de um país médio da Europa e se aproximava bastante
de nações como a Grã-~retanha e França, com a vantagem de que Q distribuição
era mais equitativa. Isto significa afinnar que a diferença de receita entre o rico
e o pobre, em Israel, não era tão acentuada como nos outros países com renda
per capita equivalente ou superior. yencimentos de 1 para 6.

O aumento médio do PNB nesses anos correspondeu a cerca de 11%.

Comparemos ràpidamentc com outros países. No mesmo período, houve
o seguinte aumento aproximado do PNB per capita por ano nas nações que
citaremos:

Grã-Bretanha - 3%
Canadá, Suécia e França - 4%
Itália - 5%
Alemanha Ocidental - 7%
Japão - 9':t

Em têrmos percentuais para a fonnação do produto bruto nacional, em
1955 a agricultura contribuiu com 1l,2t: do total, a indústria com 22,3%, a cons
trução civil e 8,1, a água e a eletricidade com 1,6, os transportes e comu
nicações com 6,9 e o comércio e serviços pessoais com 21, o setor público
e instituições de fins não-lucrativos com 20 e a Casa Popular com 5,4.

Em 1965, dez anos depois, a agricultura estava contribuindo com 8,5 para
o PNB, a indústria com 24,2, a construção civil com 7,2, água e eletricidade
com 2, transportes e comunicações com 8, comércio e serviços com 18,7, o setor
público com 18,7 e a Casa Popular com 7,5.

Verificamos um elemento importante: houve variação na distribuição da
população. Hoje, a percentagem de população que vive no campo é bem menor
que há dez anos.

A explicação em relação a êste fator é Simples. A utilização intensiva da
mecanização permitiu a liberação da mão-de-obra. € mais barato produzir com
máquinas do que com homens.

Por outro lado, o crescimento da participação relativa da indústria na
fonnação do produto nacional decorre do grande esfôrço de industrialização
que o país realiza.

Israel tende a ser um grande centro de indústrias de transfonnação.

Pelas condições de seu solo, considerou ser este o melhor caminho a seguir.
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Não temos dúvidas de que será bem sucedido nesta empreitada como foi em
tõdas as outras.

f: verdade que, hoje, o país atravessa uma fase de dificuldade. Houve uma
inflação de 8% em 1965. Considerou-se que esta inflação estava prejudicando
o esfôrçode exportação, porquanto o país deve produzir mais, melhor e a preços
cada vez mais competitivos. Não dispondo de um grande mercado interno, nem
de grandes recursos naturais, precisa exportar para viver.

Também se está registrando uma (lucda nas entradas líquidas de capital
e de imigrantes.

Em relação aos imigrantes, o 'lue acontece é que, nos países livres e demo
cráticos, onde hoje ele não precisil temer a discriminação, o israelita não emigra.
Kestes países livres e democráticos, não há memória das perseguições de que
foi vítima em tantas regiões.

Aceito como igual, pois, igual ele é, podendo integrar-se nas sociedades
em qoe vive e para as quais contribui com o sell trabalho e imaginação, ésse
israelita encara Israel apenas como a fonte de inspiração de sua bistória e de
sua refígíiío. f: justo e bom (lHe assim seja.

O Brasíl, para honra nossa, é déstes países onde os homens são julgados
pelo seu valor pessoal, jamais por suas origens raciais, sociais ou religiosas.
Nunca entendemos (lue fôsse diferente e julgamos que é anormal quem assim
não entende.

Voltando, porém, ao tema; também se explica (!ue diminuem as entradas
líquidas de capital. Israel se normaliza como país. E se é verdade (lue persiste
a incrível situação de guerra nas fronteiras, ele agora deve construir o seu
futuro mais e mais na base dos recursos que possa originar com o seu próprio
esfôrço interno.

~ de se citar que a Histadrllt propôs um congelamento de salários por um
período de dois anos.

~ão sentimos em Israel nenhuma insatisfação pública. Há uma grande
compreensiio pam o que o Covémo faz.

O país vÍ\'t' em estado de guerra desde a sua criação. Cada pai de filho
maior de 18 anos, homem ou mulher, deita-se sem saber se verá o seu filho
no dia segl.línte. Nas fronteiras, o perigo é permanente.

Mas. nâo sentimos u('m re('eio e nem inquietação na população. A vida
{'ontinuu t' avança ('omo se existisse a paz flue todos querem mais do (lue nada.
e llU'" o povo que tanto sofreu, tanto merece tt.'t.

Já dissemos qu", nem a assistl~ncia econàmic:o·financeira, nem a imigração
de qualidade, nf?m gm'ernos práticos bastam para construir um país.
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Israel dispõe de tudo isto. E apenas isto íá seria muito, mas não cremos
que tudo isto responda pelo seu extraordinário desenvolvimento.

Cremos <lue, nas bases do sen desenvolvimento, esteja, em primeiro lugar,
a fé.

o imigrante chega com a fé (lue preservou através de milenios, de falta
de nma terra nacional. A fé (lue permitiu resistisse a tôda espécie de perse
guições e sofrimentos.

É esta fé no destino nacional (ll1e, em hrael, se transforma em amor a
pátria e que, por sua vez, se traduz em trabalho produtivo em todos os setores
das atividades humanas e num espírito de compreensão extraordinária.

Mas, se é verdade que a fe move montanhas, também e verdade {Jue
precisa ser completada com os instrumentos apropriados. Na base do desenvol
vimento de Israel está o homem. Está o fato de que tôdas as preocupações
do Governo se concentrem num só ponto, em dar ao homem, através da edu
cação, as possibilidades da mais plena realização de seu potencial de ser humano
e de indivídtlo.

A filosofia cooperativista consiste em que o indivíduo, sem sacrificar
nenhuma de suas liberdades, encontra a solução para os seus problemas mate
riais na ajuda mútua. };; a filosofia de fazer com que cada homem possa dar
o máximo de si em seu. próprio benefício e no da comunidade.

O desenvolvimento de Israel ocorreu, e {'ontinua, pof(lue é um país de
homens lívres, que amam, (lue trabalham, que reahzam, que são unidos, de
mãos e corações unidos, pelo desenvolvimento, pela paz, pela líberdade e pelo
futuro.

Vimos Israel e, mais do que isso, procuramos, com isenção, sentir o seu
povo. E durante o período em que lá estivemos a nossa sensibilidade foi aumen
tada, pois não só visitávamos um país amigo como, principalmente, percorríamos
caminhos percorridos por Cristo. Não há quem não se emocione assim nos
lugares santos. E assim emocionados, comovidos mesmo, as nossas observações
foram feitas mais no aspecto humano do que em outro qualquer.

Nós sentimos em Israel a sensibilidade humana de seu Govêrno e obser
vamos que, apesar de ta~tas difjculdades, seu povo é feliz. Em Nazaré um padre
amigo rezou para nós uma mÍssa na gruta da Anunciação; no Monte Sion, lugar
santo para três religiões, também pedimos humildemente pela compreensão
entre os homens.

E assim fizemos lembrando-nos, num preito de justiça, dos que no passado
~ofreram, dos que ontem tombaram, dos (lue hoje lutam pelos ideais de Liber
dade, Justiça e Paz.



A morte de
Robert Kennedy

e os nossos rumos
A morte do Senador Robert Kennedy não poderia, pelas Circlll1Stància~

em (Ille ocorreu, esgotar-se nos necrológios e nas homenagens que se multi
plicam pelo mundo, nem limitar-se, em suas conseqüenci3s, ao que teria aconte
cido se o jovem candidato à Presidência dos Estados Unidos fôsse eventual
mente derrotado nas eleições primárias do Estado da Califórnia c, como
anunciara semanas antes, deddisse pela inviabilidade de sua c:andidatura.
Estamos habituados a encarar 05 Estados Unidos como uma civilização prag·
mática e é difícil e insólito vê·los sob o prisma da tragédia. A herança ameri
cana que recebemos e absorvemos foi a da grande revoluçào da independcncia
dos Estados Unidos, fonte de inspiração da revolução francesa c, igualmente,
da emancipação das antigas colônias da América espanhola e portuguêsa.
Em (luase duzentos anos, os Estados Unidos só nos deram, contrastando com
o exito de suas instituições republicanas e democráticas, mn único e escasso
exemplo de explosão dramática de seus conflitos internos: (J nssassinato do
l)residente Abraham Lincoln ao fim da Guerra Civil. Nos cem anos que Sl'



RIVISTA Df INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

seguiram, outros presidentes sofreram atentados e tiveram morte violenta, mas
foi apenas a partir de 1963, ano da morte de John Fitzgerald Kennedy, que se
percebeu a mão do destino sôbre a história de um povo cujas batalhas políticas
internas sempre encontravam um denominador comum nos mecanismos habi·
tuais da democracia representativa.

Duas guerras mundiais, um desastre financeiro e social como o de 1929,
uma revolução como o ÚNew Dea!" de Franklyn Roosevelt, em 1932, uma
reforma como a flue foi decretada em 1954 pela Côrte Suprema ao ordenar a
integração racial em tôdas as escolas não interromperam nem perturbaram a
sucessão regular de governos eleitos. Enquanto, neste século, a França teve três
repúblicas e o próprio Reino Unido foi obrigado pela guerra a adiar eleições
nacionais, os Estados Unídos deram ao mundo o exemplo de que a continuidade
e a lei não são obstáculos e sim estímulos ao desenvolvimento, às transformações
c ao progresso social. Enquanto a radicalização ideológica levava a Itália e a
Alemanha ao pesadelo do fascismo e do nazismo, os Estados Unidos encontra
vam na prática de sua Constituição o caminho para conter os abusos do capital
e afirmar os direitos do trabalho. Enquanto a velha Rússia tzarista esvaía-se em
sanê-'e e via sua revolução social sufocar sob a opressão stalinista, os Estados
Unidos faziam da redistribuição de sua riqueza mais um instrumento de suas
liberdades.

Para não dar a impressão de que erocuro construir mentalmente um paraíso
inexistente, para não omitir dt'-sse quadro admirável o que ele teve de injusto e
odioso creio que não precisaria ir a outros exemplos e exceções se considerasse
com inteira franqueza e honestidade o problema dos conflitos raciais.

A derrota dos Estados confederados na Guerra de Secessão assegurou aos
negros aquilo que, antes mesmo da Constituição de 1789, a Declaração da
Independencia proclamava em 1776 em beneficio de todo& os americanos: o
direito à igualdade e à liberdade. Mas a morte de Linealn e os traumas da
guerra pennitiram que nascesse e florescesse, nesse país de grandes preocupa
ções éticas, a subterfúgio jurídico que substituiu a escravidão pela segregação.
Cêrca de trinta anos depois da morte de Lincoln, a Côrte Suprema consagrou
o princípio "iguais, mas separados", que condenaria os negros, sobretudo nos
Estados do sul, a um isolamento e a uma degradação humilhante.

Para revogar essa condenação, (lue perdurou por várias décadas, não foi
preciso que os negros oprimidos e as fôrças liberais revoltadas se empenhassem
em nôvo conflito annado. E, em 1954, a própria Côrte Suprema reconsiderou
seu veredicto, agora para declarar a segregação incompatível com a igualdade.
Em 1960, em plena campanha eleitoral, submetendo-se ao risco de ser derrotado
nos Estados do sul, um dos candidatos protestou publicamente contra a prisão
pelas autoridades da Georgia, do Pastor e futuro Prêmio Nobel da Paz Martin
Luther King. Esse candidato era o Senador e futuro Presidente John Fitzgerald
Kennedy e sua intervenção foi sugerida, sustentada e levada às últimas conse
qüências por seu irmáo, o futuro Ministro da Justiça e Senador Robert Kennedy.
Hoje, êsses tres homens estão mortos.

Política ou não, na intenção imediata de seus executores, a violência que
os vitimou é um fenômeno político em suas origens. Esses homens se transfor
maram em alvos, e de alvos em vítimas, porque representavam idéias. Poucos
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como êles simbolizavam com tanta nobreza, com tanta firmeza e com tanta
generosidade as grandes idéias do humanismo cristão que construiu o mundo
ocídental. Não o limitado mundo ocidental da geografia da guerra fria, mas
a civilização que evoluiu da turbulenta irreverência ao renascentismo até esses
monumentos de sabedoria e justiça que são as encíclicas papais contemporâ
neas que foram escritas para serem instrumentos de entendimentos entre os
homens e nunca motivos de incompreensões que só destroem.

Vivemos uma década na qual a democracia tem difíceis testes a enfrentar
e o fará bem sucedida, pois tem doutrina a inspirar inovações no sentido de
aperfeiçoá-la. Terá, também, capacidade de compreender e absorver a revo
lução desencadeada no mundo pelo progresso cientifico deste século e enten
derá que a explosão demográfica que hoje se processa em escala mundial não
deve assustar mas também não deve enganar. Sua primeira lição é que os
jovens começam a tornar-se maioria numérica e portanto não podem e não
devem ser encarados como massa de manobra de nossOs inimigos políticos.

O universo mental dos nossos filhos não é mais o <lue foi o nosso, no
passado. Com um mínimo de humildade, seremos obrigaços a reconhecer o
legado que temos de um mundo dividido, no qual, como dizia, não um jovem,
mas o amadurecido e encanecido Sir. \Vinston Churchi11, as grandes potências
voltaram a fazer, depois da guerra, tôdas as tolices que as levaram a ela.
O melhor, talvez, dêsse legado foram os recursos científicos e tecnológicos que
acumulamos, desenvolvendo a experi('ncia das gerações passadas, para construir
um mundo sem miséria; mas não se teve imaginação, inteligência ou coragem
para evitar a monótona repetição de conflitos semelhantes aos do passado.
Só no campo da energia atômica, dispomos de armas capazes de destruir várias
vezes as principais cidades do mundo; mas ainda não dispomos de usinas capa
zes de desenvolver nossas economias a ponto de vencer o velho temor maltu
síano da falta futura de alimentos para populações em fase de aumento
explosivo.

O papel a assumir é O de resolver esses problemas a. partir de uma perspec
tiva humanística, a nossa velha perspectiva, adaptada agora às exigencias de um
mundo em veloz mutação. Em certo sentido, foi por serem espiritualmente
jovens que homens como tvlartin Luther King, John Kennedy e Robert Kennedy
pagaram com a vida a ousadia de enfrentar o que o passado tinha de morto, em
nome do que tem de vivo.

:t\ão creio, por isso, que tenhamos o direito de voltar as costas aos dramá·
ticos acontecimentos das últimas sema1las. O (lue poderia acontecer com a morte
de Robert Kennedy nos EE. VU, ate LIma guerra civil, felizmente não aconteceu.
.:'\a França, parece afastado o perigo da anarquia, que o General De GanHe con
jurou com energia c compreensão. ~las a França, como reconheceu seu Primeiro
Ministro, jamais voltará a ser a mesma: ao mudar, muda necessàriamente para
melhor, puis teve a sabedoria de ouvir a voz de sua história passada e de pefl'l'
ber o futuro. Também os Estados Unidos jamais voltarão a ser os mesmos: assim
como o sangue de John Kennedy selou não uma volta ao passado e sim um
grande passo rumo ao futuro - a lei de direitos civis de W64, o ~'iHJlglle de
Luther King e de Robert Kennedy poderá abrir o processo de uma revolução
daclui para a frente incruenta <lue, como já se disse, fa~..a da sociedade mai,~

livre do mundo uma de suas sociedades mais justas.



REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

o que acontece, o que acontecerá na França e nos Estados Unidos, da
mesma forma que o que aconteceu nos outros países estremecidos pela aparente
violência de sua renovação, mas não batidos nem intimidados pelo medo do
futuro, tem muito a ver com o que acontece ou deixa de acontecer em nosso
País. "Nada do que é humano me é estranho" - dizia Santo Agostinho, e essa
verdade milenar deve manter-nos com os sentidos despertos para o quadro
de nossos dias: como se os ponteiros do relógio passassem a girar em velocidade
muito superior ti habitual, vemos o futuro tomar forma aos nossos olhos. E qual
é o futuro que nos espera?

Está em nossas mãC's cOllStruí-Io? Que tipo de sociedade pretendemos?
O Brasil está no momento exato para formular o projeto político de seu destino.
Sabemos que nada se constrói na desordem, na indisciplina, no desrespeito à
autoridade.

E também que falhará essa construção se alheiada da vontade nacional.
Não esquecemos que "se há na vida de um povo algo de antigo, profundo, que
possua a qualidade de educar o homem e fortificá·lo frente aos acontecimentos
que o esperam, não se pode dizer que é revolucionário ignorá-lo" e çor isso a
nossa nova sociedade será democrática, respeitará a dignidade da pessoa
humana e os princípios de liberdade e justiça.

A análise do <Jue acontece no mundo, a nossa história, a vocação nacional,
parece traçarem um rumo <]ue n6s, da ARENA, levaremos por certo em conta
nos l?róximos dias, em Convenção, que definirá a nossa doutrina partidária.
Lembrar-nas-emas que não se resolvem problemas sem enfrentá-los com dedsão
e que o "deixar para amanhã" é incompatível com ° momento que vivemos.
Fixaremos uma doutrina e um programa entendendo que sáo para o futuro do
Brasil.

E não somos, todos sabemos, os únicos responsáveis pela construção da
nova sociedade brasileira para o que a convocação é de total amplitude.

No Brasil de hoje, essa convocação não se exprime, é lógico, apenas atraves
de um partido - é, acima de tôdas as divergências circunstanciais, um patrimó
nio político comum que une Governo e Oposição, ARENA e M.D.B., jovens e
velhos num pacto não escrito, não formalizado, mas presente a tôdas as cons
ciências: o da rejeição comnm da indisciplina, da violencia, o da rejeição
comum do ódio, o da formulação comum de um projeto político que nos asse
gure o direito de viver numa sociedade livre, independente e justa.

f:;sse patrimônio vem do melhor do nosso passado, da capacidade que
sempre tivemos de solucionar, pacüicamente, os nossos maiores conflitos. f:::sse
passado não poderemos nem queremos rejeitar. :f:sse passado deve estar
presente ao nosso. espírito quando recebemos o impacto da morte de
um homem como Robert Kennedy. O melhor, o mais honesto, o mais
ambicioso tributo (lue podemos prestar a êsse homem que tanto se afligiu
com o nosso futuro, será constmir aqui a sociedade pela qual êle se sacrificou
em seu país. Assim como as revoluções sangrentas se exportam pelo exemplo,
assim tamhém o exemplo das revoluções sem sangue pode atravessar fronteiras
c eontinentes. A nOssa revolução, a revolução que exportamos, deve ser a
eonstrução de um país feíta com energia, mas sem vio]eneias, com compre
ensao mas sem tibiezas, sem egoísmos, enfim, um país do qual nos orgulhemos
diantc do mundo.



P ~\ () f [', .', (: f~'

Discurso pronunciado como paraninfo da turma
de professorandos de 1967, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
Federal da Bahia.

Não posso negar quanto me confortou o vosso convite. D,'sejo hoje
retribuir a honra que me fizestes, falando-vos com a fralHl'lt>za clt> U111 colega.
separado dos meus jovens amigos pela distância dos anos. I\ão nos separam
os anos que estais vivendo mas os que vivi antes da vossa chegada. Tenho
a idade deste século. Acompanhei-o em condições especiais, pois a vida me
permitiu Vt~-lo dos pontos de vista mais diversos, desde o do sertCw remoto
e neolítico até o de algumas das capitais mais modernas do plallt;ta. Como Ll

século é o da mudança e da velocidade, passaram pelos meus olhos transfor
mações que, no passado, exigiriam vários séculos. Em nosso tempo, tc'mos de
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medi-lo por décadas e já estamos avançados na sétima década de nosso século.
O conceito de que a vida é breve é um conceito obsoleto. Hoje a vida é longa.
demasiado longa para que nós próprios possamos examiná-la, compreende-la.
julgá-la. Por isto mesmo, tenho de falar muito mais das minhas perplexidades
do que de minhas conclusões. Durante esse imenso tempo em que tenho vivido,
tenho estado mais a aumentar minhas dúvidas do que a guardar as minhas
possíveis certezas. Só talvez um certo Senso de perspectiva é que sinto haver
crescido neSSe longo período. O senso de perspectiva não deve ser entendido,
porém, como um senso de claridade. Meu senso de perspectiva é um senso de
brumas e de névoas. Fortalece-Q a visão mais prolongada do passado, talvez.
Pelo menos em parte. Mas a fresta por onde percebo a perspectiva do nosso
tempo é cousa mais modesta. É, sobretudo, a percepção do desencontro entre
o que os homens querem e o que realmente acontece. Quando me refiro a esse
querer dos homens, está claro que me refiro aos poderosos, pois s6 estes podem
querer. Com o seu poder, êles aparentemente retardam imensamente o que
poderia acontecer. Ser poderoso é extremamente importante. Tão importante
(lue até parece ser a única causa importante na vida. Não posso refletir sôbre
o milhão de anos que tem o homem de existência e a lentidão do seu progresso,
sem pensar na eficácia do poder. Só deste modo se pode compreender quanto
é raro e difícil não obedecer aos poderosos. Tôda a existência não é mais que
uma longa obediencia aos poderosos e, por isto, ate os poderosos acreditam no
seu poder. E o aplicam com uma comovente, patética certeza em sua eficácia.
Visto em perspectiva, contudo, - e isto é o que a velocidade do nosso século
nos permite em nossa própria vida individual - visto em perspectiva, nada
me parece mais fútil do que esse flamejante querer dos poderosos. :E: preciso
lembrar que a minha <.'Ondusão não tem qualquer originalidade. O nosso século
já até formulou a teoria do poder dos fracos. Satyagraha e, antes de Gandhi,
tôda religião oriental ensinavam a resistência civil, a morte como protesto,
como forma de luta contra os poderosos.

•••

o proc~sso pelo (lUar os poderosos ficaram, em nossos dias, mais poderosos

do que os poderosos de (lualquer outra época, foi o da longa revolução cientí

fica em que estamos todos imersos. Essa longa e ininterrompida revolução

industrial e democrática, em que se debate desde os fins do século dezoito

a família do homem, nos aproxima e de certo modo nos identifica. Desejo

falar-vos sôbre essa longa revolução que é o nosso presente. Pres.ente (lue é. na

expressão de Whitehead, o "chão sagrado" onde se encontram o passado e o

futuro e, portanto, tudo que existe. O que chamamos de educação é o esfôrço

para compreender ésse "insistente presente". Sem compreende-lo não podemos
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viver. Há presentes incendiados de fermento intelectual e presentes estagnados
e inertes. l! que nos primeiros o passado está vivo no presente e nos entreabre
o futuro. Nos outros, depredamos o presente e quedamos inertes na adoração
do passado. Tôda verdadeira crise humana é uma crise de compreensão do
presente, neste sentido de ponto de interseção entre o passado vivo e o futuro
que vai nascer. Num dêsses momentos, é que nos encontramos. Díficilmente,
na história, terá havido mais intenso período de sentimento do futuro, flue
decorre exatamente da consciencia aguçada de havermos sido lançados ao
nosso vertiginoso presente por um vivo e acelerado passado, que nos trouxe
até a crise atual. jamais tempo algum foi tão marcado de contrastes, de nega
ções e aceitações, de conformismos e inconformismos, de esperanças e decep
ções, mas, a despeito de tudo, também de um incoercí\'el otimismo, que
sobrevive a tragédias e catástrofes, numa recuperação incessante e surpreen
dente, como se, no fundo, a consciência de que o homem se fez, afinal, senhor
do seu destino seja a grande marca da nossa epoca.

Ao longo desses quase dois séculos, as reações humanas, ante a grande
transformação que representou o surto democrático e industrial, passaram por
diferentes fases. Primeiro, foi a revolta contra a máquina, que reduzira a
atividade humana a uma operação mecânica em substituição à fina obra arte
sanal e à sociedade de certo modo orgânica da ordem anterior. A esta revolta
se juntava, no campo social, O receio pelo domínio emocional da populaça, que
iria suprimir os valôres lentamente elaborados pela minoria para a ordem
até então vigente. Os que exprimiam essa revolta e esse receio, sentiam, entre
tanto, que o movimento tinha muito de irreversível, podendo ser combatido
mas não destruído. Em meio a controvérsias e negações, a marcha do chamado
progresso foi por fim aceita, as transformações se operaram, a democracia
política se estendeu pelo sufrágio universal a todos, a educação se desenvolveu
como grande dever do estado, a máquina e a fábrica entraram a se expandir
sem maior oposição, e, nesse espírito, se viveu primeiro a época vitoriana e
depois o intermezo relativamente pacífico do fim do século, que nos trouxe até
as vésperas da primeira guerra mundial.

A acomodação, que representava essa segunda fase, rompeu-se com a guerra,

de que saímos mudados e com uma nova consciencia social. Começa em 1918

a época verdadeiramente contemporânea. A revolução americana e a francesa

dão ínício ao período anterior, a revolução russa marca o começo do nôvo

período de expansão.

A expansão era geográfica, pois mais uma grande nação se incorporava
ao processo de democracia e industrialização, mas o que sobretudo estava a
expandir-se era a revolução do saber humano e o conseqüente aumento de
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poder do homem sôbre as condições materiais da existência. :este saber é que
deu ao homem a convicção de que a sua vida não era o resultado de um desíg
nio superior e preestabelecido, mas da vontade, dos interêsses e dos propósitos
dos próprios homens. Subjacente a todos os movimentos políticos, arde essa
nova convicção, que incentivou as aspírações humanas e mobilizou todos os
homens da espécie para uma renascída luta pelo que chamamos desenvolvi·
menta e é mais do que isto, pois é a busca por uma sociedade solidária e feliz.
Essa inquietação pela justa solução social, pela busca não da grande sociedade
mas da boa sociedade é que marca o pensamento social do século XIX. Vimos
como, então, a máquina acabou por ser aceita e a democracia política veio
a estender-se à maioria pelo sufrágio universal, a educação universal e a ado
ção do princípio de igualdade de oportunidades. A aceitação da máquina
deflagrou um avanço tecnol6gico sem precedentes e acabou por criar a socie
dade globalmente industrializada, com um grau de concentração humana ia~

mais visto, o que se pode medir pelo fato de 7m da população da América do
Norte viver em 1,3% do seu território. Esta nova sociedade com um grau de
riqueza inacreditável, concentrada sob formas maciças de urbanização e dota
da de meios de comunicação impessoal e extensos, está produzindo uma socie
dade para que se adotou o nome de "massa", civilização de massa, homem de
massa, comunicação de massa. Por trás dêsse nome, parece esconder-se a velha
reação contra a democracia, que, no princípio do século XIX, se exprimia pelo
mêdo à plebe, à populaça, mêdo que diminuiu com a educação universal e
os relativos sossêgos do período vitoriano e o interregno do fim do século,
voltando a recrudescer ap6s a L'" guerra mundial com o maurrasismo, o fascis
mo e o nazismo, e agora de nôvo a renascer timidamente por trás dêsse conceito
de civilização de massa.

Continuemos, porém, a considerar o que se deu com a aceitação global do

nôvo poder humano decorrente do conhecimento científico e tecnol6gico. Fala

mos a respeito da primeira fase do nosso tempo como o da revolução científica.

Nesta segunda fase, falamos da revolução tecnológica, ou seja o da aplicação

global do método científíco à própria vida social humanll

Mas assim as chamamos hoje numa terminologia que ~ó a perspectiva
a-posteriori nos permitiu usar. O que marcou os fins do século XVIII foí o
movimento democrático, acompanhado de uma quase simultânea mudança da
forma de trabalho, introduzida pela máquina e pela fábrica, que veio a chamar
se processo de industrialização. Esse movimento democrático e essa mudança
da forma do trabalho humano se inseriam numa SOciedade mercantilista em
processo dinâmico de renovação. O que importa notar é que s6 aparentemente
constituiam o movimento e a mudança um 56 processo, Na realídade eram
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contraditórios, havendo sido difícil a coexistência entre ambos. Numa genera
lização simplificadora, pode-se dizer (lue a mudança com real poder para se
efetivar era a da forma de trabalho e a democracia não passava de aspiração,
com a pequena fôrça que podem ter os desejos humanos. A mudança da fonna
de trabalho é que veio a ser servida por conhecimentos novos, que, [lplicado8,
deram ao homem, pelas invenções, novos instrumentos para a transformação
em curso. A democracia não era servida propriamente pela ciencia mas por
idéias que buscavam interpretar e teorizar sôbre a viabilidade de uma socie
dade fraternal e justa.

A mudança de condições de trabalho, com o progresso da clcncia e da
tecnologia, veio a produzir a enorme concentração organizacional da socieda
de contemporànea, coletivizada em seu trabalho e em seu modo de vida, extre
mamente rica e poderosa, como um todo, mas, substancialmente impessoal e
anti-individual. O nôvo método de trabalho coletivo e organizado ampliou-se
do setor de produção pràpriamente dita para todos os demais, fôssem os de
distribuição, de serviços, de govêrno ou de comunicação. Além disto, o proces
so de coletivização tendeu a ampliar-se em complexos cada vez mais vastos,
servidos por conhecimentos extraordinàriamente especializados e inslIsceptÍveis
de serem compreendidos por cada indivíduo, que se viu paradoxalmente repôs
to na antiga situação de ignorância e deste modo na antiga situação de instru
mento à disposição dos que tivessem a fôrça para o comando operacional do
todo.

A ordem antiga, que se fundava na ignorância do indivíduo e na crença
de que a vida humana obedecia "ao grande desígnio da Providência", dentro
do qual o homem girava sob o comando da fatalidade e do destino, foi, de
certo modo, reinstituida. Comparado, hoje, o poder de um monarca absoluto
com o das cúpulas de poder de uma sociedade desenvolvida, a desvantagem
seria para o monarca absoluto. Hoje, uma nação desenvolvida no sentido glo
bal, só tem um limite para o seu poder: a existencia das outras nações, isto
porque a amplitude organizacional ainda não se estendeu completamente à
vida internacional. As nações são tudo que nos resta como "individual", no
sentido antigo da palavra, ou seja núcleo individual e absoluto de poder ou
soberania. (.) Algumas das grandes fôrças atuantes da organização da vida
humana já são contudo internacionais, impondo uma interdependencia que se
faz imperativa para tôdas as nações pequenas e relativamente manipulável
apenas pelas grandes nações. Como as grandes ainda não são uma só, o pDder
real se divide por bem Oll por mal entre elas.

(-) o conceIto origlna.l do im:llviduo é " mediev..l: insep..rá.vel: o !MOr susceptlvel de identIficação.
nut,s insepa~:\vel do todo que seri.. a sociedade. O conceito wve origem 118, IdéIa da 8an
.158lma Trlnd..de.
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Por conseguinte, os dois movimentos de democracia e industrialização não
foram movimentos sintonizados mas movimentos passíveis de se tomarem
independentes, levando o superdesenvolvimento de um dêles - aquele que real·
mente aumentava a fôrça e o poder do homem - a criar um tipo de sociedade
humana que só tem paralelo e modesto paralelo com as sociedades coletivistas
do mais remoto passado.

Tudo isto sempre foi pressentido pela mente humana. Quando a industria·

lização se iniciou não faltaram críticos lúcidos que entreviram muito dessas

conseqüências. E: que o movimento operava ao mesmo tempo que o democrá·

tico - êste, revolucionário no sentido da direção e da significação da vida

humana; enquanto o outro, revolucionário apenas no sentido da mudança das

condições da produção e da organização social e, em rigor, indiferente a qual

quer mudança no sentido dos valôres sociais do individuo. A símultaneidade

dos dois movimentos deu lugar a um desenvolvimento do pensamento social

crítico, muito diferente do de outros penodos da história, salvo talvez o helê·

nico e o do cristianismo dos primeiros tempos. O pensamento social, antes

apenas relativo aos aspectos religiosos e morais da vida humana, passou a ser

político, econômico e propriamente social, tendo como objetivo a própria

sociedade humana existente e concreta. E fêz-se, assim, um pensamento contro·

vertido se não contraditório.

~ste' pensamento teve seu grau de efetividade e, de certo modo, influiu
sôbre o desenvolvimento industrial, mas, em rigor, não o dirigiu nem o forçou
a nenhuma mudança substancial no quadro conservador do poder da sociedade
antiga. A história do desenvolvimento da sociedade contemporânea é uma ilus·
tração do modo por que as idéias atuam no desenvolvimento social. Em perío
dos de mudança social, a função do intelectual é descobrir e formular as idéias
capazes de dar direção e articulação às mudanças em curso. Se essas idéias não
refletirem movimentos nascentes no meio ambiente não se transformarão em
fôrças atuantes. Não criam, mas apenas dão fÔrça ao que já existe em j.{érmen
na sociedade. Sem essa correspondência, o seu poder, que é antes fecundante
do que propriamente criador, deixa de existir. As primeiras idéias do libera
lismo com sua ênfase na liberdade individual só tiveram êxito porque encarna
vam os interesses de uma classe nascente, que iria substituir a aristocracia em
fase de extinção. Neste sentido, as idéias ordenam, dão impulsos e tornam
conscientes e articuladas as fôrças sociais em formação. O erro mais comum
do século dezenove foi o de acreditar que as idéias uma vez expostas tinham,
por si mesmas, o poder de se efetivarem. As idéias se efetivam quando incor
poradas aos meios de ação instituídos para o fim de transformar ou conduzir a
mudança social. Não se pode negar que houve na fase de implantação do capi.
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talismo um verdadeiro processo de invenção social, do que se poderia chamar
tecnologia institucional para levar a nova classe ao poder e dar-lhe os instru
mentos de ação imprescindíveis para o seu domínio. 1!:sse processo inventivo
social corria paralelo com o processo inventiva mecânico para a produção. Por
isto mesmo nem as idéias nem as formas que tomaram a sua aplicação são
integralmente as mesmas ou integrahnente idênticas na Inglaterra, na França
ou nos Estados Unidos, embora o processo de transformação social fôsse fun
damentalmente o mesmo.

Como, porém, o processo procurava defender-se do acúmulo de restrições
da ordem anterior numa afirmação radical da liberdade da nova ordem, um
certo princípio de anarquia ou laissez-faire o inspirou desde o início, o que fêz
do longo período do seu desenvolvimento uma fase de esperanças e decepções,
de negações e anuências até que afinal se chegou à aceitação global do nôvo
poder humano de resolver o problema material da existência. O êxito maior
dêsse processo é representado hoje pelo caso da América do Norte, cujo desen
volvimento criou a sociedade da plena riqueza e do pleno poder, melhor diria,
da riqueza pela riqueza e do poder pelo poder. Como a ciência que produziu
essa riqueza e êsse poder foi utilizada dentro da atmosfera de liberdade e
anarquia que gerou o movimento, chegamos ao paradoxo que já no século XIX
lembrava Arnold sobre a liberdade. Dizia Arnold sôbre a liberdade que, sem
dúvida, era cavalo muito bom para se montar. Mas o importante era saber para
onde. Hoje Galbraith faz idêntica pergunta. Riqueza e Poder, sim, mas para
que? A realidade é que devido às condições em que se buscou a riqueza, sub
verteu-se profundamente a sociedade humana. Por um lado, a existência huma
na entrou em um processo de uniformização de suas condições materiais, o
que é, sem dúvida, nm bem, mas, por outro lado, viu-se dividida e fragmen
tada pela extrema complexidade e amplitude da organização social e pela ex
traordinária concentração das fôrças nela atuantes, que tendem a torná-la vas
tamente homogeneizada, mas impessoal, contraditória c, de certo modo, insus
ceptível de ser tornada conscíente e, por isto, absurda. Com efeito, o saber em
que se funda é tão extenso, complexo e profusamente espedaIízado, que a
antiga capacidade do chamado homem culto para formar e difundir a imagem
da sociedade vem·se perdendo a olhos vistos.

A lição contida em todo o tumultuoso período de transformação da socie
dade até O Seu atual estado de desenvolvimento é, repetimos, a de clue não
foram tanto as idéias, mas o progresso científico e tecnológico flue atuou como
fôrça transformadora. O homem forneceu a energia humana necessária a pôr
em aplicação o conhecimento conquistado. O elemento catalítico para o defla
grar dessa energia humana foi indiscutivelmente a utilização para fins privados
dos fatores do conhecimento e do progresso tecnológico. As idéias entraram no
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processo como elementos de nacionalização. E o debate de idéias foi o debate
entre duas racionalizações opostas. Como a primeira dispunha da fôrça, pre
valeceu a racionalização dos que a tinham.

Mas se a lição a tirar de tôda a marcha do desenvolvimento foi a de que
seu fator essencial foi a revolução científica e tecnol6gica e não propriamente
as idéias poHticas, a surprêsa que nos trouxe êsse desenvolvimento foi a de
que o nôvo meio de vida resultante dêsse processo de desenvolvimento não foi
o esperado pelos que dêle tiraram o maior proveito, como não foi, e já aí sem
surprêsa, o dos que o processo empobreceu e destruiu. A chamada sociedade
individualista e capitalista fêz~se uma sociedade coletivista. mergulhando a vida
individual em uma teia de organização e de concentração de fôrças de trabalho,
de comércio e de serviço de tais dimensões que nenhum indivíduo pode sonhar
em controlá-las. A fábrica, a organização mecânica do trabalho, a esteira de
produção fez-se o símbolo de todo o nôvo modo de viver. Cada indivíduo se
viu reduzido a representar um diminuto papel no entrecho extremamente com
plicado e extenso não s6 da produção mas de tôda a vida, em seus aspectos de
convívio, de recreação ou de consumo. Destruídas as formas de trabalho indi
viduaI e organizada a forma coletiva de trabalho, a riqueza resultante coletivi
zou tôdas as formas de vida. O desgôsto que isso produziu foi considerável e
levou a vários expedientes de valorização artificial de tudo que estava a desa
parecer. Um dos aspectos dessa valorização compensat6ria foi a valorização do
artista, porque o seu trabalho não era mecânico mas individual. Mas a mais
generalizada foi a valorização das profissões que escaparam ao processo de
coletivização. A do médico, a do advogado, a do profissional liberal, ou seja a
do trabalho ainda livre das regras do trabalho em comum, planejado por uns
e executado por outros. Nessa categoria estava também a nossa profissão de
professôres e educadores.

Até aí estamos no desenvolvimento como êle se processou até o fim do
período vitoriano. Daí por diante, até Q momento atual, o que se deu foi a
globalizaçáo do processo industrial e a extensão dos efeitos da coletivização a
todos os aspectos da vida. A vida de cada um, sejamos nós operários ou traba
lhadores do setor de serviço, ou profissionais de qualquer espécie, ou professÔ
res de qualquer nível, todo nosso trabalho e tôda a nossa vida passaram li. ser
governados pelas necessidades da organização e da escala em que esta se agi
gantou, até reduzir o indivíduo às parcelas do entrecho que lhe cabe desempe
nhar. Qualqul"r dos tipos de trabalho que o homem tente escolher, todos serão
planejados por outrem e h:-m de ser executados, no melhor dos casos, como o
C<lntor ou o instrumentista numa orquestra.

Ora, esse tipo de trabalho e de vida nos obriga a uma mudança radical
de nosso romportamento e do nosso modo de julgar e entender a vida. Só raros,
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oentre nós, pooem vir a. ser (l solista, o <!ua1, ainda assim, só em parte lemhrará
o antigo individualista, pois, na OfCjUestra, O solista está também oentro do
plano da orquestra e sujeito à coletivizaç'ão do seu esfôrç·o.

Parece-me ser êste o aspecto mais radical do processo de desenvolvimento
e daí a resistencia (lUe oferecemos às mudanças necessárias. A diferença entre
o regime de trabalho chamado socialista e o chamado capitalista é hoje mais
aparente do que real, depois de processado o desenvolvimento. A real diferen
ça está entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Entre os subdesenvolvi
dos estão ainda muitos dos valôres que o desenvolvimento vai destruir e des
truir sobretudo para os que numa sociedade fundada na deSigualdade lograram
se fazer desiguais. Dir-se-á que então a resisténcia ao desenvolvimento estará
somente nos privilegiados, mas não é verdade. Os que ainda não são privile
giados lutam para (lue a situação perdure, a fim de que possam, por sua vez,
ser os privilegiados.

A sociedade capitalista que se implantou no século XIX foi uma sociedade
devotada à conquista da desigualdade pelo esfôrço indivídual, e daí a energia
que a dinamizou. Mas, na sociedade subdesenvolvida, a deSigualdade é obtida
por processos declaratórios, geralmente estabelecidos pela lei e decretados pelas
autoridades do govêrno. Assim é que se constituíram os privilégios em tôda
história anterior ao laissez-faire indívidualis~a. O que vimos fazendo em nosso
esfôrço de resistir ao desenvolvimento é sobretudo um esfôrço no sentido de
conservar o regime anterior, da desigualdade decretada. A nossa resistência é
tanto contra o capitalismo como contra o socialismo. Nenhum dos dois regi
mes nos convém, pois preferimos o anterior, que é o de obter o privilégio pelo
favor do grupo que já o detém.

E como isto pode ainda ser continuado por algum tempo, adiamos os esfor
ços e os sacrifícios pela mudança, seja ela a capitalista ou a socialista. A socialis
ta parece subversiva porque ameaça os privilegiados. A capitalista é indesejável
porque desencoraja os que ainda não são privilegiados, que acham demasiado
penoso o processo de se fazerem privilegiados à maneira capitalista. Perdura
assim o statu-quo, pagando os privilegiados, pela preservação de sua posição, o
preço da concessão de certo aumento às oportunidades de se fazerem mais
alguns também privilegiados. Esse crescimento, por mais moderado que seja,
fornec'e a válvula de escape para as pressões sociais da ampliação dos desejos
e aspirações.

o processo terá, um dia, de chegar a têrmo. Com efeito, os cientistas
sociais, que hoje estudam a dinâmica da mudança social, emprestam ao
processo de modernização ou desenvolvimento um caráter aparentemente deter·
minÍstico. Na definição do professor C. E. Black, "modernização é o processo
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pejo qual instituições historicamente desenvolvidas se adaptam às novas funções

decorrentes das crescentes e rápidas mudanças que refletem o aumento sem
precedente do saber humano, a fim de permitír o contrôle da situação ambiente
criada peja revolução científica. O processo de adaptação teve suas origens e
influencias iniciais na~ sociedades da Europa ocidental, mas nos séculos XIX e
XX es.'ias mudanças se estenderam a tMas as outras sociedades, resultando em
uma transformação mundial que afeta tódas as relações humanas".

Estamos nós dentro dêsse processo e dêste modo as observações de minha
análise se destinam, apenas, a revelar as resistências e obstáculos à sua
aceleração.

A circunstância de estarmos, como país em desenvolvimento, vivendo as
fases pregressas da revolução simultâneamente com a fase atual do conheci
mento. humano, torna impossível reproduzir os períodos hístórícos por que
passaram os países desenvolvidos. Estamos mergulhados no momento histórico
presente e, dêste modo, os nossos problemas se vêem agravados pela contradi
ção entre a nossa situação material pré-industrial e a consciência histórica do
momento, em vigor, correspondente a período em que iremos viver mas em
que ainda não vivemos.

Aí está, ao meu ver, a grande dificuldade do país, como o nosso, em
desenvolvimento. Nossas condições sâo as de cem anos atrás e temos de lutar
pela sua adaptação aos conhecimentos e ao instrumental de hoje. Não só isto,
mas ao estado de espirito de hoje.

Não podemos, assim, seguir os modelos com que cem anOs atrás os homens
procuraram resolver os problemas do desenvolvimento e também não podemos
seguir os modelos de hOje nas nações desenvolvidas, poís êstes não se adaptam
às nossas condições reais, mas a condições já altamente modificadas pela fase
de desenvolvimento em que se encontram. A nossa adaptação é muito mais
difícil, tendo de ser criados os modelos pelos quais ela se irá implantar.

Nas primeiras décadas dêste século, com efeito, graças ao progresso tec
nológico já até então obtido, as Sociedades da Desigualdade já desenvolvidas,
com· o seu tipo de sociedade-mercado, com a sua cultura do dinheiro, fizeram
com o socialismo, seu grande opositor dentro da tradição do século XIX, o jógo
do gato e do rato, como, aliás, previra William Morris, a figura central da
tradição no fim do século passado. Mortis indagava "se, em suma, a tremenda
organização da sociedade comercial cíviUzada não está fazendo conosco socia
listas O jôgo do gato e do rato. Nâo será que a Sociedade da Desigualdade está
aceitando a maquinaria (do socialismo) e pondo-a para funcionar no sentido
de sustentar essa mesma sociedade em condições de algum modo, talvez,
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remendadas, mas seguras"... "Os operários mais bem tratados, melhor organi
zados, ajudando-se a se governar a si-mesmos, mas sem mais pretender a igual
dade com os ricos, nem terem disto mais esperanças do que a têm hoje". Morris
escrevia isto no século XIX em plena triunfo vitoriano da civilização utilitária.
Era uma visão profética do "nôvo capitalismo" da América do Norte.

A Bahia teve no fim do século passado, na sua grande figura de capitalista
que foi Luiz Tarquino, um exemplo típico dêsse jôgo do gato com o rato, com
a sua obra exemplar de um capitalismo humanizado. Não faltava a Luiz Tar
quina a agudeza de pensamento necessária para sentir que a sociedade do lucro
precisava de certas roupagens sOc1a]jstas para se tornar segura. Morris não o
~onheceu mas o imaginou e previu.

A nossa época não tem a tranqüilidade vitoriana, contra qual se levantava
WiIliam Morris, mas tem Sllas semelhanças. Os capitalistas de hoje retomaram
um senso de segurança vitoriano, eom os sindicatos organizados e conservado
res dos nossos dias, o serviço de relações públicas, os altos salários, os cuidados
com a saúde, o bem-estar e a educação dos trabalhadores e as "corporations"
com os operários também acionistas. O gato socialista fêz-se um gato de louça.
Tôda a civilização ocidental das nações desenvolvidas é hoje a da sociedade
gue William Morris previu no- fim do século.

Mas não era esta a sociedade capitalista do comêço do século XIX. Pode
remos nós, que não temos apenas de continuar o capitalismo mas de criá.lo,
fazê-lo já nas condições a que chegou êle nos países desenvolvidos? Costuma
se dizer que a esquerda brasHeira é uma esquerda festiva. Poderemos nós tam
bém fazer um capitalismo festivo? ou, pelo menos, um capitalismo à Luiz Tar
quina? O capitalismo humanizado - para usar outra expressão muito do nosso
gôsto - dos dias de hoje é êsse capitalismo em tremendo estado de concentra
ção e riqueza, com os capitalistas em grau 'de segurança tão alto, que lembram
a do próprio Estado, o que, em vigor, faz do empresário uma figura quase públi
ca. Será talvez por isto que tanto hoje dizem que os Estados Unidos são a Rús
sia rica e esta, a América do Norte pobre.

Se êste é um lado da questão, não desejo me deter nêle mas em nosso
problema de educadores, convocados que nos achamos para verdadeiros desa
fios, em meio aos projetos da sociedade em desenvolvimento. O desenvolvi
mento da sociedade contemporânea, que a levou ao grau de organização e
coalescencia a que nos referimos, não foi desenvolvimento homogêneo nem
uniforme e singelo, mas algo de extremamente complexo e mesmo contrnditó
rio. A sociedade da desigualdade, do lucro, do mercado e do dinheiro nunca
foi isto pura e simplesmente. Para sobreviver contou com outros valôre~ que
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nunca esqueceu de cultivar. Assim, desenvolveu, ao lado do seu utilitarismo,
o e~'Pirito de serviço com que marcou o seu funcionário civil ou militar e as
demais atividades voluntárias da comunidade, a doutrina da igualdade de
oportunidades com que buscou tornar democrática a busca peja desigualdade,
estendeu a educação a todos num esfôrço para a todos permitir partilhar da
sociedade e, por último, criou o serviço de relações públicas que é uma conti·
nuação do esfôrço educacional, para dar certo grau de consciência, ou aparên.
cia de comunicaçã.o entre o indivíduo e o complexo social. Foi graças a tudo
isso, que construiu a imagem da sociedade que se sobrepõe à do puro mercado,
ou, pelo menos, explica esta última ao indivíduo arregimentado mas relativa
mente seguro dentro da opuJencia aIcançpda.

Poderemos nós, subdesenvolvidos, que náo fizemos isso em seu tempo,
recriar tôdas essas instituições para a nossa tardia adaptação? Sobretudo aque
le "espírito de serviço",que, ao lado.da sociedade competitiva, criou a sociedade
dos responsáveis, dos guardiães das regras do jÓgo, que fizeram os funcioná
rios, por exemplo, da Inglaterra, nação em que primeiro se desenvolveu a socie
dade da laissez-faire e do livre individualismo? Hoje, os funcionários ganharam
a mentalidade dos assalariados e exercem a sua função à maneira defensiva que
caracteriza a atuação do operário, São fôrças de pressão e não os guardiães da
sociedade.

Não preciso encarecer que nossas dificuldades sáo sem dúvida maiores do
que as que assaltaram, em seu tempo, as sociedades: hoje desenvolvidas. Dentre
tÓdas aquelas instituições criadas então para fazer face à adaptação à transfor
mação social, nenhuma será, por certo, mais importante do que a da educação.
Ela é que poderá ter a flexibilidade e a virtuosidade necessária para se erguer
i. altura de nossas dificuldades.

Cabe·nos nada mais, nada menos, do que vencer a crise de compreensão
bem mai~ <:omplexa em que se debate a sociedade em desenvolvimento. Tornar
o presente compreensível a despeito de suas contradições, por intermédio do
que chamamos cultura, que mais não é do que o conjunto de idéias e senti·
mentos que desenvolvermos para buscar entender e controlar o nosso compli
cado e dificil presente. Cabe-nos, afinal, acompanhar o processo de iniciação e
integração social de cada individuo no mundo confuso e tumulrnoso de nossa
sociedade em transformação. Para pensannos em têrmos de experiência sóbre
sociedade temos de partir de um grupo de pessoas, de um povo que vive em
certc local, em certo estado, em certo país e, por fim, no mundo. Mas nesse
local, nesse estado, nesse país e no mundo existimos uns em relação com
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outros e todos sujeitos a fôrças, leis e governos de tôda ordem, por
sua vez decorrentes de condições históricas e culturais as mais diver

sas, imersos, finalmente, em um todo de posições conflitantes e opostas,

que atingem e dominam nossas vidas individuais de maneira constante

e inelutável. O homem primitivo tinha a sua sociedade simples e in
teligível e as condições materiais dominadoras e implacáveis. O homem moder
no tem posição polarmente oposta. Domina razoàvelmente (em teoria, pelo

menos )as condições materiais e se sente obscuramente dominado se não esma

gado pela complexidade de suas relações sociais e de seu mundo cultural. O

velho destino e fatalidade em que se refugiavam os antigos se eclipsou e hoje

temos o homem, porque ainda convencido de que pode ser senhor do seu desti

no, inconformado com a nova espécie de tirania social a que se ve submetido,
mas na realidade, fraco, se não impotente.

Essa inconformidade do indivíduo é que marca o sentido da nossa hora
e comanda a atitude de engajamento e compromisso do homem contemporâneo.

Tôdas as dificuldades de compreender, em seu todo, o complexo processo de
transfonnação social, tôda a sua real confusão de espírito não consegue impedir
o estado de vigília, de mobilização e de energia comprometida que marca a
mocidade de nosso tempo.

Mesmo aqui em nossa Bahia, temos a ilustração do nosso tempo. Saímos
do relativo descanso, em que vivíamos nas primeiras décadas dêste século, para
() tumulto da modernização ou desenvolvimento. Até a segunda guerra mundial,

estávamos mergulhados em uma vida reflexa, em (lue podíamos separar a nossa
consciência intelectual das condições materiais da existência do povo, e viver

em dois planos, ambos relativamente tranqüilos: o da estagnada resignação dos
muitos e o da confortável opulência dos poucos, êstes envolvidos em eventuais

e pequenas 'luerelas de política partidária e de luta de intêresses, mas assentes
e tranqüilos em sua motivação cultural impregnada de valôres transferidos das
culturas intelectuais cuja influência sofriam e que aqui chegavam idealizadas,
mais como SImples formas de contemplação e de apreciação estética, do que
como modos de operação. Cultura se fazia, para esses poucos, uma forma de
isolamento, de distância, de agradável e voluntário exílío do meio inculto e

atrasado em que tinham de viver. :Este isolamento tanto mais parecia justo e
aceitável, quando, por motivos totalmente diversos, a cultura também na Europa
tomara no século XIX, por prolongado período, êste aspecto, de meio de fuga
ilS contradições e horrores do "progresso" causado pelo processo de moderniza
ção. A nossa chamada alienação cultural era uma forma exaltada da substitui
ção da vida pela arte, que também na Europa tivera seu momento, com a idéia
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da cultura como forma de evasão à necessidade da luta e do engajamento nas
formas conflitantes, desagradáveis e, de certo modo, intoleráveis da mudança
sodal em curso.

A cultura, na Europa, era a "salvação", como em outros tempos fôra a reli
gião, para o rebelde ineonformado com os sofrimentos e as rupnlras do "pro
gresso" industrial, e, para n6s, a forma tranqüila de viver como estrangeiro em
nosso próprio país atrasado e primitivo.

Tudo isto se alterou e estamos a viver período social que, na Europa, teve
seu início na primeira metade do século XIX, quando a radical mudança das
condições de trabalho fragmentou a antiga sociedade já mercantil mas funda
mentalmente agrária e artesanal e fêz surgir a nova sociedade industrial, que
hoje está em fase avançada nos países desenvolvidos.

Com o comêço, assim, do processo de industrialização, desapareceu a nOssa
tranqüilidade social, desapareceu a possibilidade da vida em dois planos, o dos

poucos, e.ducados e distantes, e o dos muitos, quietos e ignorantes. Rompeu-se
o descuidado enleio em que vivíamos e o conglomerado humano todo êle entrou
a agitar-se, numa convulsão que não é integração nem unidade mas, em essên
cia, confusão. Embora em outro ritmo e em outro espírito, outro zeitgeist, o
mesmo sucedera antes nos países hoje desenvolvidos. Sucede, porém, conosco,
quando os conhecimentos humanos são outros, outros os meios de transporte e
comunicação e outros os meios de difusão, se não do saber, da informaçao e
da notícia. O novo dinamismo social se faz assim extenso, geral e insopitável
e outro o estado de espírito do povo. E como a distância cultural entre o país
disperso pela vastidão territorial, sem maiores tradições locais, pobre e igno
rante, e o país dos poucos localizados nos centros urbanos, sedes do poder e da
modesta mas concentrada riqueza, era muito grande, êsses centros vêm sendo
tomados como por assalto, crescendo em população de forma a s6 êste fato
bastar para sua desorganização. Assim, o que ocorre não é apenas a tomada de
uma nova atitude pelo indivíduo em face de suas condiçóes existenciais em
cada um dos dois países em que se divide a nação, mas a mobilização de tôda
a população para os centros em que se refugiava o segundo país com sua peque
na e tranqüila riqueza. A mudança de atitude do indivíduo se soma à de sua
concentração, não nas cidades propriamente ditas, à maneira de um crescimen
to urbano, mas nos centros de govêrno e de poder, que funcionavam no país
como metrópoles, nO sentido colonizador do têrmo.

Os países colonizadores evitaram êste fenômeno, dando independência
política às suas colônias e fechando as suas fronteiras à imigração colonial. Os
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países, como O nosso, que faziam a colonização interna, não o poderiam evitar
sem uma descentralização de poder e de recursos para que não se achavam
preparados e a que se opunham certas características do nosso tempo, marcado

por outra forma específica de concentracionismo, fundado na amplitude da

organização do trabalho e nas facilidades de transporte e comunicação. Com
efeito, a nossa éJKlca é essencialmenteantilocalista, tornando extremamente di
fícil a reprodução da situação loealista que as condiç'Ões históricas anteriores
haviam criado, em seu tempo, para os países hoje desenvolvidos. :f:ste fato cria,
sem dúvida, novas dificuldades para a transformação social em que nos vemos
envolvidos e acentua a diferença entre o que ocorreu no século dezenove e
princípio dêste século em outras partes do mundo e o que ocorre nos países
hoje em desenvolvimento, sem falar na outra explosão que é a demográfica
decorrente dos meios de redução da mortalidade. Mobilidade populacional e
expansão demográfica produzem uma multiplicação de número nos centros
anteriormente organizados do país, que só por si sugere períodos históricos de
declínio se não extinção da civilização, chegando a lembrar longinquamente a
invasão dos bárbaros na Europa.

Mas, há mais do que essas mudanças, por assim dizer físicas, do nosso

quadro social. Há mudanças da natureza do conhecimento ou saber agora utili

zável, há mudança no comportamento do homem nôvo que as condíções atnai.~

estão gerando, há mudança na difusão da informação e na forma de comunica

ção entre os homens, (pIe nos afetam ainda mais, como educadores, do que o

que referimos anteriormente, embora aquêle problt>ma do número e da caneen·

tração populacional seja por si só enorme.

A mudança da natureza do conhecimento ou saber a ser transmitido é a
mais importante para nós educadores. Com a existência dos dois países, o dos
educados e o dos chamados ignorantes, a nossa tarefa seria a de fonnar a elite
condutora da vida social, cujos conhecimentos eram dominantemente de delibe
ração e escolha na ordem política e social, de aplicação de normas e regras
profissionais na medicina (altamente individualizada), na atividade liberal de
base prática ou jurídica e na engenharia civil ou militar aplicadas. Ao lado
disto, procurávamos dar a,essa elite urna cultura geral (hoje chamada educação
de consumo) para aprimorar-lhes as artes da convivência social e de vida ele
gante e civilizada.

Para isto, desde a escola primana, 3('entuávamos os aspectos intelectuais
da educação, a ser desenvolvidos e disciplinados na escola secundária, pata o
ingresso na escola superior de preparo para as profissões liberais. Tôda a pro-
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dução e o próprio comércio eram servidos por um saber costumeiro e prático,
dispensando, em alto grau, saber propriamente escolástico. Essa educação esco
lar era perfeitamente ajustada às condições sociais dominantes e com ela vive
mos até, pràticamente, a década de 30. Na Bahia, podemos dizer que êsse
tranqüilo estado de causas se prolonga pelo menos até 40 se não 50. Somente
nos últimos anos é que, também na Bahia, a situação começa a sofrer mudança
considerável. Rompe-se o isolamento, que era até físico, do Recôncavo, o Esta
do entra em certo processo de integração regional, diminui a separação entre
interior e Capital e, pelo menos, as regiões do nordeste e do sudeste entram
em certa coalescêncía, restando ainda relativamente isolados o sul e o oeste
do São Francisco. Mas não é só a integração geográfica mas também a social,
com o incremento da gravitação para Salvador e não já apenas para o Sul do
País. Embora o petróleo, por motivo de sua nacionalização, não tenha tido a
influência que dêle se poderia esperar, o Estado agora defronta um surto in
dustrial, que poderá levá-lo a se recuperar econômicamente e a dar ao baiano
uma nova atitude em relação ao seu próprio Estado. São aspectos da mudança
institucional em processo, que irá detenninar a mudança no tipo de educação
de que virá a precisar. Já não lhe basta a simples educação de elite que o habi·
lite à atuação no país mais do que em seu próprio Estado, já não lhe basta a
educação de consumo para viver melhor, nas condições em que se acha, mas
faz-se necessário uma educação para a produção e a capacitação de cada
indivíduo para aplicar nas formas de trabalho modificadas o conhecimento

científico e técnico dos dias de hoje.

Isto corresponde a uma mudança no espírito e nos métodos de ensino que
se inicia desde a escola primária. Primeiro, a educação se faz necessária para
todos. Segundo, há uma modificação profunda da qualidade da educação a ofe
recer. Essa modificação da qualidade da educação se processou com grande
dificuldade 1:0S próprios países desenvolvidos. Geralmente, os países da Europa
resolveram o problema oferecendo diferentes tipos de educação, em instituições
sep9radas. Entre nÓs parece que nos encaminhamos para uma instituição única
polivalente. Mas a marcha é para uma modificação profunda de conteúdo e
de método.

o essencial é que o conhecimento já não é apenas necessário para melhor
compreender a vida, mas é instrumental para o próprio trabalho, que se vai
fazer cada vez mais científico e tecnicamente qualificado. A educação passa a
ser fundamentalmente a educação para ensinar a trabalhar desde o nível primá
rio ao superior. As formas de trabalho, sejam as de produção ou de serviço,
passam tôdas a exigir treino escolar e saber de tipo intelectual e técnico.
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Tal educação vai servir a um aluno desperto em suas aspirações individuais,

altamente motivado para encontrar na educação os meios de vencer as dificul

dades da competição sodal e muito mais amplamente informado do que a anti

ga criança dócíl ou preguiçosa dos períodos anteriores. Os meios chamados de

comunicação de massa põem-no em contato com uma informação geral

que, de algum modo, o desenraíza do seu meio imediato e até da sua família,

correspondendo à sua iniciação em uma sociedade mais ampla {lue a sua ime

diata, e, sobretudo, mais impessoal.

A comunicaçâo entre o mestre e a aluno, em (lualquer dos níveis de ensi

no, faz-se algo muito mais difícíl. Sempre fomos, como edncadores, convidados

a uma tarefa quase impossível. Para educar, temos que conhecer a criança, o

adolescente ou o adulto, temos de conhecer a parcela do conhecimento humano

cuja aprendizagem vamos conduzir e orientar e temos dt, conhecer a sociedade

e a cultura a que pertencemos. Cada um desses setores se fêz hoje todo um

mundo de estudos e conhecimentos. Acrescente-se (lue já não recebemos o alu

no como a página em branco que pedagogos antigos imaginavam, mas como

um ser humano vitalizado e alerta, com uma massa informe de experii'llcias

em sua cabeça, que não recebeu tanto da família e da vizinhança mais ou menos

eclipsadas, mas dos seus pares, do transistor, do rádio e da televisão. (Cami

nha-se para tornar o estudo crítico dêsses meios de comunicação um dos pontos

fundamentais da educação escolar.) :E:sse m\vo aluno vivo e ativo pela sua

participação fora da escola na difusão oral e visual da cultura ambiente é um

desafio ao mestre, que lhe parece distante e estranho.

Pode-se ver por aí como se fêz complexa e difícíl a tarefa de educar. Tudo
isso, contudo, e apenas um lado do problema. Ao nôvo aluno, ao seu número

multiplicado dezenas de vezes, ao nôvo saber, à difusão e ao alargamento da

informação oral, comercializada e propagandística, junta-se o problema da nova

sociedade em formação, junta-se o desaparecimento dos dois países, junta-se a

extensão do poder à maioria, junta-se a confusâo de desejarem os muitos os

privilégios dos poucos, junta-se, por fim, o desaparecimento da comunidade,
pois as novas relações sociais se estabelecem impessoalmente dentro das formas

amplas de trabalho especializado e pela comunicação mais direta com centros

distantes do que com vizinhos ou com o local de vida. Se pudéssemos nos deter

na análise da situação que essa simples enumeração nos deixa entrever, teríamos

de concluir com uma imensa admiração pelo homem brasileiro, de que é o pro

fessor e o educador, um exemplo, que perdido neste báratro que ma] podemos
descrever, ainda consegue guardar tantas qualidades e até uma certa funda-
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mental bondade e espírito de conciliação e brandura, sem falar na extraordiná
ria capacidade de alegria, que atinge tantas vêzes à expressão artística.

E: que, a despeito de tudo, a despeito da divisão, do abandono e do sofri
mento, ou talvez por tudo isto, vem-se formando o que se poderia chamar o
povo brasileiro, que não é um aglomerado de pessoas mas uma experiência
histórica, uma soma de alegrias e tristezas, de vicissitudes em comum, de dis
posições e temperamentos e hábitos longamente desenvolvidos, de tudo resul
tando um estilo, uma foona comum de responder à vida, um tom, um senso
de humor, um caráter nacional. E êsse espírito que forma uma nação e talvez
êle se encontre mais no povo do que nas elites que nominalmente deveriam
tê-lo dirigido. Ê nesse povo que se veio formando, ao longo de nossa história,
por uma ex.periência que não chegou a ser escrita e que s6 ultimamente aparece
na literatura moderna brasileira - que "amos encontrar razões para esperar
poder sair da confusão que marca a nossa fase de mudança e transformação
social.

Depois, porém, dessa esperança a que não falta a nota antes de fé do que
de comprovação, o nosso apoio, a base de um esfôrço voluntário, dirigido e
consciente, para vencer a crise em que nos debatemos, é a educação, é a escola,
é a descoberta, a formulação e a difusão da cultura brasileira, mediante a qual
buscaremos pôr sob contrôle a transformação social. A extensão e a qualidade
da educação e a incorporação por ela do desígnio nacional, do projeto nacional,
daquela alma comum que entrevemos no povo brasileiro, poderá levar-nos a
vencer a ex.tensa e árdua conjuntura brasileira e consolidar a nação, que não
é um produto espontâneo mas algo que temos de ajudar o povo a construir e
fazer com o material de tôda a história brasileira, somando o exemplo e a expe
riência, os erros e os acertos dos que já morreram, dos que vivem e dos que irão
viver, a fim de prosseguir na obra sempre inacabada de criação, revisão, adap
tação e contínua reconstrução do caráter nacional.

E dessa imensa tarefa somos nós, os educadores, as testemunhas mais vigi
lantes e ouso dizer os colaboradores mais próximos. A velha metáfora salta-me
à pena: o sal da terra. A nação francesa tão profundamente ligada ao início
dessa longa revolução, que está ainda em curso e que vive agora entre nós a
sua hora de partida para o desenvolvimento, deu aos seus professôres primários
a designação de instituteurs, instituidores. Gostaria de ver o nome estendido a
todos os professôres, de todos os níveis. Profundamente agradecido à honra
que me destes, fazendo-me paraninfo de vossa formatura, permiti-me que vos
saúde com êsse nome. .. Sois, como educadores, os instituidores do Brasil ...
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Poulo (' da Urllvp,,,dade Cotallco

a) Sistema tributário do Império

Com a outorga da Constituição do Império, passamos a ter o primeiro

sistema constitucional tributário. B que o constitucionalismo, a partir do qual,

somente, é possível falar-se em Constituição, no sentido em que o toma a

ciência do direito constitucíonaf moderno, se inaugura, no Brasil, com êsse

diploma.

Sistema tributário tínhamos, sem dúvida, anteríomlente. A qualificação

de sistema "Constitucional", entretanto, só pode lhe caber a partir de então.



64 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Mal aparecíam, na Europa, ainda infinnes, os primeiros pruridos do direito

administrativo; nesta altura, não se podia pensar em direito financeiro como

ramo destacável do direito administrativo.

A informação do legislador constituinte, a tal respeito, era, pois, bastante

precária, o que se refletiu na qualidade de seu trabalho.

De forma empírica e - por isso mesmo - inorgânica, a Constituição

imperial trata da matéria tributária, direta ou indiretamente, em meia dúzia

de disposições que serão aqui examinadas ràpidamente.

Deve-se, entretanto, inicialmente, salientar que a aparente parcimônia do

constituinte se deveu principalmente ao fato de o Império brasileiro constituir-se

em estado unitário, o que, desde logo, dispensava o complexo mínimo de dispo

siçóes típicas da problemática federal.

O § 19 do art. 36 mandava que a iniciativa da Câmara dos Deputados,
seria privativa, em matéria de impostos. Tratando dos Conselhos Gerais das

Províncias e dos governos regionais, veda·lhes propor ou deliberar sôbre

"imposições, cuja iniciativa é da competência particular da Câmara dos Depu

tados" (§ 39 do art. 83).

Ao cuidar da Fazenda Nacional (título VII, capo III), cria o Tesouro

Nacional (art. 170), fixa o princípio da anualidade das "constituiçóes diretas"

(art. 171) e da universalidade do orçamento (art. 172).

Finalmente, no rol das "garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos

brasileiros", afirma o tradicional princípio segundo o qual "nenhum cidadão

pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude

da lei" (§ 1<l, art. 179), de larga aplicação em matéria tributária e essencial.

mente infonnador do "estatuto do contribuinte", ao lado daquele outro prin.

cipio, segundo o qual "a lei será igual para todos, quer proteja quer castigue"

(~ 13), que se incorporaram às tradições jurídico-políticas brasileiras. Tais

mandamentos, entretanto, são genéricos e atuam em qualquer circunstância e

diante de qualquer matéria.

Já, específico à matéria tributária é o § 15, assim redigido:

"Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado, em

proporção dos seus bens".

A inclusão solene de tal princípio importava no reconhecimento, já então,

do triunfo das idéias sociais avançadas para a época, na consagração de um
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ideal de justiça social e acolhimento pleno dos eànone~ de Adam Smith. Sua

réplica, na Constituição de 1946, estava no artigo 202, suprimido pela Emenda

Constitucional n9 18 e abolido do sistema <.Itual.

Ve-se, da contemplaç',lo dêsse quadro, que o sistema constitucional tribu

tário do Império era muito flexível, além de bastante primário e simples. I\ão

obstante possa ser considerado como dos mais completos da época, a verdade

é (lue o direito trihutário não existia, como setor distinto do direito púhlíw,

nriO tendo mesmo se iniciado o processo de difcrenciaçfw que detE'rminllll a

afirmação da ciencia do direito administrativo como ramo autônomo da ci{"ncia

do direito (e o direito trihutário é um sub-ramo do administrativo).

Lei imperial de 24 de outubro de 1882 constitui-se na primeira meuida

tendente a permitir alguma descentralização e a primeira tentativa parcial de

discriminação de rendas, entre () Gov{\rno Central c os provinciais.

O Ato Adicional levanta o problema da necessidade de recursos próprios

às Províncias, ao conferir-lhes responsabilidades administrativas próprias, como

muito bem o assinala Uruguai (pág. 127).

O receio manifestado por este autor quanto à unidade nacional, em razúo

das dificuldades decorrentes da earencia de recursos públicos, pela pubreza das

fontes trihutárias ("Estudos Práticos sôbre a administração das Províncias do

Brasil", de 1865, vo1. I, págs. 242 e 243), decorria da anarquia administrativ:l

e política, desajudada pela indpiência científica dos responsávds pela coisa

pública. A situação caótica engendrada pela conjuntura vivida pelo país, na

transição do primeiro para o segundo Império, é comentada por Carvalho

Pinto, com muito realismo ("Discriminação de Rendas", S. Paulo, 194'3

pág. 129).

Não é de admirar que a informação científica a respeito dos problemas

tributários fôsse, então, de pouca ou nenhuma significação e valia. O próprio

direito administrativo, do qual se desprende o financeiro, mal começava a

conhecer alguma tratação. O insigne Pereira do Rego, ao apresentar seu com

pendio, já falava da temeridade da "emprêsa" a r~speito "d'umu sdl;ncia ainda

nova para nós, e que era mister crE'ar, tarefa muito além dos meus fracos

recursos" (pág. 1).

O notável1ente do Recife, no capíhllo XII de slIa obra, cuida dm impostos,

dedicando-lhes trinta páginas e díspensando-Ihes trato admiràvelm(~ntl' sistl'mA

tico, para o grán de adiantami'nto científico da época.
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Saindo sua "terceíra edição augmentada e correcta" em 1877, ainda náo

faz qualquer menção ao problema da repartição das fontes de receita c 

correspondentemente - dos tributos, entre o Império e as Províncias.

De todo o exposto pode-se concluir que o sistema constitucional tributário

do Império era extremamente flexível, limitando-se a Constituição a enunciar

uns tantos princípios gerais positivos ou negativos, a serem observados pelo

legislador ordinário. Obedecidos esses singelos princípios, dispunha o legislador

ordinário de ampla liberdade em sua ação, para instituir quantos trihutos

qui~esse, pela forma que o desejasse e quando lhe apro\1vess{'.

b} Sistema tributário da I República

InaugurJ.udo o regime republicano, no Bra&il, a Constituil.'ão de 1891

prescreveu nos artigos 7Q e 99 medidas estritas de natureza tributária, tais ('omo

atribuição de competência exclusiva à União, para decretação de:

"I. impostos sôbre importação de procedência estrangeira;

2. direitos de entrada, saída e estadia de navios;

3. taxas de sêlo, salvo a restrição do art. 99, § 1<;', n9 1;

4. taxas dos correios e telégrafos federai~.

§ Y' - Também compete privativamente à União:

2P - A criação e manutenção de alfândegas."

€sse diploma constitucional, entretanto, não se limitava a exibir a notável

novidade da instauração da forma republicana de Govêmo, mas inaugurava o

sistema federal, trazendo, pois, concomitantemente e de um só golpe, duas

substanciais modificações quaHtativas à configuração jurídica do Estado
brasileiro.

Ora, a federação exigia autonomia financeira para os Estados, mediante

a outorga de fontes próprias de receitas. Foi disso que cuidou o arto 9','

da Constituição de 1891, ao entregar, em caráter privativo, aos Estados.

os impostos:

"I, sôbre exportação de mercadorias de sua própria produçilO;

2. sôbre im6vei'> rurais e urbanos;

3. s6brc transmissão de propriedade;
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4. sôbre indústrias e profi~sões.

(§ 19)

67

1. taxa de sêlo, quanto aos atos emanados de seus respectivos gover
nos e negócios de sua economia;

2. contribuições concernentes aos seus telégrafos e correios".

Vê-se que essa primeira tentativa de discriminação de rendas foi parei

moniosa e pouca extensa, abrangendo pequena parcela do campo de possibi

lidades tributárias. Verifica-se que o campo das competências exclusivas era

muito restrito. Daí a necessidade de cuidar-se do impôsto nôvo, o que se fêz

mediante a disposição do artigo 12, que assim era redigido:

"Além das fontes de receita discriminadas nos artigos 79 e 9", é lícito

à União, como aos Estados, cumulativamente ou não, criar outras

quaisquer, não contravindo O disposto nos artigos 79, 9.9 e 11, n.? 1:'

A experiência de que dão ampla conta os repert6rios de jurisprudência e

a escassa doutrina de então demonstram que a essa vala comum se atuavam

quase todos os problemas tributários ocorríveis.

Entre os dois grandes males apontados na discriminação da primeira

Constituição republicana, está, ao lado da porta aberta às imposições interlocais,

a amplitude do campo concorrente, ensejador de perturbadoras superposições

de tributos. Quanto à competência municipal, nenhuma disposição direta e

expressa se vê nesse diploma constitucional. Limita-se exclusivamente ao

enunciado do art. 68, que assím reza;

"Os Estados organizar.se.ão de forma que fique assegurada a auto

nomia dos municípios em tudo quanto respeita ao seu pec:uliar

interêsse".

Completam o panorama geral do sistema constitucional tributário da

Constituição de 1891 as disposições a seguir examinadas. São princípios de

natureza tributária a serem observados, quer pela legislação federal, quer pela

estadual ou municipal:

"Os impostos decretados pela União devem ser unífonnes para todos

os Estados" (§ 29 do art. 79 ).

"É isenta de impostos, no Estado por onde se exportar, a produção

dos outros Estados" (§ 2Q do art. 9l?).
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Verifica-se, da pr6pria terminologia empregada - inclusive do uso da

expressão "isenção" e da linguagem constitucional, em outras passagens refe

rentes à matéria -, o estado de involução da ciência do direito financeiro, então,

quando ainda não havia grau de elaboração capaz de permitir sistematização

e emprêgo de tenninologia de qualquer rigor científico:

"Só é lícito a um Estado tributar a importação de mercadorias

estrangeiras, quando destinadas ao consumo no seu território, rever

tendo, porém, o produto do impósto para o Tesouro Federal" (§ 3<;1 do
art.9Q).

A imunidade recíproca já. era, em razão mesmo da natureza federal, que

passava a ter o Estado brasileiro, princípio constitucional da mais alta impor

tância, consagrado que foi da seguinte fonua:

<OI! proibido aos estados tributar bens e rendas federais ou serviços a

cargo da União, e reciprocamente" (art. 10).

Com efeito, a imunidade tributária reciproca não poderia deixar de compa

recer como princípio constitucional, tendo agido com prudência e grande

descortínio o legislador constituinte de 1891, ao consagrá-la expressamente, o

que, se do ponto de vista rigorosamente técnico, não era essencialmente

necessário - uma vez que a imunidade tributária recíproca, à semelhança do

que ocorre nos Estados Unidos da América, é ínsita à natureza federal do

estado - a prndencia política, o bom senso e a experiência prática recomendam

sua expressa menção, como foi feito.

Prossegue a apresentação do quadro formado pelo sistema constitucional
tributário republicano de 1891.

"Art. 11 - ~ vedado aos Estados, como à União:

]r) criar impostos de trânsito pelo território de um Estado, ou na

passagem de um para outro, sôbre produtos de outros Estados da
República, ou estrangeiros, e bem assim, sôbre os veículos de terra
e água, que o transportarem";

3()) prescrever leis retroativas".

Vê-se que tais limitações, também necessária decorrência da natureza

federal do Estado brasileiro, então inaugurado, e até hoje repetidas pela Cons-
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tituição Federal, já erígiam ]Ítnihl~'ôes constitucionais ao poder dl' tributar.

tolhendo, destarte, a liberdade do legislador ordinário, sob certos aspl'dos

c dentro de prévios e deternünados limites.

Além da proibição da prescrição de leis retroativas - diretanwnte impor

tante, também, para o direito tributário - em caráter peremptório e perft'ita

mente de acôrdo com a noção de estado de direito e constitucional, o parágrafo

30 do aft. 72, que tratava da declaração de direitos, dizia, de forma eategóric-a

e inescusáveL

"Nenhum impôsto, de qualquer natureza, poderá ser cobrado. sen{io

em virtude de uma lei (lue o autorize".

Esse o quadro formado pelo sistema constitucional tributário brasileiro, na

primeira República. De seu exame se verifica que, em matéria de tributos

municipais, salvo aquelas restrições genéricas, enunciadas como princípios

constitucionais, de validade universal, nada mais era disposto. Voltava - sob o

aspecto financeiro - o município a significar mera repartiç'ão administrativa

do estado, integralmente sujeito a seus desígnios, em matéria financeira.

Do sistema imperial que se polarizava na capital c nos mu~icípios, com

ahstração das regiões destituídas de maior importância, as províncias, invo

lui-se, sob certa perspectiva, em 1891, para a total destituição do município de

SlIa dignidade constitucional. Quanto à discriminaçfío de rendas, em si mesma

considerada, rumo instnlmento de evitação de conflitos recíprocos ~ de asse

curamento da autonomia dos Estados - e também da União - sua pouca

extensão não pôde contribuir para um ambiente totalmente livre de contro

vérsias. Por outro lado, as deficÍl~ncias técnicas da redação do artigo 12, - que

cuidava do campo comum de competência, além de ter a mais ampla latitude,

enscjadora de constantes e imensos atritos e conflitos, pela necessidade de con

vivéncia comum, dentro da mesma faixa - permitia, principalmente em face

Jo pouco desenvolvimento da ciência de direito financeiro, as mais disparatadas

afirmações exegéticas.

Impõe-se, pois, reconhecer como flexível e plástico o sistema constitucional

tributário da primeira República. I\esse regime, o legislador ordinário podia

agir - tanto na esfera da União, como na dos Estados - de forma muito livre,

instituindo, à semelhança dos demais países, francamente, tantos e tão variados

tributos quantos desejasse.
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c} Sistema constitucional tributário da II República

Grandes progressos conheceu, desde 1891 ..té 1934, ól déud.\ do dirdtu

financeiro, a qual - pode-se mesmo dizer - naset'u nesse interregno. Por outro

lado, a experiência federalista de quase meio século já permitia, não só i\V<\liar

com maior rigor a necessidade de se disciplinar constitucionalmente - l\ título

de arredamento prévio de conflitos e problemas - a matéria da repartiç'ão das

competências tributárias das entidades participantes do pacto federal, em

relação à Uniáo por elas criadas, como a própria vivência dos problemas decoro

rentes da mâ redação da Constituição de 91, nesse particular.

Por outro lado, o robustecimento da oonsdencia municipaUsta veio a ]"etlt.'

tir-se energicamente ~a Constituinte de 34, impondo O reconhecimento da

entidade política municipal, COm particular vigor, exigindo, como conseqütlncia.

a inclusão de mais êsse dado na complexa problemática da discriminação de

rendas.

o diploma constitucional promulgado em 1934 reparte - pela primeira

vez, em têrmos mais racionais - o campo tributário, entre a Unmo e os Estados,

incluindo, cOmo visto, nessa discriminação, também o município. De maneira

vasta, percorre pràtícamente quase tôda a matéria conhecida, evidenciando,

pela rigorosa propriedade da nomenclatura empregada, a incorporação dos

progressos científicos verificados desde 1891.

Atribui privativamente à União, pràticamente os mesmos tributos que

viriam figurar no art. 15 da Constituição de 46 (art. 6Q ). Aos Estados, também,

atribui privativamente oito impostos, perfeitamente definidos - a maioria dos

quais mantidos pela Constituição de 46 - racionalmente distribuídos e criterio

samente mencionados (art. 8Q ).

Aos municípios confere os impostos constantes do rol do § 29 do art. 13,

também em caráter privativo. Estabelece, nos parágrafos do art. 8Q, uma série

de limitações referentes: (a) à arrecadação do impósto de indústria e profissões,

pelo Município e pelo Estado, em partes iguais, embora o tributo seja estadual;
(b) o principio da unifonnidade do impôsto de vendas e consignações e a

indistinção quanto à procedência, espécie ou destino dos produtos onerados;

( c) regra de competência, com referência à cobrança dos impostos sÓbrc

transmissão de bens, inclusive causa mortis, procurando obviar, por anteci

pação, as possibilidades de conflitos de competência entre Estados.
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Estabelece - com técnica deficiente, é bem verdade, mas com cuidado e

extensão - a possibilidade da criação de impostos novos, "além dos que lhes

são atribuídos privativamente" (inciso VII, do art. 10).

A disciplina constitucional dos impostos "novos" vem dada pelo parágrafo

Ílnico do art, 10 e pelo artigo 11, de maneira tecnicamente imperfeita, sendo,

não obstante isso, tal disciplina, mutatis mutandi, a mesma consagrada pela

Constituição de 1946.

Suprimem-se, destarte, os enormes inconvenientes verificados em razão

da ampla oportunidade de exercício de competência concorrente, pela União

e pelos Estados.

Atendeu a Assembléia Constituinte às vozes unânimes condenatórias dos

impostos interestaduais, das bitríbutações e da competência cumulativa.

Prossegue a Constituição de 34, enunciando, nos itens VII, VIII, IX e X

do artigo 17, princípios negativos gerais, tais como: ( a) proibição feita às

pessoas públicas de "cobrar quaisquer tributos sem lei especial que os autorize,

ou fazê-los incidir sôbre efeitos já produzidos por atos jurídicos perfeitos",

assim como (b) "tributar os combustíveis produzidos no País, para motores de

explosão", ou ainda co~rar (c) "sob qualquer denominação, impostos interesta

duais, intermunicipais ... ". Quanto à imunidade recíproca - na Carta de 46

disciplinada pelo art. 31, V, o, - vinha disciplinada pelo inciso X, do artigo 17.

O parágrafo único dêsse artigo fazia ressalva - quanto à imunidade tributária

recíproca - das taxas remuneratórias devidas pelos concessionários de serviços

públicos. No art. 18 determinava-se ser vedado "à União decretar impostos que

não sejam uniformes em todo o território nacional, ou que importem distinção

em favor dos portos de uns contra os de outros Estados", principio, aliás, ima

nente ao estado federal.

A contrapartida dessa disposição vinha no inc~'O IV do art. 19, onde se vedava

a Estados e municípios "estabelecer diferença tributária em razão da proce

dência entre bens de qualquer natureza". O § 36 do art. 113, que tratava dos

direitos e das garantias individuais, dispunha que "nenhum impôsto gravará

diretamente a profissão de escritor, jornalista ou professor".

Imediata e diretamente interessantes à matéria tributária são os itens 2<;' e

3.9 do referido artigo 113, que tratam do princípio da legalidade e do princípio

do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
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:€ verdade que o princípio da legalidade, em matéria tributária, já vinha

expressamente tratado, de maneira específica, em artigo anterior. tsses são os

principaís dispositivos de natureza tributária da Constítuição de 1934.

Da contemplação do sistema formado por êsse diploma constitucional,

vê-se que, pela primeira vez, em todo o mundo, estrutura-se um sistema

constitucional tributário rígido e inflexível, que ao legislador ordinário não deixa

margem alguma de discrição ou liberdade.

Tanto ao legislativo nacional, como aos estaduais e mumclpais, são conce

didas taxativas e especificas faixas, a serem exploradas dentro de limites e~tos

e circunstanciados.

À lei não relega a Cons,tituição nenhuma oportunidade de colaborar na

tarefa de se plasmar o sistema tributário. ttle já sai acabado e pronto das mãos

do constituinte.

Tudo (jlle, em matéria tributária, se pode fazer é previsto, quanto ao

conteúdo, à forma, à oportunidade, à qualidade e à quantidade - de antemão

- pela Constituição. Às legislaturas somente resta a liberdade de ... obedecer

estrita e rigorosamente à Lei Máxima.

1'; a inauguração da característica tão típica ao Brasil, da absoluta e inar·

redável rigidez de seu sistema constitucional tributário, que vimos mantendo

até 1961, com a promulgação da Carta Constitucional vigente.

d} Sistema da Constituição de 1937

o regime de 1937 prossegue na obra de aperfeiçoamento do nosso sistema

tributário.

São interessantes às nossas observações, as disposições dos artigos 3CJ e 8Q

que, respectivamente, afirmam o princípio federal e atribuem aos Estados

capacidade para auto-organização e, principalmente, o custeio dos próprios

serviços "com seus próprios recursos". Por outro lado, o art. 16, n9 VI, declara

competir à União legislar sôbre "as finanças federais", disposição esta que só

pode ser interpretada como restritiva da competência do legislador federal.

É que, tão óbvia é sua capacidade para regular as finanças federais, - quando
não fósse por outra consideração, pelo argumento de Ruy, no sentido de que,

quando a Constituição defere uma competência, implicitamente dá os podêres
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necessários ao seu desempenho - (lue a única razão explicativa da presença

dessa locução só pode ser a necessidade de se reforçar o princípio federal e

a autonomia municipal, pela circunscrição expressa do campo de competencia

do legislador da União, à matéria diretamente pertinente a ela mesma.

A discriminação de rendas, em moldes bastante semelhantes aqueles da

Constituição de 46, se encontra nos artigos 20, 23 e 28, tratando dos impostos

novos o art. 24. Diz a artigo 20 competirem, em caráter privativo, il União, dnco

impostos expressamente mencionados, os quais são, mais ou menos, aqueles

mesmos afida persistentes em sua competência, de como definida pela Carta

de 1946.

Por outro lado, o art. 23 declara cabentes privativamente aos Estados

sete tipos de impostos, designados mediante terminologia já atualizada com

os avanços das conquistas mais atuais da ciência do direito tributário. Tratando

da competencia estadual, desdobra êsse dispositivo em quatro parágrafos, além

elos incisos designadores das entidades tributárias, estabelecendo regras refe

rentes à uniformidade da tributação por meio do impôsto de vendas e consig

nações, à partilha com o município do produto da arrecadação do impôsto de

indústria e profissões, além de outras regras especificadoras das formas de

atuação do Estado.

Trata da competência dos mumClplOS o artigo 28, que lhes atribui os

impostos de licença predial e diversões - além da parcela do de "indústria e

profissões", prevista pelo art. 23, § 2Q•

Rígida (lue é a discriminação de rendas, prevendo campos de exclusiva

competência para União, Estados e municípios, surge a necessidade de, da mes

ma forma que a Constituição de 1934, tratar dos impostos novos, o (lue se faz no

artigo 24 nos s<"guintes tc.nnos:

"Os estados poderão criar outros impostos. É vedada, entretanto, a

bitributação, prevalecendo o impôsto decretado pela União, quando

a competência fôr concorrente ... "

\'PTifi<:a.se, da redação dt':sse dispositivo, algum progresso técnico, com

re1açüo àquele correspondente, da Constituição de 1934.

Grandes divergências hermenêuticas suscitou êsse dispositivo, que foi.

mesmo, acoimado de deficiente e impreciso. Triunfou, entretanto, a tese que

lhe dava inteligência mais consentànea com sua razão de ser e funções, enten-
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dimento, aliás, que se aplica ao art. 21 da Constituição de 46, e que fôra dili

gentemente difundido por Carvalho Pinto (v. "Discriminaçã.o", pág. 142).

Muito interessante é a disposição do art. 25, perfeitamente consonante

com a consagração do princípio federal (art. 3.Q ) e a autonomia dos Estados

(art. 89 ), que assim se redige:

"Art. 25 - O território nacional constituirá uma unidade, do ponto

de vista alfandegário, econômico e comercíal, não podendo, no seu

interior, estabelecer-se qualquer barreira alfandegária ou outras limi·

tllçóes ao tráfego, vedado, assim, aos Estados como aos Municípios,

~'obrar, sob qualquer denominação, impostos interestaduais, intermu

nicipais, de viação ou de transporte, que gravem ou perturbem a livre

circulação de bens ou de pessoas e dos veículos que os transpor

tarem."

Entre os principias referelltes à matéria tributária .>lJbressaem-se aquele

consagrador da imunidade tributária recíproca (art 32, letra "c") e a dispo

sição do art. 34 que, procurando completar a disciplina tributária - no que

diz respeito à consecuçã( da necessária harmonia na federação, em matéria

tributária - estabelece o princípio da uniformidade da tributação federal e da

\'l'dação de discriminação relativa a portos de uns ,:ontra os de outros Estados.

Em contrapartida, proíbe também a Constituição o estabelecimento de

"discriminações tributárias ... entre bens ou mercadorias, por motivo de sua

pruccd('ncia", a Estados e munieípios (letra Uh", do art. 35).

!)erwrrendo-se o rol de garantias individuais concedidas pela Constituição

de 1937, verifica-se não figurar qualquer daquelas clássicas, referentes à má

téria tributária, constantes das demais Constituições brasileiras.

Assim é (Ine tínhamos, na vigencia dessa Carta Constitucional, um sistema

tributário tão rígido quanto o de 1946, mantida a feição geral hirta da Consti

hlição de 34, limitadora da liberdade e da pr6pria discrição do legislador

(II·uinário.

Esta característica da rigidez, continuada no texto de 1946 e levada ao

grau máximo na Emenda Constitucional nQ 18 - que suprimiu até os impostos

l'oncorrentes, chamados impostos "novos", tradicionalmente - foi abolida pelo

~ 6Y do .lrt. 19 da Carta Constitucional vigente. A significação e conseqüên

das desll\ tremenda quebra de tradição serão estuda.das ulterionnente.
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Posição Constitucional do Tribunal de Contas

Ao tecer comentários sÔbre a Constituição imperial, em obra que se tor
nou clássica, encarecia PIMENTA BUENO a importância da estruturação
de uma' Côrte de Contas, escrevendo a respeito: "E de suma necessidade. a
criação de um Tribunal de Contas, devidamente organizado, que examine e
compare a fidelidade das despesas com os créditos votados, as receitas com a.
lei do impôsto, que perscrute e siga pelo testemunho de documentos autên
ticos em todos os seus movimentos a aplkação e emprêgo dos valôres do Estado,
e que, enfim, possa assegurar a realidade e legalidade das contas. Sem êsse
poderoso auxiliar nada conseguirão as câmaras." (1)

(11 PIMENTA BUENO, "Direito Público Br~Uelro e Anál1se da COl1~tltuíção elo Impérl,y',
Tipograne. lmp. e Consto de J. V1l1eneuve e ela., Blo, 1851, pág. 00,
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A. despeito, porém, dessa recomendação, e da proposta apresentada ao
Parlamento pelo insigne MANOEL ALVES BRANCO, quando Ministrada
Fazenda, essa instituição s6 veio a ser criada através do Decreto Provisório
n.Q 966-A, de 7 d~ novembro de 1890, em plena República, por influência
de RUI BARBOSA.

Consagrado, desde logo, pela Constituição de 1891, no seu art. 89, o Tri
bunal de Contas - como preconizava o citado autOr do "Direito Público Bra
sileiro e Análise da Constituição do Império", quando nêle vislumbrava um
.inestimável auxiliar do Legislativo - inscreveu-se realmente na órbita dêsse
Poder. Haja vista a conclusão a que aportou RUI BARBOSA, ap6s o exame
do texto legal em causa, assinalando que "o processo de liquidar a receita e
despesa, e verificar a sua legitimidade, é um processo prévio; tem de ante
ceder o exercício das funções do Congresso Nacional, tocantes à receita e .des·
pesa" (2), E, prosseguindo no seu racíocínio, afirma que o Tribunal de Contas
está unicamente sujeito ao Poder Legislativo, porque - acentua - o Congres
so é quem elabora a Lei de Meios, conhecendo do exame das contas, a que
procedeu aquela Côrte. "Uma e outra - liquidação e apuração da legalidade
dessas contas - ensina RUI BARBOSA - "foram ventiladas e decididas, su-

prema e definitivamente, pelas autoridades a que a Constituição proveu no
julgamento dessas matérias: a do Tribunal de Contas, em primeira instância,
e, em grau final, a do Congresso," (3)

Admite-se, portanto, face à lição clarividente desse cultor máximo das
nossas letras jurídicas, que a primeira Constituição republicana deferisse à
CÔrte de Contas o caráter de órgão auxiliar do Poder Legislativo.

Defende a mesma tese o ilustre FRANCISCO CAMPOS, ao exarar pare
cer, em 1926, como Relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, escrevendo: "Se, portanto, as funções exercidas peIo Tribunal
de Contas não são de ordem administrativa, como, evidentemente, resulta da
sua natureza, nem de ordem judicial, como é palpável, e como tais funções
são da mesma natureza que as funções de contrôle que competem ao Legis
lativo, segue-se que o Tribunal de Contas é um órgão de natureza parlamen
tar, 6rgão auxiliar do Parlamento, e exerce, por delegação ou extensão cons
titucional de funções, funções clara, evidente e manifestamente congres
sionais.» (4)

A Constituição de 1934, a despeito de não estampar alusão clara àquela
vinculação, perfilha, no entanto, o conceito albergado pela Lei Maior anterior,

(21 RUI BARBOSA, "Comentários à ConstltulçAo Federal", Saraiva, 810 Paulo, 11134, vol. 6,
pág, 451.

i3) RU! BARBOSA, ob. clt., vol. 6, pág. 4.M.
(4) FRANCISCO CAMPOS. "Olrelto Constitucional", Uvtllrla Freitas Basto8, Rio, 1956, 2,0

volume. pág. 134.
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vislumbrado em alguns de seus cânone$, entre os quais o do art. 101, que deter
minava que ""a recusa do registro suspende a execução do contrato até ao
pronunciamento do Poder Legislativo".

Por seu tumo, a Carta de 1937, que, por motivos óbvios, não teve fun
cionamento nonnal, manteve a Côrte de Contas, escapando aos seus elabora·
dores o enc!uaclramento correto daquele Tribunal no âmbito dos Podêres
da União.

:\a Constituição de 1946, o legislador impediu qualquer dúvida a respeito
da matéria, quando, outorgando ao Tribunal de Contas a competência para
"acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas em lei, a
execução do orçamento" (art. 77, § 1.°), esclareceu sua verdadeira posição.

E a Constituição vigente, seguindo na esteira dessa tradição, ainda mais
ressalta a natureza dessa esquematização, estabelecendo, tachativamente:

"Art. 71, § l,o - O contrôle externo do Congresso Nacional será exer·
cido com o auxílio do Tribunal de Contas e compreenderá a apreciação
das contas do Presidente da República, o desempenho das funções de
auditoria financeira e orçamentária, e o julgamento das contas dos admi
nistradores e demais responsáveis por bens e va]ôres públicos_"

Aperfeiçoando a moderna técnica legislativa, acentuadamente desde a Cons
tituição que precedeu à atual, introduziu o legislador, no texto vigente, de
maneira reveladora, a instituição do Tribunal de Contas, no capítulo consa
grado ao Poder Legislativo (Capítulo VI, Seção VII). Agiu mode1armente,
porque, como se sabe, uma das funções mais importantes do Legislativo - no
tocante à inspeção que exerce sôbre os atos do Executivo - reside, por cert<:>,
na fiscalização financeira e orçamentária.

Esta exposição patenteia, de forma inequívoca, a pos1çao constitucional
característica do Tribunal de Contas, no Direito Público brasileiro, como órgão
auxiliar do Poder Legislativo.

2

A Posição da Côrte de Contas no Direito Estrangeiro
No processo inglês, por exemplo, onde se desconhece a instituição do

Tribunal de Contas, existindo apenas a figura do Comptroller und Auditor
General (examinador de Contas e Auditor-Geral), sabe-se que êle se erige no
centro do sistema de contrôle parlamentar. Explicando sua .>ituação, dentro
dêsse esquema, escreve o clássico DICEY: "É uma alta autoridade, absoluta
mente independente do Cabinete; não pode tomar parte na políti'::8, pois não
pode ser membro da Câmara dos Comuns ou dos Lordes" (~). E, mais adiante:

(5)' DICEY, "The Law af the Constltutlan", MacMl\Ian. Londres, 1960, pág. 319.
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":\0 desempenho de suas funções como Auditor, o Comptroller General veri
fica tôdas as contas públicas; relata anualmente ao Parlamento acêrca das
contas do exercício anterior. As contas da despesa subordinadas à Lei Orça
mentária são submetidas, por êle, no início de cada sessão, à Comissão de
Finanças da Câmara dos Comuns - uma Comissão formada para examinar
eS!)8S contas -, demonstrando a exatidão das verbas votadas pejo Parlamento
para atender às despesas públicas." (0)

e patente a vinculação do Comptroller and. Auditor General, como órgão
fiscalizador do Govêmo, ao Parlamento; inequívoco seu enquadramento na
área do Poder encarregado de elaborar as leis. Nesse sentido, é a lição de
H. E. DALE, esclarecendo que "o Comptroller and Auditor General constitui
um caso especial; a despeito de ser nomeado pelo Covêmo, é um alto fun
cionário da Câmara dos Comuns" (7).

Do mesmo modo que na Inglaterra, inexiste, nos Estados Unidos, uma
Côrte de Contas, tal como a consideramos. A guisa de inspeção financeira
da Administração, funciona o denominado General Acoounting Offi.ce - Depar.
tamento Geral de Contabilidade -, com a tarefa precípua de cooperar com
o Congresso americano no exame das contas da gestão financeira e orçamen
tária. Patenteia-se também nesse sistema a vinculação irrecusável dêsse 6rgão
ao Cúngresso National. No seguío magistério de BINKLEY e MOOS, "o pro
pósito evidente do Departamento Geral de Contabilidade (General Accounting
Offke) é O de alertar o Congresso, com uma crítica independente da conduta
do Executivo na manipulação das verbas orçamentárias" (8).

O General Accounting Office verifica a exatidão das contas e submete
seus relat6rios à aprecíação do Congresso, a quem deve prestar infonnaçães,
e em nome de quem age.

Tal atividade lhe confere caráter de 6rgãtr auxiliar do Legislativo. A
êsse propósito, ROLAND YOUNC nos ministra o ensinamento de que "o Campo
traIler General, LINDSAY C, WARREN, declarou que o General Aooounting
Office, "como representante do Congresso", "é parte importante do nosso siste·
ma de contrôle e equilíbrio" (9).

Conceituação idêntica se encontra no sistema francês, onde se nota a
presença de uma Cour des Comptes, instituída com os mesmos objetivos e dis
posições.

(6) DIcn. 01:1. c~t.. l)ág. 322.

('I) H. E. DALE. "Pllrl1aznent In Rel.8.tlon to the C1vll servlee", lu "ParUatnent - a 8urvey",
. Allen & Unwln Ltd.. Londres. pág. 122.

(8) alllKLEY e MOOS. "A Grammar af Amerlcan PoUtlCS", Altred A. Knorr. N. Yorlt, 1958.
p4@:. <Im.

(91 ROLAND YOONO. "O CongrellllO Amer1~no". Fol'I!n841, lUa, 116.g. 2.38.
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o art. 18, da Constituição de 1946, que, a nosso ver, distinguiu melhor o
papel da Cour des Comptes, ao contrário da Lei Maior vigente, preceituava:

"A Assembléia Nacional fiscaliza as contas da ?\ação. É, para (~SsC

efeito, assistida (assistée) pela Côrte de Contas. A Assembléia :\a<:ional
pode encarregar a Côrte de Contas de todos os inquérHns e estudos (ll1e
se relacíonem com a execução das receitas e das despesas públicas ou
com a administração financeira,"

A ligação flagrante da Côrte de Contas com o Parlamento, comunicando
a êstc os resultados de irregularidades surpreendidas na aplícação das verbas
orçamenhirias, é evidente. Reforçando êsse entendimento. manifesta-se VEDEL,
um dos autores de maior tomo, afirmando: "Sôbre a Côrte de Contas, a Cons
lituiç<1o é explícita, pois o art. 18 lhe confia a missão de auxiliar a Assembléia
NacionaL" (H!)

:-.Jão discrepa, aliás, nesse sentido, a opmrao de outro abalizado puhH
cista - LIDDERDALE - ao doutrinar que "o papel do Parlamento, c, em
particular, da Assembléia, é o de reexaminar as contas, das (ltl.'lis teTÚ rec'chioo
cópia, e de redigir um balanço definitivo para a Nação, que rec:ehcr:l uma
validade legal sob forma de uma lei de contas. Para essas duas tmcfas, a As
sembléia pode solicítar a assistência da Côrte de Contas" C1).

Atualmente, a Constituição francesa, de 1958, preconiza:

"A Côrte de Contas assiste o Parlamento e o Ganimo no eontrôJe da
execução das leis orçamentárias."

A despeito, porém, de ser empregada a expressão assistir, em relação ao
Parlamento e ao Governo, a vinculação subsiste no tocante à Cârte de Con
tas. E tanto é verdade que êsse auxílio, prestado ao Parlamento, é, ainda, rele
vante, que conceituado autor moderno o ratifica, mostrando que "a Côrte de
Contas assiste as Câmaras na tarefa de fiscalização das Contas".

No Direito Constitucional italiano, a regra é a mesma. A Côrte de Contas
(Corti dei Conti) desenvolve atividade correspondente. Persiste a técnica da
articulação com a esfera legiferante. f: o que se deduz das palavras concisas
de PERGOLESI, quando enfatiza essa disposição, ensinando que, "pelas fun
ções que desempenha, a Côrte aparece mais como órgãu auxiliar do Parla
mento - quase sua longa manus - do que o Govêrno, sôbre cuíos atos exerce
o contrôle. Entre todos os órgãos auxiliares, a Cârte é, dêste modo, o que pos
sui maior relêvo constitucional, em virtude de suas funções, ainda que se não
possa afirmar ser propriamente órgão constitudonal, no sentido material, por-

(10) VEDEL. "Manuel Élémente.ire de Droit Constitutíonnel", Sírey. Paris, 1949. pág, 564.
(] 1) LIDDERDALE. "Le Parlement Français", Colln. Paris, pág. 239.
(12) PERGQLESI. "DJrJtto Costituziollllle". Cedam, 1962. vol. 2.0 • pág. 97
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(lue não se erige .num poder soberano, inexistindo a concepção do contrôlc
como um poder típiCo e de natureza constitucional" (12).

As várias cHações trazidas li. depoimento revelam, à evidência, que o Tri
hunal de Contas se distingue, principalmente, pelo seu caráter de órgão auxi.
üar do Poder Legislativo, com êle colaborando, de maneira efetiva, numa das
rnaisimportantes de 5Ua.Ç [unç6es; a de jnsp~ç'ão da apJicação dos recursos
manipulados pelas entidades governamentais.

3

A Apreciação de Leis ou Atos tidos como Inconstitucionais

Eis a vexata quaestio: se ao Tribunal de Contas é lícito negar aplicação
de leis ou atos por (~le tidos como inconstitucionais.

o problema não é nôvo; elll várias ocasiões tem voltado à báila o seu
equacionamento. Uma minoria reconhecida de publicistas costuma 'reacen
der a (]uestão, insistindo na possibilidade de responder-se afirmativamente ao

lema cenlral da proposição.

O perfeito equacionamento e resolução da tese depende, mais do que
tudo, de saber se o Tribunal de Contas é órgão judiciário ..

Poder-se-ia considerar respondida a indagação, face às iterativas opiniões
arroladas acima e cscandidas nas suas significações implícitas. No entanto,
como rcfôrço às nossas assertivas, faz-se mister examinarmos o assunto, colo
cando-o, agora, à luz de nova perspectiva.

Desde logo,. vale ressaltar que, por diversos motivos, a Côrte de Contas,
na sua função característica, não pode enquadrar-se no ramo pertencente ao
Poder Judiciário. Perquirindo a disceptação sob êsse aspecto, entende GUl
MAMES MENEGALE que "a atribuição de "julgar contas de responsáveis
por dinheiros e outros bens públicos", assim como da "legalidàde de contra
tos, ~eformas e pensões", é, manifestamente, de caráter técnico - de aprecia
ção e parecer sôbre contabilidade e determinados atos administrativos, com
referência à execução orçamentária" (13). E acrescenta: "Clara. peremptória é
a linguagem do texto constitucional: o Tribunal de Contas julga contas, julga
fatos ou atos, não julga os responsáveis, Em suma, julga, sem, todavia, admi
nistrar justiça, função reservada, entre nós, exclusivamente, aos órgãos do Po
der Judiciário." (14)

(13) GUlMARAES MElNEGALF:, "DIreito Adm1nlstra.tlvo e C1êncla. d(l. Adm1n1straçllo", Borro!,
1950. vol. l.". pág. 267.

(14) OUIMARAES MENEOAI.E. oh. clt., páll:. 26'J.
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~videntemente, quando a Côrte de Contas decide a respeito das contas dos
responsáveis pela manipulação de recursos públicos, e aponta falhas ou irre
gularidades, descahe-Ihe infligir qualquer sanção, à semelhança de uma sana
ção judicial.

Acorrente que suscita, freqüentemente, o revigoramento do debate pode
ria opor, ainda, o argumento de que ,os Ministros do Tribunal de Contas equi
param-se, em direitos e vantagens, aos Ministros do Tribunal Federal d'e
Recursos.

Por certo; trata-se de convenção estabelecida, visando a garantr aos Mi
nistros da Côrte de Contas maior independência no exercício de suas funções.
É exatamente o que afirma GUIMARÃES MENEGALE, expondo: "Conven
cionou-se que os Ministros do Tribunal de Contas exercem magistratura e,
até, a Constituição lhes assegura "eis mesmos direitos, prerrogativas e venci
mentos dos juízes do Tribunal Federal de Recursos". Sem embargo, a garantia
de vitalicied~de, inam"ovibilidade e irrequtibilidade dos vencimentos, se bene
ficia o Ministro, não caracteriza' o Tribunal. Com emprestar àquele a. digni
dade do magistrado, favorece a autoridade de sua função de fiscal da admi
nistração pública, .tornando-o, como convém, sobranceiro às injunções, aos
interêsses ou à pressão dos agentes mais graduados do Poder Executivo." (15)

o eminente SEABRA FAGUNDES esposa o mesmo conceito ao mostrar
que "o Tribunal de Contas não aparece na Constituição como órgão compo
nente do Poder Judiciário. Dêle se trata no capítulo referente ao Poder Legis~

lativo, .do qual constitui, pelo menos por algumas de suas atribuições, órgão
auxiliar." (1G)

Ao Tribunal de Contas, por delegação constitucional, compete pronunciar
se sôbre a legalidade de contratos, aposentadorias, refonnas. Mas, a despeito
de a expressão consagrada no texto constitucional ser a mesma usada em relação
às contas dos responsáveis por dinheiros e bens públicos - julgar -, o Tribu-
nal não desempenha função judicante quando decide nesses casos. A função
que exerce é materialmente administrativa.

Numa obra clássica - "Teoria e Prática do Poder Judiciário" -, discor
rendo sôbre a matéria em causa, ensina CASTRO NUNES que os "exposi
tores dão notícia da controvérsia, concluindo com DUCROC, que a Côrte de
Contas não é órgão judiciário, mas jurisdição administrativa, dita judiciária,

(l5} GUIMARAES MENEGALE, ob. cit., págs. 280, 281.

(l6) SEABRA FAGUNDE8, "O Contrôle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário", Forense.
1957. pág. 157,
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no tocante à tomada de contas, apenas no sentido genérico de jurisdicional.
Entre nós sáo raras as opiniões autorizadas que o definem como Tribunal ju-
d' " . " (17)IClano .

E fora de dúvida que os Tribunais de Contas não se erigem em delega
ções do Poder Legislativo - são órgãos autônomos e independentes. Existem,
porém, em decorrência da feição política dos legislativos na verificação das
contas da gestão financeira e orçamentária. :esse constitui, na doutrina da ins
tituição, o traço basilar. Destarte, apresentando-se o Tribunal de Contas como
um órgão autônomo, mas coordenado com o Legislativo no exercício de uma
função dêste, é claro que não pode ser Tribunal judiciário, quer dizer, órgão
do Poder Judiciário, pelos motivos apontados.

Recorrendo, nesse particular, à lição do douto CASTRO NUNES, encon
tramos êste magistério purificador de dúvidas: "A jurisdição de contas é o juízo
constitucional de contas. A função é privativa do Tribunal instituído pela
Constituição para julgar das contas dos responsáveis por dinheiros ou bens pú
blicos. O Judiciário não tem função nO exame de tais contas, não tem autori
dade para as rever, para apurar o alcance dos responsáveis, para os liberar.
Essa função é "própria e privativa" do Tribunal de Contas." (18)

Nesse elenco de pronunciamentos que trouxemos à colação para justificar
a validade da tese que defendemos, nâo poderíamos dispensar a palavra de
RUI BARBOSA, que foi, talvez, nosso máximo constitucionalista. A propósito
do assunto; objeto de nossas cogitações, afirma o seguinte: "O Tribunal de
Contas, também, tem criação constitucional, mas em lugar distinto dos órgãos
que oompõem o Poder Judiciário" (lll). E, rematando seu pensamento: "Não
se inclui, pois, o Tribunal de Contas na enumeração constitucional dos órgãos
do Poder Judiciário, Tribunal é, mas Tribunal sui generis, que a Constituição
não submete ao organismo do Poder Judiciário." eQ

)

Não bastassem êsses argumentos carreados para a dilucidação do pro
blema - entre os quais o de que a instituição do Tribunal de Contas não
figura nas relações dos Tribunais englobados pelo capítulo específico destinado
ao Poder Judiciário -, e valeria o raciocínio decisivo, segundo o qual a decla
ração da inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público se inclui tam
bém no mesmo capítulo citado (art. 111 da Constituição Federal).

Além do mais, observa-se que a admissibilidade da apreciação de incons
titucionalidade, por parte do Tribunal .de Contas, encontraria grave obstá-

(11) CASTRO NUNES, "Teoria e Prática do Poder JudicIário", Forense, RIo, p(>g. 22.

(18) CASTRO NUNES, ob. dt., pág. 30.
(19) RUI BARBOSA, ob. clt., pàg, 4!>().

(20) RUl BARBOSA. ob. clt., pag. 451.
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culo, pois compete justamente ao Senado a suspensão da execução de lei ou
decreto, declarados inconstitucinais por decisão definitiva do Supremo Tribu
nál Federal. Ora, como iria o Tribunal de Contas - órgão eminentemente auxi
liar do Poder Legis]ativo - impugnar uma lei por êle elaborada?

E tanto é verdade que descabe ao Tribunal de Contas a declaração da
inconstitucionalidade de leis ou atos do Poder Público, que o Supremo Tri
bunal Federal, pelo voto do preclaro Ministro-Relafor, no Recurso de Mandado
de Segurança n. Q 8.372 (Ceará), enum;iou e consagrou êsse princípio.

Mas, adiante - a despeito dêsse entendimento -, o douto Ministro pro
curou, de modo personalíssimo, estabelecer contraste entre declaração de incons
titucionalidade e não-aplicação de leis constitucionais, julgando que, sobre
esta segunda modalidade, pode manifestar-se o Tribunal de Contas.

Duas situações diversas podem surgir em razão da diferença apontada:
ou a Côrte de Contas negar aplicação a uma lei inconstitucional, assim decla
rada anterionnente pelo Supremo Tribunal Federal - e é êste o caso objeto
do Recurso acima referido -, ou negar aplicação a uma lei por ela (Côrte) tida
como inconstitucional.

Ambas as hipóteses são distintas.

Compreende-se que, no caso de existir uma lei ou decreto reputados
inconstitucionais, por decisão anterior - prolatada por Tribunal competente -,
possa admitir-se que a Côrte de Contas se negue a aplicar tais dispositivos
declarados írritos e sem efeito, em julgamento realizado antecedentemente.

Pronunciar-se, porém, a Côrte de Contas no sentido de negar aplicação ú
lei ou decreto que não foram ainda examinados pelo Tribunal idôneo - pelo
simp1es fato de julgá-los eivados de nulidade -, afigura-se-nos cxorhitúncia
desbordada e insustentável.

Na realidade, menos grave é declarar uma lei inconstitucional, do (lllC

negar-lhe aplicação. Enquanto, na declaração, subentende-se que a lei está
vigente, mas não pode ser aplicada pela circunstância de ter o órgào m,lxuno
judiciário averiguado sua inconstitucionalidade, ocorre coisa diversa com a ne
gação, pois, nesse particular, a lei está vigente, porém a Côrte de Contas 
que é incompetente para a declaração de invalidade - recusa-se a aplicá-la, sob
o fundamento de ser inconstitucional.

A negação da aplícação de uma lei, (lue ainda não fora declarada im:ons
titucional pelo Supremo Tribunal Federal, corresponderia, {' certo, ~l declaração
de inconstitucionalidade da mesma, pela Côrte de Contas, o (lue lhe seria
vedado pela própria Constituição.
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Focalizemos outro ângulo do problema: os efeitos que adviriam da negação
(adotemos, para argumentar, esta expressão) da aplicação de uma lei tida por
inconstitucional. Se assim procedesse o Tribunal de Contas - e tal lhe não
fôsse arrestado pelo Estatuto Básico -, mesmo nessa hipótese o preceito inqui
nado de inconstitucionalidade permaneceria imperante, pois a6 Senado inculll
be a suspensão da execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto, declara·
dos inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Sem
esta providência complementar da Câmara Alta, considerar-se-ia revogada a
lei, o que, sem dúvida, acarretaria a derrocada integral do princípio basilar
da divisão de podêres, desde que a ah-rogação te,tal, como sabemos, é ato ex
clusivo do óIgão legiferante.

Ainda como conseqüência da negação da aplicação de lei ou ato consi·
derados inconstitucionais - a admitir-se, à guisa de raciocínio, por parte do
Tribunal de Contas -, poderíamos imaginar que a lei ou ato impugnados apenas
atingiriam o interessado (o provocador da decisão), sem, contudo, obrigar aos
demais que estivessem em idênticas condições, pois niio seria autorizada sua
suspensão por expediente do Senado Federal, visto como essa diligência só
se concretiza face à manifestação do Supremo Trihunal Federal, resllltante
de argüições provindas de quaisquer tribunais.

De modo contrário, seria uma deliberação mais de índole individual do
(lue coletiva. E as leis, como ninguém desconhece, devem, por sua essl~ncia

e significados característicos, possuir sentido e alcance gerais.

No caso de constatação de irregularidades e abusos surgidos no curso da
apreciação das contas a t\le submetidas, o mais que o Tribunal poderá fazer,
nos tênnos do art. 73, § 4.°, da Constituição Federal, é representar ao Poder
Executivo e ao Congresso Nacional, dando ciência de suas observações, e re
clamando as providências que se tornarem imperiosas.

Parece, além do mais, que houve um errôneo equacionamento dó proble
ma, a propósito da concepção dos dois princípiOS: o da constitucionalidade c
o da legalidade. Afigura-se-nos que, no pertinente à verificação da constitu
cionalidade, esta pertence aos órgãos do Poder Judiciário, conforme exaustiva·
mente patenteado. Mas, no que conceme ao estudo da legalidade, no seu as
pecto imanente, êste compete, por certo, ao Tribunal de Contas, haja vista
as alusões freqüentes que lhe são feitas na própria Constituição.

Pelas razões enumeradas, e tendo em vista a circunstância de que o Tri·
bunal de Contas estaria substituindo o Poder competente, ao irrogar prerro
gativa para declarar ou negar (que seria o mesmo que rejeitar o texto sob
invocação semelhante) a aplicação de leis ou atos tidos como inconstitucionais.
entendemos que o Tribunal de Contas deverá ater-se exclusivamente ao exame
do preenchimento das condições essenciais de legalidade.
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acessórios dessa etapa do contrôle parlamentar 
Problemas peculiares 00 Distrito Federal: amplitude
do função financeiro do Senado, como legislativo do
Distrito; prazos e destinatário da apresentação dos
balanços gerais, para o parecer prévio do Tribunol

de Contas)

Voto em Sessão de 22 de fevereiro de 1968. (Processo n.o 147/68)
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CAPITULO I

APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS SôBRE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA AO DIS
TRITO FEDERAL E AOS ESTADOS.

a) Aplicabilidade ao Distrito Federal .
b) Aos Estados-membros, extensão dos princípios .
c) Distinção no tocante aos praws para prestação de contas

e para o parecer prévio .
d) Aplicabilidade, ao Distrito Federal, das nonnas, sôbre con-

trôle de finanças, complementares da Constituição .

CAPITULO II

A FUNÇÃO FINANCEIRA DO SENADO, COMO LEGISLADOR
DO DISTRITO .

CAPITULO 111

PESQUISA DO SENTIDO E ALCANCE DAS NORMAS APLI~

CAVEIS.

a) Simplicidade aparente da solução, em face das premissas
examinadas .

b) Confronto entre as nonnas complementares e as comple-
mentadas .

c) Desajustamento do texto legal ao da Constituição, quan-
to ao destinatário do envio das contas .

d) Incerteza quanto ao grau de anterioridade do parecer pré-
vio do Tribunal .

e) Roteiro para a exegese da Constituição .
f) Vinculação hist6rica do exame global de contas pelo Legis-

lativo, ao sistema parlamentar de Govêrno .
g) Objetivos das leis de contas européias .
h) A adaptação para o sístema presidencial brasileiro .
i) Sumário da evolução do instituto no Brasil República:

I - Quanto à obrigação e prazos para a prestação de con
tas pelo Legislativo, e à competência do Legislativo

I I - Quanto ao relatórío e ao parecer do Tribunal sÔo

bre o exercício encerrado; e quanto aos destinatários
e prazos da remessa daquelas peças .

111 - Quanto, especificamente, ao Distrito Federal .

n Singularidades do instituto no Brasil .
k) Objetivos essenciais e acessórios da apreciação legislativa

das contas públicas .
1) Conclusão .

itens

2
3

4

5

6 a 9

10

11 e 12

13 a 15

16 a 21
22a25

26 a 30
31 a 36
37 e 38

39
(a a m)

39
(a a m)

39
(a e b)
40 a 48

49 a 53
54 a 61
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A consulta úo Secretário de Finanç:as versa acêrca de duas questões
di<\tintas, em face dm novo.~ preceitos, constitucionais e legais, de direito
fjnanceiro: a fluem deve o Prefeito apresentar as contas anuais do Govêrno;
e de flue prazo dispôe para a entrega. Para deslindá-Ias há, em rela~'üo ao
Distrito, (1ue examinar a extensão da incidência do direito federal pertinente,
pewlu;sar a amplitude da função financeira do Senado, como legislativo local,
c elucidar o sentido e alcan<:e das normas aplicáveis à solução.

I

APLICABILIDADE DAS NORi\JAS CONSTITUCIO

NAIS SOBRE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E OR

ÇAAJENTA.RIA AD DISTRITO FEDERAL E AOS

ESTADOS.

a) Aplicabili&uJe 00 Distrito Federal.

2. A Constituição de 1967 outorgou (art. 45, IH) competência ao Senado
Federal, para exercer, no Distrito Federal, com o auxílio de seu Tribunal de
Contas, "as atribuições mencionadas no art. 71". Uma vez que estas sintetizam
todo o sistema federal de fiscalização financeira e orçamentária; se comple
mentam com o disposto nos subseqüentes arts. 72 e 73; e se coordenam às
funções de prestar contas anuais, de julgá-las, e de tomá-las, em caso de omissão,
fixadas, respectivamente, ao Presidente da República (art. 83, XVIII), ao Con
gresso Nacional (art. 47, VIII) e à CàI11ara dos Deputados (art. 42, Il); não
contém excesso a afirmação de que o contrôle das finanças do Distrito Federal
se efetiva idênticamente ao da União.

b) Aos Estados-Membros, extensão dos princípios.

3. Diversa é a posição dos Estados federados, compelidos a se adaptarem
em prazo determinado (art. 188) às nonnas da Constituição, inclusive (art. 13,
IV) à fiscalização financeira e orçamentária. Sob êsse rótulo, considero consubs
tanciados, nos aludidos arts. 71 e 73, por constituírem a essência do sistema
federal, e conforme análise a que procedi, para efeito de debate, em recente
conc1ave, os seguintes princípios:

"1 - contrôle externo da administração financeira pelo Poder Legis
lativo;

2 - contrôle interno mantido pela Administração, com o fito de criar
condições de eficácia para o exercício do contrôle externo;

3 - instítucionalízação do Tribunal de Contas, como auxiliar irre(;usá·



88 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA.

vel do Poder Legislativo, no (:ontrôle externo das finanças públi-

cas;

4 - exercído privativo, pelo Tribunal de Contas, das funções: de
apreciar, em parecer, as contas anuais da Administração, e, em
relatório, o exercício financeiro; de auditoria financeira e orça
mentária; de julgamento das contas dos administradores e outros
responsáveis; c de julgamento da legalidade das aposentadorías,
reformas e pensões;

5 - extensão plena do contrôlc externo às entidades autônomas;

() - autonomia interna corporis do Tribunal de Contas, idêntica à das
corporações judiciárias;

7 - equiparação dos Ministros de Tribunal de Contas aos magistrados
da mais alta Côrte de Justiça;

8 - condicionamento da nomeação de Ministro do Tribunal de Contas,
à idade e qualificações especiais e à prévia aprovação do Poder
Legislativo;

9 - obrigatoriedade de comunicação ao Poder Legislativo, pelo Tri
bunal de Contas, das irregularidades ou abusos que verificar;

10 - são sustáveis os atos da administração financeira, pelo Tribunal
de Contas, quando exaurido o prazo concedido para a sanação;
mas, êsse veto pode ser suspenso pelo dirigente máximo da Admi·
nistração, ad referendum do Poder Legislativo;

11 - são sustáveis, dentro do prazo de 30 dias, os contratos, pelo Poder
Legislativo, em face de solicitação do Tribunal de Contas;

12 - executoriedade dos atos e contratos administrativos até que sus
tados, sob argüição de ilegalidade, respectivamente, pelo Tribunal
de Contas e pelo Poder Legislativo."

("Anais do V Congresso dos Tribunais de Contas do
Brasil - 3 a 10 de maio de 1967", Ed. Tribunal de Contas
do Estado da Guanabara, Rio de Janeiro, 1007, 29 vaI.,
págs. 402 e 403.)

c) Distinção no tocante aos prazos para prestação de contas e para o parecer

prévio.

4. Quanto ao Distrito Federal, os prazos para prestação de contas do Govêmo,
e para o parecer, sbbre as. mesmas, do Tribunal de Contas local, são, em conse
qüência do exposto, e, ainda, por estarem atados à data de abertura da sessão
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legislativa, os estabelecidos nos arts, 83, XVIII (coincidindo com o disposto
no art. 42, UI, in fíne) e 71, § 2Ç1; ao passo que, relativamente aOs Estados
Membros, subsiste, por compatível com (} direito sobrevindo, a seguinte norma
geral de direito financeiro (Lei n'? 4.320, de 17 de março de 1964):

"Art. 82 - O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder

Legislativo, no prazo estahelecido nas Constituições Ou nas Leis Orgà

nicas dos Municípios."

d) Aplicabilidade, ao Distrito Federal, das normas, sôbre contrôle de finanças,
complementares da Constituição,

5. Decorrentemente, infere-se a aplicabilidade, no que couber, ao Distrito
Federal, das normas complementares da Constituição, sôbre contrôle de finanças,
contidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e na Lei da Reforma
Administrativa Federal (Decretos-Leis n'?s 199 e 200, de 25 de fevereiro de
1967), conforme, aliás, já r('conheceu êste Tribunal, em sucessivos pronun
ciamentos e nos Atos Regimentais n9S 2 e 3, respectivamente de 13 de março
e 5 de dezembro de 1967.

11

A FUNÇÃO FINANCEIRA DO SENADO, COMO

LEGISLATIVO DO DISTRITO.

6. Mantida a competência da União para organizar o Distrito Federal (art.
17, caput, da Carta Magna), função materialmente constituinte, e conferida,
ao Senado Federal {art 45, UI, combinado com o art. 17, § 19 ), além da função
legislativa ordinária discriminada nesse último dispositivo ( . .. "discutir e votar
projetos de lei sôbre matéria tributária e orçamentária, .~erviços públicos e
pessoal da administração ... "), a fiscalização financeira e orçamenti'tria do
Distrito, aquela Câmara do Congresso Nacional assumiu a posição de Poder
Legislativo local.

7. S6bre a abrangência e natureza da{luela atuação legislativa deferida com
exclusividade ao Senado, impõe-se assinalar que o mestre Sepulveda Pertence,
em valiosa "Contribuição à Teoria do Distrito Federal no Direito Constitucional
Brasileiro" ("Doutrina e Jurisprudência" - Revista do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, n'? 2, págs, 18 ~ 56), assevera a existênda de uma competencía
legislativa remanescente, a exigir a criação de órgão local (pág. 45); e a insus
cetibi]jdade de delegação legislativa pelo Senado, bem como de veto a suas leis,
por decorrerem de atribuição privativa (pág. 46). Embora me pareça (lHe

o argüido campo residual se deva distribuir, por "construction", entre as esferas
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de compeh~ncia, referidas no item anterior, do Senado e do Congresso; e que
(com fulcro no princípio de que o modêlo federal se impõe quando não objeto
de exceção expressa), a primeira só compreende as funções eKplidtadas de
"discutir e votar" (art. 17, § 19 ), e as de "promulgar" e «delegar", na forma
em que o pode fazer o Poder Legislativo da União, implícitas na asserção
"legislar sôbre o Distrito Federal" (art. 45, lU); a dúvida subsiste, espelhada
na própria atuação posterior de ambos os órgãos legisladores e nas lacunas
dos trabalhos de recentes comentaristas.

8. Com nitidez, entretanto, se estruturou, na nova Constituição,' a indicada
função financeira do Senado Federal, como ficou demonstrado ·no item 2 retro.
Os pontos omissos, dizem respeito à prestação de contas anuais do Govêmo,
pelo Prefeito e, também, à tomada dessas contas, em caso de não apresentação,
e a seu julgamento. Não há como vacilar, contudo, quanto a que estas últimas
atribuições cabem ao Senado, pois contidas na expressão «contrôle externo",
do mencionado art. 71, conforme revela seu § lQ. Nem, outrossim, quanto
à obrigação do Prefeito: a prestação de contas da administração é princípio
constitucional tão imperioso, que sua inobservância, no caso dos Estados-Mem
bros, exige a intervenção, a mais enérgica das sanções de resguardo do Estado
Federal (art. 10, VII, g). Além disso, o conceito de fiscalização financeira traz
ínsita a noção de apreciação final das contas pelo Poder Legislativo, segundo
as fontes que. nesse plano, inspiraram o direito público brasileiro, como, por
exemplo, o sistema francês:

"Le pouvoir financier des Chambres se manifeste enfin d'une troisieme

maniêre. Non seulement eHes votent l'impôt, déterminent les dépenses

publiques et y affectent les revenus e ressources de l':€tat, mais encore

elles seules peuvent approuver définitiVement l'executíon de chaque

budget, les comptes de chaque exércice financier," (Esmein, "ltlé

ments de Droit Constitutionnel", Ed. Sirey, Paris, 1914, pág. 007).

9. Os podêres do Senado, com respeito às finanças do Distrito Federal, têm,
por conseguinte, a mesma plenitude que os do Congresso Nacional, no tocante
às finanças da União.

IH
PESQUISA DO SENTIDO E ALCANCE DAS NORMAS

APLICAVEIS.

a) Simplicidade aparente da solução, em face das premissas examinadas.

10. Com base nas premissas apreciadas, as respostas, aparentemente, se resu
miriam na declaração de que o órgão e o prazo são os indicados no art. 29 do



ABRIL A JUNHO - 1968 91

Decreto-Lei nl? 199, citado, substituindo"se "Congresso Nacional" por "Senado
Federal", e, "Tribunal de Contas da União" por "Tribunal de Contas do Distrito
FederaJ",

b) Confronto entre as nor1JU1S complementares e as complementadas.

11. O mencionado artigo estabelece:

"Art. 29 - O Tribunal dará parecer prevlO, em 60 (sessenta) dias,
contados da entrega, sôbre as contas que o Presidente da República,
no prazo constitucional, deverá prestar anualmente ao Congresso
Nacional.

J 19 - As contas do Presidente da República deverão ser entregues
ao Congresso Nacional até o dia 30 de abril do ano seguinte, devendo
o Tribunal de Contas ser informado do cumprimento ou não dessa

determinação constitucíonal.

f 3(/ - O Tribuna! deverá apresentar minucíoso relatório conclusivo
sôbre os resuJtados do exercício financeiro, louvando-se, no caso de
não apresentação das contas no prazo constitucional, nos elementos
colhidos ao exercer a auditoria financeira e orçamentária."

12, A Constituição, todavia, dispõe:

"Art. 71 - ', , , .

§ 29 - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, em sessenta dias,
sobre as contas que o Presidente da República prestar anualmente.
Não sendo estas enviadas dentro do prazo, o fato será comunicado
ao Congresso Nacional, para os fins de direito, devendo o Tribunal,
em gualquer caso, apresentar minucioso relatório do exercício finan-
ceiro encerrado. .

Art. 83 - Compete privativamente ao Presidente:

X"111 - prestar anualmente ao Congresso I\'acíonal, dentro de ses
senta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas
relativas ao ano anterior;

Art. 42 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . .... ~ .. . . . . . . . . . . . , .. ~ ~ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
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11 - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando
não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias
após a abertura da sessão legislativa."

c) Desajustamento do texto legal ao da Constituição, quanto ao destinatário
do envio das contas.

13. Ocorre, como se vê, cotejando os dispositivos, desarmonia entre os coman
dos sôbre a remessa das contas: no Decreto-Lei, se determina a entrega ao
Congresso Nacional, até 30 de abril, acrescentada a expressão: ..... devendo
o Tribunal de Contas ser informado ou não dessa determinação constitucional";
na Constítuição, se estabelece, com referência às contas, que "não sendo
estas enviadas dentro do prazo, o fato será comunicado ao Congresso Na
cional ... "

14. A análise gramatical do reproduzido trecho da Carta Magna revela, em
princípio, se isolada a primeira das orações, que, empregado o verbo bitransi
tivo "enviar" sem complemento indireto, estaria o legislador ordinário autorizado
a suprir a lacuna, indicando, como destinatário do envio, ou o órgão incumbido
do parecer (Tribunal de Contas), ou o competente para o julgamento (Con
gresso Nacional), A segunda oração, porém, elimina essa última hip6tese: se se
impõe notícia ao Congresso Nacional, em caso de não remessa das contas, é
porque não cabe a êste recebê-las originàriamente.

15. Uma tentativa de conciliação dos dois textos poderia basear-se na distinção
entre dois envios das contas: ao Ttibunal, para o parecer prévio, até, no máximo,
sessenta días antes de findar-se o prazo para a entrega ao Congresso; e outro,
após o Tribunal restituir as contas, efetuado, pelo Presidente da República,
ao Congresso, até 30 de abril. Dêste modo, a palavra "entrega" utilizada
no caput do art. 29, aludido, corresponderia à primeira dessas remessas. O
Congresso seria informado do não-envio das contas para o parecer; e o Tribunal,
da sua posterior apresentação ou não, pelo Presidente da República, ao Con
gresso, para julgamento. Admitindo-se tal exegese, no entanto, a frase "não
apresentação das contas no prazo constitucional", utilizada no transcrito i 3Q

do art. 29, perderia congruência, uma vez que o prazo constitucional vai até
"sessenta dias após a abertura da sessão legislativa" (art. 83, XVIII, citado),
isto é, até 30 de abril (art. 31, caput).

li) Incerteza l1uanto ao grau de anteríoridade do parecer prévio do Tribunal.

16 . Exposta a dificuldade referente ao destinatário do envio das contas pelo
Presidente da R.:-pública. assinale-se, antes de buscar-se a solução, que outro
estôrvo se oferece ao intérprete: o texto constitucional (art. 71, ~ 2Q) não fixa
o início do prazo de sessenta dias para o parecer prévio do Tribunal de Contas.
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17. Gera-se, daí, a incerteza: ou os sessenta dias para o parecer prevlO se
integram no prazo para apresentação das contas ao Congresso Nacional; ou,
se seguem à tenninação dêste, Isto significa: tais sessenta dias para o parecer,
ou são anteriores a 30 de abril, ou posteriores; o parecer será prévio, ou à
apresentação das contas, ou, apenas, ao julgamento destas.

18. Até o ínclito mestre Pontes de Miranda, em seus recém-editados "Comen
tários à Constituição de 1967" (Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1967),
foi enovelado por aquela imprecisão. Ao dissertar sôbre o art, 42, II, opinou:

"Hoje, conforme o art. 71, § 2'·\ da Constitui<,'ão de 1967, se as contas
não foram enviadas - dentro do prazo, <pie é o do art. 83, XVIII 
ao Tribunal de Contas, a <lllc incumbe o parecer prévio, tem êle de
comunicar a ocorrencia ao Congresso l'\adonal, "para os fins de direito".
(Tomo I1I, pág. 73).

19. Atente-se para que a explicação "dentro do prazo, que é o do art. 83,
XVIII", quer dizer ineqUIvocamente, dentro do prazo, <lue é "de sessenta dias
após a abertura da sessão legislativa".

2(). Mas, ao explanar o art. 71, § 2\', assim se contradisse:

"O Presidente da República tem de prestar as contas, anualmente,
ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, que é a I'! de março (art. 31), e O parecer do Tri
bunal de Contas há de ser incluso. Como o Tribunal de Contas tem
o prazo de sessenta dias, ° Presidente da República tem o dever de
enviá-Jas a tempo de serem examinadas; portanto, pelo menos sessenta
dias antes da abertura do Congresso Nacional. Se há omi.~·são do
Presidente da República, o fato é comunicado pelo Tribunal de Contas
ao Congresso Nacional, flue, assim, por ocasião da sessão de abertura.,
fica ciente do ocorrido," (O grifo consta do oril2;inal.) (Tomo lU,
pág. 221.)

21. Apesar do lapso material, aritmético, "sessenta dias antes da ahertura do

Congresso Nacional", em vez de "até a data da abertura''', verifica-se o acolhi

mento da alternativa oposta à anteriormente esposada.

e) Roteiro para a exegese da COf1stituiçüo.

22. Tais empecilhos ao intélprete, ressaltam a atualidade e a exatidão da

crítica formulada, há cin(luenta e cinco anos, pelo excelso Alberto Torres:

"Entre nós, a redação da Constituição e a interpretação constitucional,
obedecendo ao critério verbal e analítico, que herdamos de nossos
antepassados e dos primeiros educadores de nosso espírito, fazem
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de cada disposição particular um princípio isolado, forte e eficiente,
contra o conjunto expresso da Constituição, os princípios implícitos
em suas cláusulas e as idéias que, precedendo lôgicamente as razões
das disposições expressas e dos princípios implícitos, e dominando-as
necessàriamente, formam a essência virtual - não só o espírito, no
sentido comum da linguagem jurídica - maS a própria fôrça motora,
ativa e vital, do código da vida de um povo."

("A Organização Nacional", eia. Ed. Nacional, São Paulo, 1933,
pág. 323.)

23. Por isso, aquêle insigne pensador chegou a propugnar por que, na própria
Carta Magna, se inserissem as nonuas fundamentais de sua exegese, entre
as quais as seguintes:

"II - a base de slla interpretação é O fim prático e social que seu
conjunto e seus princípios se destinam a realizar;

IH - nem o sentido literal do texto, nem a fonte, origem, escola,
ou tradição doutrinária a que estiver ligado, servirá de argumento a
qualquer interpretação contrária a seu destino prático e seu fim social;

IV - por elemento histórico da interpretação deve entender-se, não
somente, nem principalmente, os debates, pareceres, discursos legis
lativos e mais atos preparatórios da elaboração da lei, mas, sobretudo,
a razão de legislar e os interêsses, relações e fatos, inspiradores dos
princípios legislativos, e seus fins pennanentes e gerais." (Obra citada,
pág. 418.)

24. A atenção ao elemento teJeológico para a análise de textos constitucionais
e legais constitui recomendação incisiva dos hermeneutas. A complexidade do
direito positivo no mundo ocidental, a ampliação intensa de seus liames, tendem
a dispersar os esforços dos juristas pelos desvios a que conduzem os processos
gramatical e lógico. A essa imperfeição não têm ficado imunes os mais insignes
especialistas. Votando vencido, na Côrte Internacional de Justiça, em Haia,
o notável Philadelpho Azevedo assim recomendava:

"Convém acautelanno-nos de início para que a excessiva aplicação
do método gramatical, o empenho em procurar a intenção dos autores
de um texto, ou o apego excessivo à lógica formal não cheguem a
ponto de torn;u', por exemplo, desconhecido o modo pelo qual uma
instituição jurídica se adaptou às condições sociais reinantes em deter
minada parte do mundo." ("Arquivos do Ministério da Justiça", voL 38,
junho de 1951, pág. 1.)

25. A luz dos invocados ensinamentos, o essencial, para a interpretação coli
mada, reside, pois, na compreensão dos objetivos a que visa a Constituição,
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ao cuidar, quanto às contas do Governo, do parecer sobre as mesmas, da
competência para seu julgamento, e da tomada peJa Clmara dos Dqmtados,
em caso de não-apresentação.

f) Vincul.ação histórica do exame global de contas fJelo L('gislatir;(), (10 sistema
parlamentar de Govérno.

I

26. Embora ínercnte a todos os regimes democráticos, o exame das contas
públicas pelo Legislativo, com o auxílio de órgão especializado de contrôle.
se vincula, em Sua origem, e quando assume caráter global e periódico, ao
sistema parlamentar de Govémo, e à tradirJio, principalmente francesa l' italiana,
de apmvar a execução do orçamento mediante lei.

27. As mais destacadas cortes de {'antas européias, sôhre cujo modélo se palitou
o Tribunál brasileiro, foram criadas ou. ao menos, se desenvolveram soh monar
quias constitucionais (lue consagraram o parlamentarismo. A,ssinalando, na estru
tura daqueles colegiados, os traços basilares das instituições judiciárias e das
"Chambres de Comptes" do regime monárquico franct's. Victor de Marct' grifava
que as diferenças observadas, à época de sua ohra, haviam resultado da adap
tação ao sistema parlamentar de gon'rno, in u'r!Jis:

"V'une façon générale, rorganisation de llotre Cnur des Comptcs d

de celles de la plupart d~'s Cours de cOInptes des kgíslations tIloder
nes n'est qu\me adaptation atténuéc de nos andennes institutions
politi(lues au fégíme parlamentaire représentatif." C'Le Contrôle clt'
Finances en Franee et a l'E:.tranger", Ed. Félix Alc.:an, Paris, 192<,,;.
tomo, I, pág. 497.)

28. I\a exposição de motivos em que propunha, em 1890. a expcdi<;ão do
Decreto que veio a receber, em 7 de novembro do mesmo ano, o n'/ 966-]\.
instituindo o Tribunal de Contas, Rui Barbosa, então \1inistro da Fazenda,
reconhecia não ter lição no presidencialismo, e, em seguida. ponderava:

":\0 regime americano, com efeito, que e,~pernmos ver perfilhado pelo
Congresso Constituinte, as Càmaras não tl'm IIwios seguros de opor
mão repressiva ou preventiva aos ahusos dos ministrns,"

29. I\a França, as leis de "réglement ch.-s budgets", instituídas em UH!), qm'
se baseiam, entre outros elementos, nas "deciarations dI> conformité", emitidas
pela "Com de Comptes", e em Seu "rapport anmlcl" ao Pn'sidente da Hepública

são o~ instrumentos finais, em rehH;ão a cada exercício, da atlluç'ão financeira
do Poder Legislativo (Stomm, "Le Blldget", Ed. Cuillallmin, Paris, 1HH9,
pág. 609; Trotabas, "M,muel de Droit Publi<: e Administmtif', Ed. Lih, Cén.
ue Droit, Paris, 1966, pág. 363).

30. Também na Itália, cujo sistema financeiro tanto nos influenciou. a aprc
ciação definítiva, pelo Parlamento, das contas anuais do CO\'('rno, nwdiantp
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a lei de "approvazione dt'] rendiconto", se lastreia em uma "deJiberazionc"
da "Corte dei Contr' e em uma "relazione" por ela apresentada ao Govl~mll

(Pasini, "Legge sulIa Institllzione deHa Corte dei Conti", Ed. Unione, Turim,
1883, pág. 634; João Lyra Filho, "Contrôle das Finanças Públicas", Ed. Livro
S.A., Rio de laneiro, 1966, pág. 235).

gJ Objetivos das leis de contas européias.

.31. Essas leis especiais de finanças representam, em essencia, um segundo
exame do orçamento, em que as realidades são postas em presença das promes
sas, e os fatos julgam as previ.~ões. f o conceito de Mollien, em 1830, na
Càmara dos Pares francesa, lembrado por Stourm, na obra e páginas citadas,
e inúmeras vezes reproduzido em trabalhos especializados, pela síntese e pre
cisão com que revela () signifk'ado das Jeis de aprovação de contas.

32. Sempre, porém, a par das idéias de contrasteação, de regularização de atos
financeiros, e de acertamento (' conclusào das contas, prosperou o pressuposto
de que a edição de tais leis implicava uma baixa na responsahilidade do
Covêmo, em relação ao exerddo encerrado.

"En géneral, le droit public constitutíonnel établit que les dépasse

ments budgetaires (du coté de!> dépenses) ont besoin d'elre ratifiés

par la représentation nationale, et queJe gouvernement dait recevoir

de ]a représentation nationale, décharge pour les comptes dll budget

de I'État des périodes financieres ecoulées, comptes elos et déposés

devant Je ParJamellt (Constitut. Pruss. art. 104)." - (Adolph Wagner,

"Traité de la Science des Finanees", trad. franc., Ed. Ciard & Briere,

Paris, 1909, tOlllO 1, pág. 241).

33. Com alcance e repercussão peculiares ao sistema parlamentar, em (llIe
Governo e Càmaras, no dizer agudo de Kranemburg, "trabajan mano a mano"
('Teoria Política", trad. esp., Ed. Fondo qe Cultura Econômica, México, 1941,
pág. 107), as leis de ençerramento do exercício financeiro induzem exame sôhre
a responsabilidade do Executivo pela gestão dos dinheiros púbJieos. Na rea
lidade, apesar de terern como objetivo o encerramento do processo orçamen
tário, com referencia a determinado período, -

". .. iI Parlamento puà, in tale occasione, sollevarc una cluestione di

responsabilítà mínistcriale, che va rísoluta o con nno speciale bill
d'inclennítà o con un voto di biasimo. Rispetto a (Juesto exame di

responsabilità, che per le ragioni anzidette devesi considerare (plale

seopo ultimo della presentazione del rendiconto, ... "

" ... potendo il Parlamento nelIa deliuerazione delta Corte (' nclJa

relativa rdazione trovare gli e1ementi dH' ocorrono per votare sen/al-
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tra la legge di approvazione o provocare un dibattito suBa respollsa

bilità di questo o quel Mini.stro." (Vicário, "La Corte dei Conti in

Italia", Ed. Val1ardi, Milão, 1925, págs. 188 e 176).

". .. en particulier, le vote du budget e de la loi de complcs fut

l'occasion de questions multíples e d'un contrôle minutieux sur les actes

administratifs des ministres." (Gaston Jeze, "Cours de Science des

Finances", Ed. Giard, Paris, 6'1- cd., 1922, pág. 37).

34. Tais questões de responsabilidade não passam, no entanto, de conseqüên
cia da apreciação das contas; não a integram, não a compõem, sequer de modo
complementar; apenas decorrem, e não necessàriamente, dos resultados, expres
sos nos balanços, das apurações, contrasteações e levantamentos contábeis. Tra
ta-se, pois, de efeito e não de conteúdo. Não se confundem o cantrôle parlamen
tar da responsabilidade ministerial, mediante questões, interpelações, e moções
de censura e de confiança, com O da execução orçamentária, cuja etapa última
é a lei de encerramento do exercício, fundada no princípio da Revolução
Francesa (art. 14 da Declaração de Direitos de 1789) de que cabe ao cidadãO,
diretamente ou por representantes, "suivre l'emploi" dos dinheiros públicos,
assim explicitados na lei de 17 de setembro de 1791:

"L'Assemblée nationale juge et apure définitívement les comptes de la

nation." (Apud Stourm, oh. cit., pág. 610).

35. Outro escopo das leis de contas remonta aos seus primórdios: servirem
de base às estimativas do orçamento seguinte. Stourm (oh. cit., pág. 608),
reportando-se ao texto da lei de 15 de maio de 1818, que as instituíra em
França (art. 102: "Le reglement definitif des budgets antérieurs sera, à l'avenir,
l'objet d'une loi particuliere, qui sera proposée aux Chamhres avant la présen
tatian de la loi annuelle des finances"), mostrava que essa anterioridade em
relação ao projeto de orçamento, já não mais conseguida, fôra vantajosa, durante
a Restauração, e recordava a frase constante do relatório de Augustin Périer,
em 1828, a propósito do projeto de lei de contas de 1826: "Le passé vient ainsi
porter sa lumÍl~re sur l'avenil'''.

36. Mas os atrasos nos levantamentos de contas, a crescente complexidade
destas, o aperfeiçoamento da técnica orçamentária nas últimas décadas, e os
novos e profundos alvos das finanças modernas, esmaeceram, na prática, a
utilidade do instituto.

". .. les retards habitueis dans l'établissement et la production des

comptes, ct le peu interêt que le parIement a toujours porté au vote

de cette loi, on fait perdre toute efficacité pratique pour le contrôle

du budget." (Trotabas, ob. cit., pág. 363).
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a função que deveria exercer a prestação de contas - a de

fornecer ao Parlamento elementos úteis de julgamento para O exame

do orçamento de previsão do nôvo exercícío - é hoje pràticamente

exercida pelo orçamento econÔmico naciona!." ,'. "documento esta

tÍStico redigido pelo Govêmo, para o qual não é exigida aprovação

pelo Parlamento:' (Contribuição da Côrte de Contas da Itália, por

sua delegação, ao 3'1 Congresso Internacional das Instituições de Con

trÔle das Finanças Públicas, "Anais", Ed. Livro S.A., Rio de Janeiro,

1959, pág. 256).

h) A adaptação para o sistema presidencial bra.sileiro.

37. O legislador constituinte de 1891, introduzindo (art. 34, 1Q) a tomada,
pelo Congresso Nacional, das contas da receita e da despesa relativas a cada
exercício financeiro após serem liquidadas e verificadas quanto à legalidade
pelo Tribunal de Contas (art. 89), adotou os padrões de contrÔle adminis
trativo e político de finanças consagrados na sistema parlamentar. No Império,
a Constituição de 25 de março de 1824, no art. 172, obrigava o Ministro
da Fazenda a apresentar, anualmente, na Câmara dos Deputados, com a pro
posta orçamentária, o balanço-geral relativo ao ano antecedente, e o Decreto
Legíslatívo ntl 313, de 18 de outubro de 1843, nOs arts. 5'1 e 69, dispunha
sôbre o oferecimento concomitante de proposta de lei de aprovação das contas,
fixando definitivamente a receita e a despesa realizadas, e de justificação, quer
dos excessos de despesa, em relação às dotações votadas, quer da não-aplicação
de créditos.

38. A grande nação americana, sob cujo paradigma estruturamos nossas insti

tuições republicanas, não nos dava exemplo de reexame anual, pleno e conjunto,

pelo Congresso, da execução do orçamento. Mesmo depois da criação, mediante

o "Budget and Accounting Act", de 1921, do "General Accounting Office", inde

pendente dos departamentos executivos, e pÔsto, como agência do Congresso,

sob o contrôle e orientação do "Comptroller General", êste -

". .. não proporciona ao Congresso uma revisão geral dos livros,

o que serviria. para demonstrar como o dinheiro é empregado e a

finalidade dêste emprêgo. Não utiliza a técnica de revisão dos livros,

a fim de fornecer informação útil ao Congresso de maneira regu

larizada:' (A palavra "livros" está em lugar de "contas", por impro·

priedade de tradução.) (Roland Young, "O Congresso Americano",

trad. port., Ed. Forense, Rio, 1966, pág. 241.)
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i) Sumárío da evolução do ínstituto no Brasil República.

39. Um sumário da evolução do instituto do direito positivo da República,
até o advento da Constituição de 1967, cujos textos reproduzimos no item 12,
revela as seguintes variações principais:

I - QUANTO A OBRIGAÇÃO E PRAZOS PARA A

PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EXECUTIVO,

E A COMPETENCIA DO LEGISLATIVO:

a) Da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, constava, apenas, que o
Congresso Nacional tomaria as contas alusivas a cada exercício (art. 34, I?)
e que o Tribunal de Contas lhes procederia à liquidação e lhes verificaria
a legalidade "antes de serem prestadas ao Congresso" (art. 89); a Constituição
Provisória, de 22 de junho de 1890 (Decreto n? 510), era totalmente omissa
a respeito;

b) O Decreto Legislativo nl? 30, de 8 de janeiro de 1892, definia como
crime de responsabilidade do Presidente da República "não prestar ao Con
gresso, no prazo legal, as contas da receita ou despesa de cada exercício,
devidamente processadas e documentadas" (aft. 50);

c) O Decreto Legislativo nÇl 2.511, de 20 de dezembro de 1911, sob a
ementa "regula a tomada de contas ao C;ovêmo pelo Congresso Nacíona!",
estabeleceu, no art. IQ, que o Presidente da República enviaria "anualmente,
até O dia 15 de maio, as contas da gestão financeira durante o penúltimo
exercício encerrado"; e previu: o parecer do Tribunal sôbre as mesmas, "antes
de prestadas ao Congresso" (art. 19, § 5'/); a aprovação ou não em "projeto
de lei" elaborado pela Comissão de Tomada de Contas da Câmara dos Depu
tados (art. 211 ); e, mais, que "não sendo aprovadas as contas pelo Congresso",
teria lugar "o processo de responsabilidade de que trata o Decreto n!? 27, de 7 de
janeiro de 1892" (art. 2'/, § lQ);

d) O Código de ContabíIidade da União (Decreto Legisla tivo n'! 4.536,
de 28 de janeiro de 1922) impunha (art. 20) a organização das contas de cada
exercício, até 30 de novembro do exercício seguinte, pela Diretoria Central
de Contabilidade; e, supletivamente, pelo Tribunal de Contas, se não as rece
besse até 31 de dezembro subseqüente, para exame; prescrevia também (art. 24)
que, examinadas pelo Tribunal de Contas, as contas deveriam ser enviadas
ao Governo "para que este, no prazo fixado", as remetesse "ao Congresso, com
o projeto de liquidação definitiva do exercício";

(' ) O Regulam('uto-Geral de Contabilidade Pública (Decreto n'! 15.783,
de 8 de l1o\"t'mbro de 1922 - aprO\ado pelo art. 162 do Decreto Legislativo
n\) 4.632. de 6 de janeiro de 1923) dilatava (art. 100), até 31 de maio, o prazo
de envio das contas. pelo Governo ao Congresso; confirmava (arts. 129 e 130)
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as disposições acima citadas do Código de Contabilidade; e declarava (art. 131)
a intangibilidade do balanço depois de aprovado pelo Congresso;

f) O Decreto do Govêmo Provisório, n9 20.393, de 10 de setembro de 1931
(Refonna Niemeyer), adotando o regime de gestão para a contabilidade federal,
fixou em sessenta dias- o prazo em que a Contadoria Central da República,
findo o ano fiscal, apresentaria, ao Ministro da Fazenda e ao Tribunal de
Contas, o balanço anual, "para os fins previstos na legislação vigente" (art. 41);

g) A Constituição, de 16 de julho de 1934, assentou a "competência exclu
siva do Poder Legislativo" para "julgar as contas do Presidente da República"
(art. 40, c); detenninava que, "inaugurada a Câmara dos Deputados, passará ao
exame e julgamento das contas do Presidente da República"; a organização
das mesmas por uma comissão eleita pela Câmara dos Deputados, caso não
prestadas (art. 29 e seu parágrafo único); prescrevia, ainda, a apresentação
do balanço do exercício, pelo Ministro da Fazenda, ao Presidente da República,
"para ser enviado à Câmara dos Deputados, com o parecer do Tribunal de
Contas" (art. 98, parágrafo único, 2Q );

h) A Constituição, de 10 de novembro de 1937, era omissa;

i) O Decreto-Lei nQ 426, de 12 de maio de 1938 (Lei Orgânica do Tri
bunal de Contas, prevista no art. 114 da Carta Política de 1931), fazia, no
entanto, menção às "contas do Presidente da República à Câmara dos Depu
tados" (art. 20, ~ 5'»);

n A Constituição, de 18 de setembro de 1946, deu competência exclusiva,
ao Congresso Nacional, para "julgar as contas do Presidente da República"
(art. 65, VIII) e competência privativa à Câmara dos Deputados para a ini
ciativa da tomada de contas do Presidente da República, "mediante designação
de comissão especial, quando não forem apresentadas ao Congresso Nacional
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa" (art. 59, 11);
c, entre as atribuições do Presidente da República, se inseria a de prestar
contas ao Congresso Nacional, anualmente, dentro do mencionado prazo (art.
87, XVII);

k) A Lei Dl) 1.079, de 10 de abril de 1959, que definiu os crimes de
responsabilidade, incluiu entre êstes o de não-cumprimento, pelo Presidente
da República, e pelos Governadores de Estado, daquela obrigação constitucional
(arts. 99, 29 e 74); e a Lei nQ 3.528, de 3 de janeiro de 1959, considerou
crime de responsabilidade dos Prefeitos Municipais não apresentar, à Câmara
dos Vereadores, no prazo da lei, "contas documentadas, relativas ao exercício
anterior, bem como não lograr aprovação das mesmas contas por motivo de
emprego ilícito dos dinheiros públicos (art. 1Q, 13);

I) A Emenda Constitucional n'? 4 (Ato Adicional), de 2 de setembro de
1961. que instituiu o sistema parlamentar de Governo, deslocou para o Pre-
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sidente do Conselho de Ministros (art. 18, VII) a atribuição de prestar anual
mente contas, "dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa";
a Lei Complementar ao Ato Adícional, de 17 de julho de 1962, nada acres
centou a propósito do assunto; e a Emenda Constitucional n9 6, de 23 de
janeiro de 1963, restaurando o sistema presidencial anterior, mediante uma
só disposição genérica, fêz aquela obrigação retornar ao elenco de atribuições
do Presidente da República;

m) A Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas Gerais de Direito
Financeiro), estatuiu, no art. 82, já transcrito, que o Poder Executivo, anual
mente, prestaria contas "ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Cons
tituições ou nas leis orgânicas dos Municípios".

II - QUANTO AO RELATÓRIO E AO PARECER DO

TRIBUNAL SôBRE O EXERCtCIO ENCERRA

DO; E QUAl'iTO AOS DESTINATÁRIOS E PRA

ZOS D.4. REMESSA DAQUELAS PEÇAS:

a) O Decreto Legislativo n9 966-A, de 7 de novembro de 1890, que criou
o Tribunal de Contas, apenas estipulava (art. 99 ) que suas comunicações com
o Congresso se efetuariam mediante relatórios anuais e declarações quinzenais,
"quando para estas houver assunto";

b) O Decreto Legislativo n9 392, de 8 de outubro de 1896, que reorga
nizou o Tribunal, previu, no art. 29, § 29, 2, g, seu "relatórío anual dirigido
às Casas do Congresso", sôbre a situação da Fazenda Federal, contendo parecer
"sôbre a expansão" da despesa, e menção dos abusos e omissões na execução
orçamentária; anteriormente, o Decreto n9 1.166, de 7 de novembro de 1892,
cujo título Il constituíra o primeiro regulamento do Tribunal, dispusera que
o relatório seria dirigido ao Ministro da Fazenda (art. 32, § 39 );

c) O Decreto n9 2-409, de 23 de dezembro de 1896, que regulamentou o
aludido Decreto Legislativo n9 392, discriminou, no art. 247, o conteúdo do
relatório anual ao Congresso, prevendo sua apresentação "durante a sessão
legislativa";

d) O Decreto Legislativo n9 2.511, citado, exigíndo o parecer do Tribunal
sôbre "a regularidade e exatidão" das contas de cada exercício, "antes de
presentes ao Congresso, para julgamento" (art. 19 , § 59), não estabeleceu
prazos, salvo o de envio das contas, já mencionado;

e) O Código de Contabilidade da União e o Regulamento-Geral de Conta
bilidade Pública, citados, instituíram (arts. 20 e 130, respectivamente) a compe
tência supletiva do Tribunal para, caso as contas não lhe tivessem sido remetidas
pelo Govêrno, até 31 de dezembro do exercício seguinte, organizá-las, "de
modo que, em qualquer caso, seja cumprido ° preceito da apresentação anual
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de tais contas ao Congresso ;\acionaI"; nào delimitaram o prazo para flue o
Tribunal proferisse o parecer, mali determinaram (art. 24 do Código) lIue as
contas, em dois exemplares (art. 129 do Hegulamt'nto}, após o ex.ame do Tri
bunal, seriam enviadas ao GOVl\rno, "para (lue este, no prazo fixado", as
remetesse ao Congresso;

f) O Decreto n') 15.770, de 1'·' de novemhro de 1922 (Hegulamento do
Tribunal), reproduziu, nos art.~. 30, § 4'.', 1 t' 11, (' 194, n'gras preexistentes
sôbre o parecer e o relatório;

g) A Constituição de 1934 dispôs:

«Art. 102 - O Tribunal de Contas dará parecer prevlO, no prazo de
trinta dias, sôbre as contas (IUt' o Presidente da Hepúhlica deve anual
mente prestar ú Cúmara dos Deputados. Se t'stas não lhe forem envia
das em tempo útil, comunicará o fato à Càmara dos Deputados, para
os fins de direito, apresentando-lhe, num ou noutro C,l50, minucioso
relatório do exen.-ído financt'iro terminado."

11) A Lei Org,ànica do Tribunal a seguir editad.\ (n',) 156, de 24 de dezem
bro de 1935) especificou CJue a comllllica~ão de não-envio das contas seria
feita no relatório do Presidente do Tribunal, e (lue, se as contas tivessem sido
presentes à Côrte, no "prazo constitucional", 'Hluelc relatório acompanharia {}
parecer (art. 43, §§ 2'} e 3'1);

i) A Lei Orgànica do Tribunal sob a Constituição de 1937 (Decreto-Lei
nQ 426, referido) fixou em trinta dias o prazo para () parecer do Tríbunal
"sôbre as contas do Presidente da Hepúhlicu à c.\mara dos 1)<'put'ldos", as
quais deveriam ser submetidas ao exame do Tribunal até 30 de abril de cada
ano (art. 20, § 59), e, em seguida, restituídas, ao Presidente da República,
com o parecer (art. 54, parágrafo único);

;J A Constituiç'ão de 1946 estabeleceu:

"Ali. 77 - .

J 4!J ~ O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de sessenta
dias, sóbre as contas (!l1e o Pr<'sidente da H<,púhlica devcrá prestar
anualmente ao Congresso Nacional. Se das nào lhe forem enviadas
no prazo da lei, cOLnunicará (l fato ao Congre~so Kacional para os fins
de direito, apresentando-lhe, Ilum e IlOUtro ('~lSO, minucioso relatório
do exercício financeiro encerrado,"

k) A subseqüente Lei Orgànica do Tribunal (n'·J 830, de 23 de setembro
de 1949) aduziu (lue a cOn1l1nic'l\-'ão ao Congresso se faria (lUando niio apre~

sentadas as contas ao Tribunal, até 10 de março (art. 38); e manteve a regra
introduzida pelo Decreto-Lei n9 426, ('itado, de restituição das contaS exami
nadas, ao Presidente da Hcpública, com o parecer da Corte (art. 38. § 2'.');
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1) A Lei n'? 869, de 16 de outubro de 1949, que extinguiu o período
adicional ao exercício financeiro, prorrogou até 12 de março de cada ano,
o prazD para levantamento dos balanços anuais pela Contadoria-Geral da Repú
blica, e para apresentação dos mesmos ao Tribunal (art. 59);

m) A Lei n9 4.320, citada, acentuou, no art. 82, em relação a tôdas as
esferas de govêrno, que as contas do Poder Executivo devem ser submetidas
ao Poder Legislativo, "com o parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente" (§ 19); e que, no município onde não os houvesse, a Câmara
de Vereadores poderia designar peritos para emitirem o parecer (9 29 ),

III - QUANTO, ESPECIFICAMENTE, AO DISTRITO

FEDERAL:

a) A Lei de Organização Administrativa (n9 3.751, de 13 de abril de
1960) previu que o Prefeito prestaria (art. 19, parágrafo único) as contas
alusivas ao exercício anterior, na data da instalação da Câmara do Distrito
Federal, cujo funcionamento anual não poderia exceder de quatro meses (art.
79 ); e que ao Tribunal de Contas do Distrito Federal competiria (art. 15, VI)
dar parecer sôbre aquelas contas, "no prazo de trinta (30) dias, contados da
data em que forem apresentadas";

b) A Emenda n<J 3, de 8 de junho de 1961, à Constituição de 1946,
deu competencia (art. 39 ) ao Congresso Nacional para exercer, até que insta
lada a Câmara local, "a função legislativa em todos os assuntos da competência
do Distrito Federal"; alçou, deste modo, ao plano constitucional, preceito
semelhante, contido no art. 4D da mencionada Lei de Organização Adminis
trativa.

n Singuwl'idades do instituto no BI'CUli1.

40. Essa visão de conjunto da legislação republicana, suplementada pela pre
ciosa reconstituiçâo histórica que se deve ao insigne mestre José Pereira Lira,
quando Ministro-Relator das contas do Governo federal, alusivas ao exercício
de 1951 ("Helatório do Tribunal de Contas - Exercício de 1951", Imprensa
Nacional, Rio de Janeiro, 1956, págs. 166 a 220), proporciona dados relevantes
sôore as singularidades com (JUC adaptamos e fomos reajustando, à nossa
organização política, o instituto do exame geral legislativo da execução de cada
orçamento.

41. Sob a Constituição do Império, nos termos do seu art. 172, regulamentado
pelo Decrdo Legislativo n9 313, de 1843, aludidos no item 37 rdto, a apre
sentação do balanço geral visava à fixação definitiva, mediante lei, da receita
e da despesa. O "exame da administração passada e reforma dos abusos nela
introduzidos", que, segundo o art. 37, l0, deveria principiar na Câmara dos
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Deputados, não tinha vinculação direta com aquela apreciação anual de contas,
ao contrário do que alegaram Dídimo da Veiga, no Relatório da Presidência
do Tribunal de Contas referente a 1911 (trecho reproduzido no mencionado
Parecer Pereira Lira, pág. 202), e Agenor de Roure ("O Orçamento", Ed.
Pimenta de MeJIo, Rio de Janeiro, 1926, pág. 282). Com efeito, o art. 13, 6Q,

da nossa primeira Carta Magna, dera competência à Assembléia-Ceral, "para
instituir exame da administração, que acabou, e reformar os abusos nela intro
duzidos", não, porém, em relação a cada exercício financeiro, mas "na morte
do Imperador ou vacância do trono".

42. Enquanto na França, o instituto provindo do aludido princípio de 1791,
segundo o qual cabia à Assembléia Nacional julgar as contas da Naçâo, se
consubstandara, desde a Lei de 1818, citada nO item 35 retro, na expressão
"n\glement des budget", e, até a Constituição de 1946, em disposição seme
lhante e expressa (art. 18; "L'Assemblée llationale regle les comptes de la
Nation"); enquanto, pois, o verbo julgar era ali empregado, a princípio, e no
sentido mais amplo, e logo desaparecia do direito positivo; no Brasil, abando
namos as expressões "fixar definitivamente" (Lei de 1843, citada), "tomar"
(Constituiçâo de 1891, art. 34, 1<,1, referido) e "aprovar" as contas (Decreto
Legislativo de 1911, mencionado), para utilizar, em nossas Constituições de
1934, 1946 e 1967, o rótulo "julgar as contas do Presidente da República"
(arts. 40, c, 65, VIII e 47, VIII, respectivamente), que transbordou para a
legislação dos Estados e Municípios. Não atentaram os constituintes para que,
mesmo sob o parlamentarismo, o conteúdo das leis de contas, como demons
trado no item 34 retro, é, em substància, financeiro e contábil, dêle constituindo
mero efeito, apenas possível, a responsabilização dos altos dirigentes.

43. Originou-se, em conseqüencia daquele modo de redigir, e cm razão do
apêgo à exegese literal, uma concepção antinômica da teoria presidencialista,
e com especiais repercussões no plano estadual e municipal: a de que o Poder
Executivo estaria sujeito anualmente a um julgamento de responsabilidade
funcional, perante o Congresso; e de (lue, por isso, a aprovação parlamentar
de contas assumiria, no âmbito penal, efeito anistiante, ou melhor, operaria
como causa espt,'(:ial de extinção de punibilidade (nesse sentido, Alcino Pinto
Falcão, «Novas Instituições do Direito Político Brasileiro", Ed. Borsoi, Rio,
1961, págs. 219 e 221). Em contrário, tinha havido decisão do Supremo Tri
bunal Federal, em matéria de contas de Covernador de Estado, pouco depois
mencionada pelo Índitu Nelson Hungria, um dos Ministros julgadores, nos
seus "Comentários ao Código Penal", Ed. Forense, Rio, 1959, 2~ ed., pág. 345.

44. E, na jurisprudúneia dus tribunais estaduais, se vinha firmando o enten
dimento de (lue a aprovação de contas por C~lmara Municipal, isentava os
Prefeitos de responsabilidade penal ("H.evista dos Tribunais", vaIs. 219, pág. 32,
220, pág. 86, e 230, pág. 39). Impugnou-o, justificadamente, Hely Lopes Mei-
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relles ("Direito Municipal Brasileiro", Ecl. Revista dos Tribunais, 1957, vaI. 11,
págs. 633 e 634). Em aresto po~terior, o Tribunal de Justiça de São Paulo
veio a considérar a argüida isenção restrita, apenas, aos fatos contidos nas
contas aprovadas ("Revista dos Tribunais", vaI. 286, pág. 75). Ovidio Bernardi
("Responsabilidade dos Prefeitos Municipais", Ed. "Revista dos Tribunais", São
Paulo, 1962, pág. 206), citando alguns dos pronunciamentos acima indicados,
referiu-se à questão como "melindrosa", e salientou que "sàmente o tempo e a
experiência se encarregarão de exigir do legislador constituinte ou ordinário
normas legais mais esclarecedoras e pormenorizadas",

45. Há menos de dois anos, no Supremo Tribunal Federal, sua Terceira
Turma concedeu, por três votos contra um, o Ilabeas~Gorptls n. o 4.3.049, em
favor de um ex-Prefeito de Manaus, sob o fundamento de que, lhe havendo
fi Càmara local aprovado as contas, nas quais se continha o produto da
cobrança de taxa criada por ato executivo, não cabia processá.lo por concussão,
Foi vencido o eminente Minístro Carlos Medeiros Silva, asseverando, inclusive,
que o precedente contribuíría "para a deterioração do regime democrático
representativo"; e, entre os votos vencedores, o do eminente ~Hnistro Prado
Kelly ressalvava, quanto à aprovação da Câmara, que ,in t1crlJis, "se se tratasse
de débito de outra natureza, eu vacilaria sôbre se e ou não conclusivo êste
procedimento" ("Revista Trimestral de Jurisprudênda", vo1. 37, agôsto de 1966,
págs. 424 a 431).

46. Na verdade, a apreciação de contas, pelo Legislativo, poderia afetar res
ponsabilidade penal preexistente, ao sobrevir convalidação parlamentar, expressa
ou ineqUIvocamente implícita, de infrações que, por isso, passassem a scr
puníveis mais brandamente, ou até deixassem de configurar delito. \fesmo
nessas hipóteses, porém, só a análise em processo penal, ou político-penal,
revelaria a extensão da eficácia daquele convalescimento, e de sua harmonia
com prévia definição legal, (luer de causa excludente de criminalidade, quer
de fato extintivo de punibilidade, quer de circunstància atenuante da pena.

47. Conduzimos, no Brasil, da maneira relatada, por intrincados meandros,
e até para surpreendentes efeitos penais, uma atribuição do Poder Legislativo
que consiste, em essência, na fixação definitiva dos números da exeeuç:ão
orçamentária e extra-orçamentária. E, se, de um lado a exageramos, de outro,
a relegamos a irrelevância injustificável. Agenor de Roure, em 1926, consig
nando possuirmos, de"de os meados do século anterior, adiantada legislação
sôbre o tema, lamentava: U A fiscalização das despesas pelo Poder Legislativo
é um principio de direito orçamentário completamente abandonado entre nós"
(ob, cít., pág, 283). As sínteses mais recentes sôbrc o Poder Legislativo têm
até omitido o assunto, ou o reduzido a uma linha de menção (Accioli de
Vasconcellos, "O Contrôle de Legalidade da Administração pelo Poder Legís-
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Jativo", in "Revista de Informação Legislativa", Senado Federal, nQ 8 - dezem
bro de 1965, págs. 27 a 38; Afrânio de Carvalho, "Poder Legislativo", in
"Revista de Direito Adminístrativo", Fundação Getúlio Vargas, nQ 56, abril~

junho de 1959, págs. 29 a 41; Caio Tácito, "O Abuso do Poder Administrativo
no Brasil", in "Poder e Responsabilidade em Administração Pública", antologia,
Fundação Getúlio Vargas, Rio, 1965, págs. 166 a 198), com exceção do ensaio
de Luciano Mesquita, "O Congresso - seu destino de utilidade", Imprensa
Nacional, Rio, 1959, pág. 45.

48 . Não é de estranhar, por conseguinte, que, conforme apontou o mestre
Pereira Lira, em 1952, no seu aludido parecer, à pág. 220, durante todo o
Império e tôda a República, e até aquela ocasião, houvessem sido examinados
e aprovados, pelo Legislativo, apenas sete (7) balanços anuais da União; c,
também, que, sob a vigência da Carta Política de 1937, concentradas as funções
legislativas nO Chefe do Estado, as contas da gestão financeira tivessem sido
aprovadas mediante decretos-leis. Essa última circunstância bem realça que
o instituto em foco não era reputado um julgamento dos responsáveis pela
gestão financeira estatal. O Presidente da República de então não se exporia
a praticar atos que pudessem ser interpretados, ainda que duvidosamente, como
de auto-exoneração inócua de sua responsabilidade pelas finanças estatais.

k) Objetivos essenciais e acessórios da apreciação legislatíva das contas públicas.

49 . Contrastear os algarismos das previsões orçamentárias com os da execução
correspondente, para sancionar êstes e tomá·los terminativos, mediante ato
legislativo, é a finalidade precípua da fase derradeira da fiscalização financeira
parlamentar. As contas gerais do Govêrno federal relativas a 1966, ao serem
objeto de erudito Parecer Prévio, pelo Tribunal de Contas da União, ensejaram,
ao relator, o insigne Ministro Iberê Gilson, relembrar o exato alcance daquele
contrôle, havendo, na oportunidade, o preclaro Ministro Victor Amaral Freire,
em lúcido voto, grifado:

"Realmente, há uma total impropriedade da Constituição, que neste
passo repete textos das anteriores, ao qualificar estas contas como
"contas do Presidente da República".

"Um estágio, é do contrôle político, exercido pelo Congresso Nacional,
. .. quando do exame das contas do exercício encerrado, para compa
tibilizar a autorização com a execução e conhecer dos custos dos planos
propostos."

50. As contas públicas, todavia, são espelhos, por onde se evidencia a realidade
da atuação estatal em determinado período. Crescem de vulto e complexidade
na razão direta em que se intensifica a intervenção do Estado no domínio
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econômico e social, Sua importàm:ia, no contexto dos elemento\; para a ação
política, ascende à medida que se acentuam, a par das funções (lHe caracterizam
o Covêrno corno consumidor de parte do produto bruto nacional, para a pres
tação de serviços tradicionalmente públicos, as de redistribuidor, por transfe
rências, da renda nacional, investidor em serviços de intert~sse coletivo para
os quais seja precária ou inexista iniciativa particular, e íncentivador, em larga
escala, do desenvolvimento c equilíbrio do sistema econômico. Transformados,
hodiemarnente, os orçamentos públicos em instrumentos de planificação, dada
a imprescindibilidade de coerência entre os programas fiscais c orçamentários
e a política econômica, os elementos sôhre a execução assumem nôvo relêvo
e especial significado.

51. Tôdas essas ponderações levam a compreender que a análise parlamentar
das contas públicas anuais, pela amplitude e diversidade das operações envol
vidas, não deveria culminar em só ato de aprovação ou desaprovação. Conclusões
múltiplas cabe ao Congresso extrair, sendo básicas, primeiran1('nte, as tH\~

seguintes, dispostas em silogismo:

a) sóbre a correção das sínteses contábeis (após, se fôr o caso, as

retificações e aditamentos necessários) e sôhre abrangerem c

expressarem, com obediência aos crit('rios de classificação impostos

pela lei e pela técnica, "as receitas e de-"pesas relativas a todos

os podéres, órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto

da indireta";

b) sóbre a regularidade das operaçôes evidenciadas nas contas, ou seja.

de cada conjunto caracterizado de ingressos ou dispcndios, e não,

por óbvia impos.~ihilidade, de cada receita OH despesa; inclusive,

de modo ti excluírem-se de títulos carac:tcrizadorcs de atuação irre

gular, as opcraçôcs (jUt' lllt'rl'cercm ratificaçào parlamentar, l'

('onst'(liil'nte inscrçúo sob títulos próplios; l' \'ice-versa;

c) a fiXHÇ'ÜO definitivil do valor dt' tôdas as contas, l', portanto, dos

algarismos dos balanços, (lll(', assim, passam a intangíveis, nos

h'rmos do art. 131, H-h'rido, do lkg;nlanwnto Ceral de Conta

bilidade Pública.

52. Estas. por exprimirem o resultado lla apreciaç~1O e Clll:('lTarI'Hl o ciclo
orçamentário. d<'H'ri:lIl1, UHll rigor lógico. por sua n;lturcza dt'cL!r;!tória, tra
rlllzír-st' em (lendo k~isbti\·o de II011lolog_tc":lO dos halml(Os. jnclusive, quando
ft'bst' C<!.'o. com n'stri~·~-lI'S, para os processos indk'iais cabín'ís, qucr político.
peuais, '1"!'\" ('in'is, qucr pllrallll'nh' penais. :\ re('usa total dt' homo!oga~'üo

só se justilkaria qn<l\ido ~l'ral (' prinürio () dt'san'rlo das l'ontas. isto l', quando
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equívalesse ao crime de responsabilidade de llão-apn.'st'ntação das J1lt'SJll;lS,
circunstância (Jue, no Brasil, só poderia ocorrer em refert\ncia u unidadt's polí
ticas mínimas, de precária organização administrati,·u,

53. As demais observações, atinentes à repercussão política, admillistnüi\"\'
econômica e social da atividade financeira examinada, de:stinar-se-iam, ínte
grando ou não, suplementannente, o pronunciamento legislativo sôbre as contas,
a constituir:

a) atos prévios a procedimentos políticos-penais, administrativos, cíveis,

ou penais, como por 'exemplo, providências para instauração de

processos de irnpcachment, e penais comUIlS, em casos de malver

saçào de fundos, desvios de destinação de créditos etc.;

b) atos de recomendação de providências administrativas, economieas,

financeiras ou contábeis;

c) atos de indicação de estudos para o aperfeiçoamento da legislação,

inclusive a serem empreendidos por comissões parlamentares de

inquérito;

d) projetos de lei que consubstanciassem medidas cuja necessidade se

tivesse evidenciado nas contas, ou nas peças demonstrativas, expo-

sitivas (parecer prévio, relatórios) e estatísticas a elas referentes.

1) Conclusão

54, Os subsídios doutrinários e históricos expostos, convergindo para o enten
dimento de que a apreciação anual das contas públicas, pelo Poder Legislativo,
não constitui, e jamais constituiu, função jurisdicional, mas sim procedimento
e contrôle financeiro, estágio final do processo orçamentárío, a revisão genérica
dos objetivos dêsse instituto do direito público, em suas origens e na atualidade;
e a descrição das singularidades da adaptação brasileira, contribuem para a
compreensão de que os novos textos constitucionais, especialmente as impre
cisões assinaladas (seções c e d, retro), tanto comportam a regulação que
lhes deu o Decreto-Lei nQ 199, citado, diversa da que preponderava sob a égide
da Carta Política anterior, quanto ainda admitiriam esta última. Só é inconsti·
tucional, segundo doutrina assente e proclamada entre nós, à luz do exemplo
norte-americano, a nonoa de lei que contrarie frontal e incisivamente, e sem
a menor possibilidade de conciliação, preceito da maior hierarquia.

55, Mesmo em interpretação gramatical, inaplicável seria a recomendação
de Carlos Maximiliano:

"Quando a nova Constituição mantém, em alRum dos seus artigos,

a mesma linguagem da antiga, presume-se que se pretendeu não
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mudar a lei nesse particular, e a outra continua em vigor, isto é,

aplica-se à atual a interpretação aceita para a anterior." ("Herme

nêutica e Aplicação do Direito", Ed. Freitas Bastos, Rio, 3~ ed., 1941,

pág. 367) .

.5(-j. Efetivamente, embora semcJhantes os textos anteriores, houve mudança

de redação: a Consbtuição de 19,34 (art. 102, transcrito no item 39, II, g) falava

em parecer prévio "sôbre as contas 9ue o Prt'sidente da República deve anual

mente prestar"; a de 1946 (art. 77, § 49, transcrito no item 39, 11, ;), "sôbre

as contas que o Presidente da Hepública deverá prestar anualmente"; e a de

1967 (art. 71, § 29, transcrito no item 12), suprimindo a palavra "deverá",

que chegara a constar do projeto do Gováno, exigiu aquele parecer "sôbre

as contas que o Presidente da Hepública prestar anualmente", permitindo o

eutendimento de (lue ele se segue à apresentação das contas ao Congresso,

em vez de antecede-la.

57. Houvesse prevalecido a sugestilo constante do anteprojeto de responsa

bilidade da ('omissúo formaàa peJos admirados juristas Levi Carneiro, Temís

tocles Cavalcanti e Orozimbo Xonato, no sentido de substituir-se apenas na

discrimina~'ão das atribuições do J)residente da República, a expressão "prestar

contas etc:', por "remeter anualmente ao Tribunal de Contas, dentro em sessenta

dias após o encerramento do exercício financeiro, , .. " (art. 151, q, ín "Anais

da Constituição de 1967", Ed. Senado Federal, Brasília, 1967, 1Ç> vaI., pig. 61),

não teria cabimento a construção em tela. ~las, já em 1956, a dilatação do

prazo (de que é um minlts a deslocação de seu início para data mais avançada

dentro do ano) em favor do Tribunal de Contas, inspirara trabalhos de reforma:

"O Tribunal de Contas dafÚ parecer prévio, até F' de setembro, sôbre

as contas que o Presidente da RepúhIíca deverá prestar anualmente

ao Congresso NadaDa)." (Projeto de Refonna da Constituição de

1946, elaborado por dl'signação do ~1inistro da Justiça Nereu Ramos,

pela comissão composta dos eminentes juristas Santiagl) Dantas, Carlos

Medeiros Silva, Antônio Gonçalves de Oliveira, Francisco Brochado

da Rocha c Hermes Lima, in "Arquivos do Ministério da Justiça",

vol. 58, junho de 1956, pág. 29),

58. Também se assimila ao instituto, a supressão, por revogação expressa de

toda a Lei n'! 830, citada (art. 6.1 do Decreto-Lei nO 199, citado), da regra
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de devolução das contas ao Covêrno, com o parecer prévio do Tribunal, para
encaminhamento ao Legislativo. A matéria, desde o século passado, era tratada
em térmos altcrnativos:,

"Ce rapport parvient à ces organes soit directement, soit par l'inter
mediaire du gouvernement, accompagné des comptes définitifs.~

(Adolph Wagner, oh. dt., pág. 241).

59. E Vicaria, argüindo o risco de omitir-se o Covêrno italiano na remessa

das contas, após instruídas pela Côrte de Contas, ao Parlamento, apontara

que na maioria dos países' europeus, quando o órgão de contrôlc externo não

as encaminhava diretamente ao Legislativo, sançóes cominadas ao Executivo

resguardavam o cumprimento da obrigação (ob. cit., pág. 184) ..

6"(J. No Brasil de hoje, continuando .a configurar crime de responsabílídade
do Chefe do Poder Executivo, a não-apresentação das contas anuais, e subsis
tindo, ainda com maior nitidez, a posição do Tribunal dc Contas, como auxiliar
do Podcr Legislativo, nada obstaria até que se considerasse em principiO
atendida a obrigação de prestar contas ao Congresso f\iacional, com sua entrega
ao Tribunal de Contas, para os fins de direito.

61. Por tudo isso, considero extensíveis às contas anuais do Govêrno do
Distrito Federal, 'até que s(~ja edjt(ld~ legislação específica, as normas do art.29
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Decreto-Lei nÇl J99, l:itado),
salvo num único ponto, que reputo inaplicàveI, enquanto não o acolher o
Senado Federal: ° da prévia apresentação das contas ao Poder Legislativo, para
subseqüente remessa ao Tribunal, a fim de que profira parecer. Opto, assim,
pc1a exegese, que, além de corresponder ao texto legal mencionado, melhor
se ajusta ao art. 83, XVIII, da Constituição, por respeitar a integridade do
prazo de prestação de contas do Governo. E divirjo, portanto, em parte, do
eminente Relator, respondendo Ú cOllSulta com o esclarecimento de (lue a
apresentação dos balanços deve fazer-se até 30 de abril de cada ano, ao Tri
burlaI de Contas do Distrito Federal, que, comunicará o fato ao Senado Federal
e, dentro de sessenta dias, emitirá seu parecer sôhre os mcsmos, encami
nhando-os, em seguida, li apreciação parlamentar.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1968, - [Juiz Zaidmann, Ministro

Substituto.

(0) o Tribunal. na Scssêo indicada, e por maioria de votos, d~cldiu responder à consulta
com o esclarecimento, nos t~l'mos do voto do Relator, Mlnistro-Subetltut.o Jesus <la Paixáo
Reis. de que fLS contas anuais lIn Prereilo do Dlslrito Fcdcrv.l terlam de ser aprcscllladl\S.
ao Senado Federal. até o dia 30 de abril, já com o parccer da COrte. c ele que esta deveria,
con!lCQüenterncntc. recebe-la:; até 1.0 dc março anterior.
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I - REGIME CONTRATUAL

Período anterior ao Código de Aguas - Garantia de Juros - Cláusula - Ouro

Themistocles Brandão Cavalcanti ensIna: (1)

"O regime das concessões de servl.c;o públtco, tal como se encontra consa
grado no direito brasUelro. é uma transplantação do sistema vigorante no direi·
to continental europeu, que sofreu, entretanto, uma transformação determinada,
em parte, pela evolução da doutrina e, em parte, por imposição da conjuntura
econômica e social.

Teve, assim, à semelhança do que ocorreu em países europeus, o sistema
de adaptar-se a contingências econômicas novas, predominando, à semelhança
do que ocorre nos Estados Unidos, a. submissáo de algumas cláusulas contra
tuais ao sistema legal, ou a uma legislação delegada, emanada de órgãos quase
legislativos. mas criados pela lei.

Todo o nosso regime de concessões tol largamente Intluenciado pela legis
lação especifica do meado do século passado - notadamente aquela aplicada
às concessões ferrovlá.rias.

t:sse slstema, tipicamente contratual, apoiado em um regime de prlvflégfos
de zona e de garantias de Juros. não tinha. maior elasticidade, o que se justi
tlca em uma época de estabUlda.de monetá.r1a, e no Interêsse maior de entra
da de Investimentos estra.ngelros - para implanta.r os servIços públIcos essen
cials do Pais.

Aquela época era também de gra.nde prestigio dos contratos, também por
causa da estabUldade econômIca, que constitui&. um d(\s sentimentos mala pro
fundos da socIedade do século XIX, e que encontraria, no direito então vigente.
o maior apolo.

No direito admfIústrativo, grande era o prestígio do contrato, e do contrato
de direito privado, Bem o conteúdo próprio de direito público e administrativo,
que tem permItido desenvolver essa nova disciplina jurídica - contratuals eram
as concessões, como até contratuais eram as relações entre os funcIonáriOs pú
bUcos e o Estado.

A jurisprudência dos nOSS08 Tribunais, grande número dos nossoa melhores
jurisconsultos, a própria Admlnlstração, a.celtavam essa doutrina, que nos velo
do Império.

As concessões a.dmf.n1stlativas, como categoria. à parte nos contratos, nunca.
mereceram a atenção dos nossoa melhores tratadistas - como Uruguay. Ribas
e mesmo Alcides Crúz.

O Conselho de Estado cuidou do assunto, inclusive no terreno legislativo.
mas sempre em pla.no de direito privado, que era, mais ou menos, o direito
adm.1nl.strativo daquela época.

Na primeira Repúbllca. Carva.lho de Mendonça (J.X.), (Rev. S.T.F. voI. 81,
pig. 341), Mendes Pimentel (Rev. 4e Dlrelte. vaI. 59, pág. 481), Astolfo Rezende

(1) ~míatooleB Bn.Jlcl&o C.,,&J.çantl - ParM:er - 38-4-00 - in. ","ista de Dirfit4 A4:&ai'llis
tralll'O - vai. Cl8 - p4g. 311.-
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(Rev. Jurisprudência Brasileira. l, pág. 381, Plínio Barreto (Rev, Jurisprudência
Brasileira, I, pâg. 451, e tantos outros, bem como o Supremo Tribunal Federal,
sempre consideraram as concessões como contrato de direito privado, com tõ
das as suas conseqüências."

Mário Masagão (::), dizendo que "no direito brasileiro jamais houve dúvida
sôore o caráter contratual da concessão de serviço público", enumera diversas
leis relativas ao assunto, que afirmam, explicitamente, êste caráter. Visando ao
melhor esclarecimento do tema, e elaborando um ligeiro histórico da conces
são de serviço público no BrasiL relacionamos, a seguir, alguns dos dispositi
vos citados por aquêle autor:

LEI - De 29 de agôsto de 1828 P)

"Estabelece regras para a construção das obras públicas, que tive
rem por objeto a navegação de rios, abertura de canais, edificação de
estradas, pontes. calçadas ou aquedutos."

Dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 29 dias do mês de agôsto de 1828,
7° da Independência e do Império. IMPERADOR com rubt"ica e guarda. L. S.
José Clemente Pereira.

DECRETO - De :u de outubro de 1832 í l)

"Sõbre a navegação dos rios Doce e Jequitinhonha. abertura de es
tradas .e reparação das existentes na direção da Provincia de Minas
Gerais para as da Bahia e Espírito Santo."

Art. 2.0 - Para êste fim fica o Govêrno autorizado a convocar compa
nhias dentro e fora do Império, organizadas de sócios naturais ou estrangei
ros. Elas formarao os estatutos de sua administraçã.o e economia interna.

DECRETO N.o 201, de 17 de setembro de 1835 (;;\

"Autoriza o Govêrno a conceder privllégio exclusivo, por tempo de
40 anos, à Companhia denominada do Rio Doce, ou a outra Companhia,
na falta desta, para navegar por meio de barcos de vapor, ou outros
superiores, não só aquêle rio e seus confluentes, como também dire
tamente entre o mesmo río e as capitais do Império e da Bahia, me
diante condições."

DECRETO N,o 101 - de 31 de outubro de 1835 (li)

"Autoriza o Govêrno a conceder, a uma ou mais Companhias, que
fizerem uma estrada de ferro da Capital do Império para as de Mlnas
Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, o privilégio exclusivo, por espaço
de 40 anos, para o uso de carros para transporte de gêneros e passa
geiros, sob as condições que se estabelecem."

(2) Mlí.No Masagil.Q - Parecer - Revista de Direito Admlnistrati~o - vaI. 68, pág. 354.
(3) col~ãll das Leis do Império do Brasil - LE:la e Dec1l16es - Parte Primeira - pá~. 2~.

(4) Coleção das Leis do lmpério do Brasil, em 1832. parte prImeIra - pág. 124.
(5) Coleçãll das Leis do Império do Brasil, de 1535 - Parte Prlmelrl1 - PlÍg. 32
(6) ",oh-çio das Leis do Império do Brasil, de 1835. parte primeira, PIÍ~ 119
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LEI N.o 2.912, de 30 de dezembro de 1914 F)

"Autoriza o Govêrno a entrar em acôrdo com os atuais contratan
tes das construções, concessionárias e arrendatários de estrada de ter
ra. com o intuito de reduzir os encargos do Tesouro."

LEI N.o 3.298, de 11 de julho de 1917 (~)

"Sanciona a resolução legislativa que autoriza a concessão de pri
vilégio até o prazo de sessenta anos para, em concorrência pública,
ser feita a construção de um ramal de estrada de ferro de bitola de um
metro entre trilhos, em contlnuação do trecho existente em tráfego
de Lorena a PIquete, no Estado de São Paulo, em direção ao planalto
central, passando por Itajubá e Pedra Branca, no Estado de Minas
Gerais, e da outras providências."

Art. 2.<> - .

~ 1.0 - Sujeitar-se à encampação de tôdas as obras e construções, quer fi
xas, quer rodantes, mediante o pagamento, pelo Govêrno Federal, em apólices
da dívida pública nacional, do preço real do custo dos serviços existentes acres
cidos dos juros de 5% ao ano, contados desde a data do emprêgo efetivo do
capItal despendido.

Dêste acréscImo serão descontados os lucros auferIdos pelos concessionárIos
e que excederem de 5% ao ano, sôbre o capital empregado.

LEI N.o 5.424 _ de 6 de janeiro de 1928 (9)

"Autoriza o Poder Executivo a contratar, com a Companhia de Na
vegação Lloyd Brasileiro, o servIço de navegação costeira, tluvial e tran
satlântica, e dá outras providências."

LEI N.o 5.628 - de 31 de dezembro de 1928 (lU)

"Autorize. o Poder Executivo a contratar o estabelecimento e explo
ração de várias linhas de serviço aéreo deciara da competência ex
clusiva do Govêrno Federal a concessão para construçáQ e exploração de
aeroportos, aeródromos, campos de pouso e de emergêncIa."

Caio Tácito (11). pronunciando-se sôbre a influência do direito francês e
norte-americano no sistema administrativo brasileIro, escreve:

"O sistema de concessões de serviç.o público no Brasil revela, durante o
Império e na primeira fase republicana, o sinete exclusivo do direito
administrativo francês."

Os direItos e deveres dos concessionários consolidavam-se em contratos a lon
go prazo e as normas legais sôbre a estrutura econômico-financeira do serviço
vIsavam, essencialmente, ao incentivo de inversões pioneiras de capital

(7) Coleção das Leis da Bepúbllea dos Estados Unidos do BrasU, 1914, vol. I - Parte I. pAgo 201.
(8) Leis do Brasil - 1917 - vol. 1 - pág. 129.
(9) Atos do Podu l.e&islaUv<> - Leis do BnuU - 11128 - vol. 1 - pág. 'l'7.

110) Leis (10 Brasil - 192& ~ vol. 1 - pág. 2:99.
(11) Calo Tácito - "O equilíbrio financeiro na concellS4o de serviço publico" - Ca))ltul0 III 

Revista de Dbe-ltl> Adminbuativl) - \'01. 65. pj.g. 1.
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A garantia de juros nas concessões ferroviárias, a princlplo na taxa de 5%
(Lei nY 641, de 26 de junho de 1852), mais tarde elevada a 7% (Lei n.o 2.450,
de 24 de setembro de 1873), ou a taxa-ouro sôbre a importação e a exportação,
para garantia de juros mínimos nas concessões portuárias, tinham, como finali
dade, assegurar a estabilidade financeira dos concessionários, com a participa
ção do Estado no risco de exploração do serviço (a importância paga pelo Esta
do, a título de garantia de juros, seria restituída, quando a taxa viesse a ex
ceder a 7%, conforme o critério consolidado no Decreto n.o 1,245, de 13-10-1853.
A garantia de juros correspondia, assim, a uma subvenção, ou empréstimo, com
participação do Estado nos lucros.

(Themístocles Cavalcanti ~ Tratado de Direito Administrativo, vaI. 1I
página 421).

o art. 142 da Constituição de 1934, extinguiu essa forma de equilíbrio finan
ceiro, determinando Que "A União, os Estados e os Municípios não poderão dar
garantia de iuros a emprêsas concessionárias de serviços públicos".

Com o mesmo sentido de atração de capitais e de segurança de investi
mentos figuravam, em contratos de concessão de serviço público, as chamadas
clàusulas-auro, segunda as quais a estipulação das tarifas era feita, no todo ou
em parte, com referência à moeda-ouro, de modo a conservar a estabilidade
de investimentos em moeda estrangeira.

Em virtude do Decreto n.o 23.501, de 27 de novembro de 1933 (12), que de
clarou nulas as estipulações em ouro ou em determinada moeda, as tarifas
dos serviços públicos concedidos foram ajustadas ao nõvo critério legal, alte
rando-se, dêsse modo, a equação financeira dos contratos existentes. (EXemplo
do reajustamento compulsório de tarifas, por fôrça da extinção da cláusula
ouro, é o Decreto n,o 23.703, de 5 de janeiro de 1934,) (1~)

(12)

(13)

(14)

(15)

116)

Decl"'tQ n.O 23.501 ~ de 27 de nOVf!mbro de 1933 !vide notas 13. H e 15).
"Declara nula qualquer estIpulação de pagamento em ouro. OU em determlnada espé

cie de moeda. ou por qualquer melo tendente a recU8ar ou restringir, nos seus efeíws, o
curso forçado do mil réis papel. e dá outras providências."

(Leis do Brasil - 1933 - Volume 4 - pág. 312,)

Decreto-Lei n.o 238/67
"Retifica o Decreto-Lei n,o 157, de 10-2-67 (14). e dI\. outras providências."
Art. 6.0 - f:.ste Decreto-Lei entra em vigor na data de sua pUblicação, revogadas 8.5

disposições em contrário, e O Decreto n,o 23.501, de 27-11-33.
,0.0, de 28-2-67 - pág. 2435)

Decreto-Leí n.o 1á1/61
"Concede estímulos fiscais à capltallzação das emprêsas; reforça oS incentivos à com

pra de ações; facilita o pagamento de débitos fiscais."
10.0. de 13-2-67 - pa.g. 1.725)

Decl"'w-Lei n." 316/G7
"Dispõe sõbre as estipulações a" uloedll de p&gamento das obrigações."

Art. 1.0 - A derrogação do Decreto nO 23.50~. de 27 de novembro de 1933. a que se refe
re o are. 6.0, do Decreto-Lei n." 238. de 28 de fevere1ro de 1967, aplíca-se eomente:
I - 1\os empréstimos e quaisquer obrIgações cujo credor oU de~'edor seja pessoa residen

te ou domiciliada no exterior; e
li - Aos negócios Jurídicos que tenham por objeto a cessão, transferênch•. delegação. as

sunção ou modificação das obrigações referidas no n." I an~rior. ainda que am
bas as partes contratantes sejam pessoas residentes oU domicilludas no PaIs.

(0.0. de 13-3-67 ~ pág. 2996)
DecT€"1o n." 23,703 - de 5 de Janeiro de 1934

"Estabelece nOrmas ]lara à fixação das tarifas dos serviços da Societe Anonyme d,'
Gás do Rio de Janeiro e preços provisórios até essa fixação definitlvll.."

ILeis do Brasil - 1934 ~ VaI. 1 - ná", 551
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11 - REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código de Águas

"A infiu!ncia francesa sôbre o regime admlnlstrativo e jurídico das nossas
concessões de serviço público foi predominante, e, poder-se-ia dizer, exclusiva.,
em todo o período imperial e, na RepÍlbllca, até 1930" - escreve Bllac Pinto. (11)

Sob o influxo da prática. administrativa e da doutrina francesa foi que fo
ram celebrados os mais importantes contratos de concessão de serviço púbUco do
nosso País, muitos dos quais a.1nda. estão em vigor.

Após a revolução de outubro começam a surgIr, de modo reiterado e cons
tante, na legIslação, na prática administrativa e na doutrine. nacional, os pri
meiros sinais de pe~etração de uma nova rajada de influêncIa do dIreito norte
americano sõbre o nosso.

Entre as matérias que passaram a receber influxo decisivo da experiência
norte-americana podemos indicar: o orçamento, a administração do pessoal, a
do material e a racIonalização dos serviços públicos, a contribuição de melhoria
(speeial assessment) ~ as concessões de serviços públicos.

Ao nosso estudo sômente Interessa fixar a maneira pela qual o direito e a
prática norte-americanos passaram a influir sôbre a doutrIna, a legislação e a
prática administrativa brasileiras em matéria de serviços de utilidade públl.ca.

O primeiro grande documento em que vamos encontrar a comprovação des
sa revoluclonária ascendêncla, em matéria de concessão de serviço público, é o
Anteprojeto do Código de Aguas (1933), do Ministro ALFREDO VALADAO, que,
pelo Decreto n,o 24.643, de 16 de julho de 1934, se transformou em lei. (18)

(17) BUac Pinto - Parecer - in Revista FOrellse - Vol.130 - ano 1950 - p6.g. SI.

118) Decreto n.- 241.643 - de 10 de julho de 19341 (D.O. de 20-7-34)
Decreta o Código de Aguas
Livro III
Titulo I
capítulo I
Energia. H1drául1ca e seu Aproveltl'>mento

"Alt. 139 - O aproveitamento Industrial das quedas de água e outrae fontee: de energia
·hldri.ulIca, qUeI do óon'11nl0 pÚbUoo, quer do oomlulo particular, {&r-Ml-á pelo regime
de autorlzaç6es e conceea6es Ins~tuldo neste Código." {salvo algumall exceç6tl8 que eapecUlca)
AbQróa. ainda. outras quest6es pert1Dentes à matéria, entre 1.8 quais o direito dos pro
prletárloa; IUI obrigações dM empr6sa!l ou de partlcUI81"6S ne, exploraçAo IndUlltrJal; 1.8 exl
gênclaa e,cauteladore.s dos Interê_ geraIs.
Titulo II
Capitulo 1
CONCSSSOES
"Art. 150 - As concell8Ô(:s serlo outorgadas por decreto do Presidente da Repúbllca, refe
rendado pelo Ministro da Ag:tlcultunI."
A seguir. confere aos concessionários direitos e regalias; estipula o sistema das IndenlZll.
Q6ell: determine. cláusulll.& pa.ra all~s de âgua e de energia; estabelece normas para oa
contratos; estipula as tll,rltas de fornecimento de energia etc.
Capitulo II
liUTORIZAÇõEB
"Art. 110 - li autorlzaçáC nAo confere delegaçAo de poder publico permissIonário."
EstlLtul que 11.& /l.utorlzaç6es serlo outorgadaS por atIL do Mlni~têrio de, Agricultura e eIlta·
belece normas para o requerimento <te tr.uwr1açf,o.
No Capitulo UI - FISCALIZAÇAO -, determina que o Bervlço de AgU85 do Departamento
Naclonal óa Produção Mineral, com aProvaclo prévia do MinIstério da Agricultura, J'flgu·
la.mentB.rá e f1acalli1:ar~ o serviço de pro<Suçt.o, transm\.SllAo, tramtormaçllo e dllltrlbulçio
da energia hldrelétrl~ com 08 objetivos que especifica.

No Capítulo IV - PENALIDADES -, estatui llS multas a que estio ~uje1toll oa cancelO
slonárlQS.
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Justificando a orientação do seu Anteprojeto, na parte relativa à regula
mentação das concessões, o seu ilustre autor fUiava-o ao regime norte-ameri
cano, como vemos desta expressiva passagem:

"O contrôle do poder público sôbre as emprêsas hidrelétricas, eu esta~

beleci nos têrmos os mais amplos, no projeto remodelado; isto é, nos têr~

mos da regulamentação dos serviços de utlUdade pública pela Comis~

são Administrativa, como se pratica nos Estados Unidos.

Assim o estabeleci, traduzindo êsse direito de contrôle da própria orga
nização e andamento da emprêsa - "the right to control the very
organízatíon and conduct of the enterprise" -, de que fala JOHN BAUER,
~sse direito que, em nossos dias, ninguém pode desconhecer ao Esta
do, "de fixar os standards de serviços, as tarifas a cobrar, os lucros que
podem ser realizados, a estrutura financeira, os métodos de contabi
lidade das emprêsas" consideradas de utilidade pública.

Isto porque, - como muito bem disse o notável Justice -, BRANDEIS, no
seu voto proferido no caso Southwestern Bell Te1. Co. (Harvard Law Re
view, vaI. 45, 1931-1932, pág. 60), na orientação de outros anteriormen
te proferidos pela Suprema Côrte: "A coisa destinada por alguém (in
vestor) para o uso público não é uma propriedade específica, tangível
e intangivel, porém, capital aplicado na emprêsa. Sõbre o capital as
sim aplicado, a Constituição Federal garante para a emprêsa a opor
tunidade de obter uma razoável retribuição .. , Aquêle (investor) que
aplicou o capital na emprêsa, fazendo-o, concorda em que os encargos
para o público seriam razoáveis. Sua emprêsa substitui ao Estado na
prestação de um serviço público; tornando-se, assim, um servidor do
público" ("The thing devoted by the inve,'ltor to the public use 1s not
specifíc property tangible and intangible, but capital embarked in the en
trepise. Upon the capital so invested the Federal Constitution guaran
tees to the utility the opportunity to earn a fair return... The inves
tor agrees, by embarking capital in a utility, that charges to the public
sha11 be reasonable. His company is the substitute for the State in the
performance of the public service; thus becoming a public servant"),

Titulo UI
Capltulo Único
COMPET~NC1ADOS ESTADOS PARA AUTORIZAR OU CONCEDER O APROVEITAMENTO
INDUSTRVlL DAS QUEDAS DE AGUA E OUTRAS FONTES DE ENERGIA HIDRAULICA.
"Art. 191 - A União transferira aos Estados as atrlouiçoos que lhe sli,o conferidas neste
Código, para autorjzar ou conceder o aproveitamento industrial das QUcdas de agua c ou
tras fontes de energla hidràulica. mediante condições estabelecidas no presente capitulo."
A seguír, estabelece regras para o processamento da transferência.
Título IV
Capitlllo I
DISPOSIÇõES GERAIS
"Art. 19~ - As autorlzações e concessÕes serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou
a empr~sa!> organi:t.adas no Brasil.

~ 1.0 _ As emprésas 8 que se refere éste artigo deverão constitull' suas administra
ções com ml1oiol'la de diretores brasileiros, residentes no Brasil, ou delegar podéres de ge
rência excluslvlunentc a brasHeiros.

~ 2.° - Devf:lJ-áD essas e-mpYfa.5aS manter nos 5e\.}S serviços, no mjnimo, do)s t.p.r('()s de
engenheiros e t)'és quartos de operários brasileiros.

"Ari." 'Úl7 ".:.-" iaJ.· e~po;iaçã~' de energia ·hidrelétri~à:·ó~{ .~. d~·r·)v~çã~-d~· ·~~ua~· ·D~ra o estran-
geJro SÓ poderão ~er feltB~, rned1ante R<:ôrdo internacional t ouvido o 1'1inistério da Agri
cultura,"
Art, 199 - Em lei especial sel-Í\ regulada a nacionalizaçilo prolSr8~slva das quedas de "pIa
ou outras fontes de energia hidl'liulica julgadas bãsicas OU essenciais à defesa ~COllÓ

mica OU mHltal' da Nação.
I . . . . . .. ...
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Já. no meu trabalho, Direito das Acuas, dando noticia dn Federal PQ
wer Commission. criada nos Estados Unidos. em 1920. eu uconst'lhava
que Se consagrasse, em nosso País. o sistema de contrólE' que está em
causa, o sistema das Comissões de Serviços de Utilidadt' Pública: t'l}us·
tando-o, entretanto, ao sistema adotado pelo projeto, da concessão C0l110

caminho para a socialização.

E intensificando os meus estudos a respeito, cada vez mais me con
venci da superioridade do mesmo, com a ressalva que acabou de fíc::a
indicada,

Principalmente, entre outras obras, nas de BAUER, a maior autorida
de sôbre a matéria (Effective RegulaUon or Public UtUiUes), obra essa
publicada em 1925, e que, como êle declara. foi escrita na "linha de fogo"
da regulamentação (has oeen written from the firing líne of regulaUon),
e não só nessa Unha como para essa "linha de fogo" lnot only from
but for the firing line); de OSCAR POND (A Treatise on the Law or
Fublic utiJities, 3,6 ed., J925); de GLAESER (Outlines 01 Public Utilitles
Economics, publicada em 1927); de WILLIAM MOSHER, escrita por êle
e colaboradores (Electrical Utilities The Crisis in FubHc Control, pu
bJ1cada em 1929); de NASH (Economics 01 Fublic Utilities, segunda edl
ç.à.Q, publicada em 1931); e na Harvard Law Revi~w: pude fí<'.ar bem a
par do histórico, da economia, do desenvolvimento, das vantagens, da
imperiosidade dêsse sistema, repito, uma vez que não se consagre a ple
na socialização da indústria hidrelétrica. Certo que, na obra de WIL
LIAM MOSHER se põem, ao vivo, os defeitos existentes no sistema, indi
cando-se medidas de socialização, apontando-se para o exemplo da Liga
das Municipalidades do Ontárl0, e para o exemplo do contrõle nacio
nal exercido na Inglaterra, com o Electricity Act de lG26,

E devo consignar que outras informações ainda pude colhêr a respei
to, no citado trabalho de ANHAIAMELo (Prnblemas do Urbanismo\.

Baseado em escolhida bibliografia, o ilustrado professor da Escola Po
litécnica de São Paulo, nesse excelente trabalho que tanto o honra, so
bretudo por tratar de assunto até hoje tão pouco versado entre nós,
qual seia.. n regulamentação dos serviços de utUldade pública (public
ut1I1ties), apresenta interessante notícia da doutrina e da prática do
sIstema em causa, aconselhando a sua adoção aqui.

Deixa bem claro GLAESER, na obra que citei - Outunes 01 PubUe UU
IUies Economics -, as fases por Que passou a regulamentação nos Es
tados Unidos; a judicial, a legislativa, e, por fim, a da Comissão Ad
ministrativa",

E melhor sistema de controle é, indubitàvelmente, o que vigora nos Es
tados Unidos, uma vez que não se consa~re a plena socialização, que se
impõe, hoje, da indústria elétrica.

Foi, como eu disse, o sistema que adotei no projeto, mas com a restrl
<;?o::> que fi~ou indicada, da concessão como camInho para a efettva so
cialização da indústrIa hidrelétrica; da concessão, por prazo nunca ex
cedente de 30 anos, com reversão para o Estado, sem Indenização algu-
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ma, ajudada « emprésa com o auxílio do Estado, sempre que. pelo vulto
do capital, não possa a amortização ser levada a efeito com tarifas su
portavei.) pelo consumidor.

Isso, por entender que se impõe a sociaHzação da indústria hidrelétrica,
e que o processo menos oneroso para o Estado, para a sua realização,
seria o indicado por NITTI.

Se, entretanto, no juizo dos mais competentes. fôr considerado inviá
vel, por qualquer motivo, ésse processo: e que deva ser posta de parte
a completa socialização imediata: adote-se, então, integralmente, en
tre nós. o sistema que vigora nos Estados Unidos, que é a socialização
potencial.

Sistema que se alastrou pelos Estados e, por fim, foi pelo Congresso
aplicado, como jã ficou dito, ao Distrito Federal e às possessões terri
toriais: Pôrto Rico, Hawai e Filipinas.

Isto é, o da regulamentação pelas Comissões de Serviços Públicos, fei
ta a concessão por prazo indeterminado.

Em sua obra, que venho citando - Outlínes of Public UtUities Econo
mies ~, trata GLAESER, com a sua alta competência, dessa conces
são moderna, concessão por prazo indeterminado (jndeterminate per
miti, expondo o seu desenvolvimento que cumulou no Estado de Wis
consin, significf:lndo-Ihe os têrmos, apontando-lhe as vantagens, bem
como apresentando e rebatendo as objeções que à mesma se têm feito.

São éstes os pontos essenciais dela fixados na lei de Wisconsin:

1) A concessão por prazo indeterminado reconhece o caráter de
monopólio nos serviços de utilidade pública, proibindo a concor
rêneía de novas empresas, salvo se a conveniência e a necessi
dade pública exigirem o contrário, de acõrdo com a comissão ad
ministrativa;

2) O direito de prestar os serviços e de ocupar, com êsse fim, as
vias públicas é indeterminado, sujeito, porém, à possibilidade da

municipalização a qualquer tempo, sendo a compra efetuada por
um preço justo, fixado, ainda, pela comissão administrativa.

É nesses têrmos que a mesma se verifica, e dentro da integral regula
mentação, pelas Comissões de Serviços Públicos, dos detalhes da qual
tratarei para adiante.

E assim menciona GLAESER as suas vantagens:

"A concessão indeterminada. (indeterminate permiO oferece uma
satisfatória alternativa em que ela. reconhece o caráter de monopó
lio nas empresas, afasta a necessidade dos fundos de amortização,
provê a flexível acomodação das tarifas e do serviço às modifica
ções que se operam nas condições econômicas, confere à munici
palidade a opção para a compra por justo preço, e protege a na
tureza exclusiva da cl)ncessão eom o exigir que os concorrentes po
tenciais obtenham da comissão estadual um certificado de conve-
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mênela e necess1dade." (ALFREDO VALLADAO, Beainle .JuricUco das
Araas e da Indásbta Bidrdétde., São Paulo, publlcação da Prefei
tura Municipal de São Paulo, 1941, págs. 47-48 e 58-60),"

Estudando o serviço público, 8Ua posição dentro das atividades e flnalldades
do Estado e as diferentes formas que podem revestir aquelas atividades, escreve
Then:ú6tA>eles Cavalcanti (la Tratado de Direito Administrativo - voI. IV
2.· edição - pág. 37):

"Outra modalidade de execução dos serviços públicos é aquela que se
exerce por meio de concessão ou outorga a emprêsas pa.rtlcuIares de fa
vores, vantagens, privilégios de tato e de direito em troca da prestação
de certos serviços.

Por meio da concessão, particulares executam serviços públicos. Mas o
Estado não abdica do direito de regulamentar êsses serviços; modificar
as condições, alterar as tarifas, fiscallzar o cumprimento das cláusulas
contratuais.

Assim, as coneessões tendo por fim a execução de um serviço público,
importam numa delegação de certas funções intimamente Ilgadas ao
Estado.

Dai, porém, nio decorre a integração das entidades ao Estado, antes eor
respondem a uma d1s8oc1ação, constituindo-se o serviço púbUco com cará
ter autônomo.

Náo obstante essa autonomia, o Estado controla. o serviço, a fim de que
náo se deturpe a sua finalidade maior, que é a de servir ao público.
Dai a situaçãopecullar a essas empresas, cujas privilégios e 'Vantagens
correspondem às obrigações decorrentes da própria natureza do sen1ço.
O regime das empresas concessionárias tende a uma regulamentação
cuja importâncla é cada vez maior e que tem dado lugar a estudos jurí
dicos de suma importância."

Em A Constltuiçio Federal Comentada (3.· edição - revista - volume m
- 1958 - pág. 279), o mesmo autor acentua:

"A idéia da regulamenta.ção entre nós, entendida essa expressão no sen~

tido da subordinação doa contratos e concessões a normas legais, é rela
tivamente recente e se vai. delineando como a supremacia. da lei federal
sôbre as legislações estaduais, pelo menos em suas linhas mais gerais.

Vemos, assln1, o Código de Aguas fixando as condições gera1s da explo
ração, por concessão, dos serviços de energia elétrica, vemos a legisla
ção posterior sôbre energia elétrica subordinando todo o regime de ex
ploração a normas gerais etc.

:SJ bem verdade Que não abandOnamos o Jegime contratual, Que, mesmo
nos Estados Unidos, ainda é considerado como fundamento Jurídico da
relação entre o Estado e o concessionário, mas êsse contrato obedece a
uma regulamentação legal, a que se deve fll1ar dentro da doutrina
chamada dos "contratos dirigidos", de maneira a. se estabelecer um re
gime de supremacia do Interesse público, sôbre os interêsses individuais
comprometidos na emprêsa."
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Exercia o ProL FRANCISCO CAMPOS, em 1934, o cargo de Consultor-Geral
da República. quando recebeu, do Palácio do Catete, um projeto de regulamen
taqflO dos serviços públicos concedidos, a fim de sôbre êle opinar.

Na notável paH~cer que emitiu o ilustre jurisconsulto, depois de expor os
diferentes regimes de contrôle dos serviços de utilidade pública, tais como a re
~ulamentaçào contratual, a nacionalização e a municipalização, deteve-se no
sístema americano, para apontá-lo como o que melhor convinha ao Brasil, nes
tes têrmos: (h)

"O último processo de contróle é o reaUzado mediante comJssoes, É o
usado nos Estados Unidos, :t:sse processo teve aí o se'l início em 1907.
Em período anterior, o único serviço públíco submetido ao contrôle de
comissões era o de estrada de ferro, havendo, em grande numero de
Estados, comissões especiais para éste fim, ou Railroad Comissions. Em
1907. alguns Estados estenderam a jurisdição dessas comissões a todos os
negócios ou serviços que nos Estados Unidos se designam quasi-public,
e tais comissões passaram a denominar-se Public Utilities Comissions.

Primpiramente. os Estados de Wisconsin e New York criaram Public
UtiHties Comissions, com funções de contrõle sôore os serviços de pro
dw:;âo e distribuição de utilidades públicas; logo em seguida, o Estado
de Georgia estendeu a competência de sua Railroad COmiSSiODS ao con
trôle das outras emprêsas de serviços públicos.

Em 1908. Vermont instituiu a sua comissão; New Jersey, em 1910, e, se
guidamente, New Hampshire, Kansas. Ohio, Washington. Connecticut
e Nevada. Rhodes Island, Oregon e Califórnia, o mesmo fizeram, em 1912;
em 1913, Indiana, 11linoís, Colorado, Missouri, Montana, Idaho, Pennsyl
vania e West Virginia.

Assim se dilatou por todo o território americano a instituição de Public
Vtmties Comissions, de maneira que, em 1921, com a única exceção do
Estado de Delaware. todos os Estados americanos tinham comissões es
peciais destinadas ao contrôle dos serviços públicos explorados ou admi
nistrados por companhias ou corporações.

A jurisdição daquelas comissões se estende aos serviços públicos sob ad
ministração privada. como sejam, companhias de ônibus, de telégra
fos, de telefone. gás e eletricidade. Dos 47 Estados, em que havia, em
1929, comissões de utilidades públIcas, apenas em sete não tinham estas
comissões jurisdição sóbre a indústria elétrica.

Trinta e nove Estados despenderam, em 1926, com esse serviço
4.927.574 dólares.

Sendo o sistema de contrôle que nos parece convir ao Brasil, particular
mente se vingar o dispositivo do projeto constitucional que manda rever,
ppriodicamente, as tarifas dos serviços públicos concedidos, convém que

,\!ll .\I'U,I. DlI"" 1'IIllII .- .:studus de Vln'Uo I'liblicll - 1953 - Pág. 33.
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das questões que a legislação, a ~urisprudência e a doutrina já aco
lhiam nos Estados Unidos e nos paises mais industrializados da Euro
pa. Coube, sem dúvida, à revolução de 1930, despertar a Nação para o
problema, quando já a fome de energia elétrica recorria ao aprovei
tamento das quedas d'água nos centros mais desenvolvidos do Pais.

Alfredo Valladão, Anhaia de Melo e outros conhecedores daquele pro~

blema, figuram entre os pioneiros da revolução de idéias no Brasil,
quer do ponto de vista estrltamente juridico, quer do ângulo da técni
ca dos serviços públicos.

Marcado por vicio congênito, porque oriundo dos podêres discricioná
rios do Oovêrno Provisório, só toi publicado depois de promulgada, e
Já em vIgor a Constituição de 16 de julho de 1934, apareceu, aflnaJ, o
anunciado Código de Aguas, calcado em anteprojeto daquele saudoso
e sábio jurista.

~sse Decreto n.O 24.643, de la de julho de 1934, arts. 139 e seguintes,
pretendeu regular, de modo nõvo, a produção, o transporte e a distri
buição da energia hidrelétrica, submetendo a respectiva. exploração ao
regime de "serviço-pelo~custo" (art. 180), para o que deveriam inserir
cláusulas, neste sentido, tanto os novos contratos de concessão, quanto
oS anteriores a serem revistos dentro de um ano, contado da pubUca
ção do diploma (art. 202, § 1.0).

Ficariam os concess1onár~os preexistentes privados de aumentos de pre
ços, ampliações ou modificações de suas instalações e do gôzo de fa·
vores do Código, enquanto não tõssem revistos os respectivos contra
tos (art. 202, § 3.°).

A Divisão de Aguas do D.N.P.M., então sujeita ao Ministério da Agri
cultura, fiscalizada a. indústria hidrelétrica, inclusive a contabUldade
das respectivas emprêsas, para: a) assegurar serviço adequado; b) tlxar
tarifas razoáveis; c) prantir a. estabilidade financeira das emprisas
(art. 178 parágrato único).

As "tarifas razoáveis" seriam tIxadas trienalmente:

"1 - sob a forma de serviço peJo custo, levando-se em conta: a) tôdas
as despesas e operações, impostos e taxas de qualquer natureza,
lançados sõbre a emprêsa, excluidas as taxas de beneficio; b) as
reservas para depreciação; c) a remuneração do capital da
emprêsa;

11 - tendo em consideração, no avaliar a propriedade, o casto histó
rico, isto é, o capital efetlvamente gasto, menos a. depreciação;

UI - conferindo juta remuneração a êsse capital;

IV - vedando estabelecer entre consumidores, etc., etc.;

V - tendo em conta as despesas de custeio, fixadas anualmente, de
modo semelhante."

Houve sucessivas prorrogações do prazo do art. 202 e, embora nos coa
sideranda do Códlgo de Aguas conste a afirmação de "que, com a re
forma por que passaram os serviços afetos ao Wnlstério da Agrlcul-
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tura, está o Govêrno aparelhado a ministrar assistência técnica e ma
terial" ~ a verdade.ê que não se tornou efetiva a execução daquele
diploma, quer por suas lacunas, quer pelas omissões das autoridades,
fato que, com maior ou menor amplitude, se prolongou nos 25 anos se
guintes. Não foram revistos os contratos, nem fixadas as tarifas de
serviço pelo custo."

IV - REGIME ECONô\fJCO E FINANCEIRO DAS EMPRESAS DE
ENERGIA ELÉTRICA

PROJETO N." 1.898, DE 1956

Do Poder Executivo

"Díspõe sôbre o regime econõmico e financeiro das emprêsas de
energia elétrica, e dá outras providências."

Acentuando que há necessidade de um adequado suprimento de energia
elétrica, o Presidente Juscelino Kubitschek envia ao Congresso Nacional o Pro
jeto n.O 1.898, que trata da matéria. Lembra que "a legislação sôbre as conces
sões tem sido desestimulante para a iniciativa privada. porque garantindo, no
minalmente, margem de lucros razoável, não prevê um mecanismo capaz de
corrigir os efeitos da desvalorização da moeda. Como conseqüência, tem havi
do contínua fuga dos capitais privados de tão importante setor de nossa vida
econômica. constituindo essa evasão um dos principais fatôres de retard::lmen
to no desenvolvimento dessa índústria, com rt:'percussão grave em tôdas as
outras." Esclarece Que, para a expansão da capacidade geradora de energia elé
trica, no País, no decênio 1955-65, hâ necessidade de investimento de 120 bi
lhões de cruzeiros (além de uma parcela, em moeda estrangeira.. da ordem de
um bilhão de dólares).

Afirma que as medidas consubstanciadas no projeto em tela "são julga
das capazes de provocar uma atração nova de capitais privados para êsse setor,
tornando possivel a expansão dos sistemas elétricos que estão dificilmente su
portando as demandas crescentes de nossa industrialização". Assinala que é
atribuída ao Conselho Nacional de Economia a competencia da fixação dos
índices econômicos, que servirão de base á correção dos investimentos~ e por
sugestão do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica foram anexadas
ao projeto as avaliações, para alguns casos típicos, da influência que a corre
ção monetária do custo histórico dos investimentos de~'erá ter sêbre as tari
fas. Nota que nesse partkular a projeto é bastante cauteloso. "Apesar do custo
da energia entrar na formaçâo do~ preços das utilidades em proporção, rara
mente, superior a 1%, o projeto limita os aumentos anuais de turifas decor
rentes das correções do custo histórico a 20'.'1c por ano, diluindo, dessa forma,
numa escala quase imperceptível sôbre o custo de vida,"

Finaliza o Presidente Kubitschek observando: "Em face da imensa tarefa
que temos a realizar nos próximos anos, para evitar que a faltu de c1etricida
~e constitua um ponto de estrangulamento de nossas economias, e para que
se afaste o fantasma dos ra.dDnamentos periódiCOS de energia, que tantos pre
juízos trazem aos empresários e tantas angústias Qca3ionalh aos trabalhadores,
forçados à redução de horas de trabalho, ou mesmo ao desemprégo, em face
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dessa tarefa gigantesca de construIr usinas que elevem nosso potencial ins
talado de 3 para 6 milhões de Kilowats, até 1960, e 8 milhões de IUlowab, até
1965, e de construir milhões de quilômetros de rêdes de distribuição - temos
que agir com objetividade e segurança."

O Deputado Martins Rodrigues, relator do projeto na Comissão de Consti
tuição e Justiça, exara parecer pela constitucIonalidade e juridlcldade da pro
posição. Depois emite outro parecer, agora, analisando o mérito do projeto.
Esclarece que "o objetivo da proposiçio governamental é apenas o de adaptar
à realidade atual alguns dos preceitos da legislação em vigor e estabelecer ou
tros para a solução de problemas novos, resultantes da conjuntura eeonõmlea
e supervenientes, que não eram conhecidos na época da elaboração do C6dl·
go de Aguas, ou não foram por êle previstos".

Patenteia que "o obletivo em mira é, decla.radamente, afastar os óbices,
que decorreram de determinados preceitos da legislação atual, ao interêsse do
capital privado por investimentos nos serviços de energia elétrica".

Analisa o sIstema de custo bistórico, cf tando parecer do Deputado Odilon
Braga e de constitucionalistas e acentua: "Mas o conceito do custo blstõrlco.
desde que não seja considera.<1o através de uma interpretação literal e rígida,
não é Inconclllável com a possibilidade de reajustar o valor do capital empre
gado pelos concessionários, tendo-se em vista as alterações do mercado mo
netário."

Entende que o projeto estã bem orientado "quando, recusando qualquer
tipo de reavaUação dos bens do ~rv1ço, mantém o regime econômico-finan
ceIro da concessão baseado no custo histórico do investimento do concessio
nário. Não pretende, assim, a proposição, alterar a conceituação clássica dês
se princípio; o que ela propóe é uma correção monetárla da importância da
moeda nominal que traduz o valor tnicial dê~e investimento, para. que êsse
valor seja mantido estável, defendendo-o, destarte, das vartações monetãrtas".

No seu longo parecer, o Deputado Martins Rodrigues oferece substitutivo
ao projeto, acentuando que as normas consubstanciadas na proposição gover
namental, com as revisões propostas no seu parecer, enquadram-se, de modo
geral, nos princípios do direito administrativo, a1ustando-se à dlseipl1na jurí
dica das concessóes de serviços públicos, especialmente no que diz com
a produção e distribuIção de energia elétrica. "Nessa convicção quanto à. juri
dicidade do projeto, como ainda na da sua conveniência e oportunidade, opina
mos favoràvelmente à sua aprovação, com a adoção, porém, no sentido de seu
aprimoramento, das correçóes, modiflcações, alterações e retificações Que estão
no substitutivo que vai em separado."

CONSIDERAÇOES GERA.IS DO DEPUTADO ODILON BRAGA

Criticando os autores do Projeto n.O 1.898, que "tomaram, tão-somente no
plano da teoria e da abstra~ã.o, (} relevante e complexo tema concernente à
economia das emprêsas de energia elétrica", o Deputado Odilon Braga afir
ma: "Alheios aos aspectos legaIs e jurídicos do magno problema, os autores do
projeto não incluíram, nos seus estudos, nem a precisa caracterização da posi
ção legal e contratual das emprêsas, nem a estimativa do montante dos seus
investimentos, após a atualização do valor das moedas em que são feitos, nem
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dos conseqüentes aumentos de tarifas. Partiram da idéia. demasiadamente sim
plificada, de que a eletricidade é uma mercadoria vendida por uma indústria
e que as empresas que se organizam para produzi-la e vende-la silo idcnticas
as demais indústrias e, por isso, tem o indiscutivel direito de reajustarem os
seus capitais e os seus preços em função das variações do poder aquisitivo do
cruzeiro. Por outro lado, basearam-se, sem maior exame, em pressllpostos cria
dos pelas empresas interessadas, pressupostos que os fatos contrariam."

Em sua longa exposição, ° Deputado Odilon Braga combate, veementemente,
o projeto em tela. Finaliza, dizendo: "Quero, por último, deixar fora de dúvi
da que, ao defender o interesse nacional em face das holdings, em cujo efe
tivo contrôle se encontram cerca de dois térços da produção da eletricidade
consumida no País, não me move nenhum sentimento de jacobinismo. Se, como
ocorre com o Canadá, tivéssemos uma moeda sã, de giro internacional, e uma
indústria capaz de estender-se aos mercados ext€rnos, outra poderia ser nossa
conduta.

Anuir em que a agua dos nossos rios, bem de Deus, bem público, bem de
uso comum desde o tempo dos romanos, e a irreprimível expansão do nosso
mercado interno, constituam as cadeias de enfeudamento do Brasil iJ. sobera
nia econômica de outros Estados soberanos do Continente, excede a todos os
limites da cordura inspirada na política de Boa Vizinhança."

v - CONSTITUIÇÕES FEDERAIS

I - Constituição Política do Império do Brasil - Omissa

11 - Constituição de 1891

UI - Constituição de 1934:

Omissa

Art. 136 - As emprêsas concessionárias ou os contratantes, sob qualquer
título, de serviços públicos federais, estaduais ou rn,unicipais, deverão:

a) constituir as suas administrações com maioria de diretores brasilei
ros, residentes no Brasil, ou delegar podéres de gerência exclusiva
mente a nacionais;

b) conferír, quando estrangeiras, poderes de representação a brasileiros
em maioria, com faculdade de subestabelecimento exclusivamente
a nacionajs.

Art. 137 - A lei federal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas dos
serviços explorados por concessão ou delegação, para que, no interêsse cole
tivo, os lucros dos concessionários, ou delegados, não excedam a justa retri·
buição do capital, que lhes permita atender, normalmente, às necessidades pú
blicas de expansâo e melhoramento dêsses serviços.

Art. 142 - A União, os Estados e os Municípios não poderão dar g'arantia
de juros a emprêsas concessionárias de serviços públicos.

Art. Z2 - Das Disposições Transitórias ~ "As disposições do art. 136 apli
cam-se aos atuais contratantes e concessionários, ficando impedidas de func.io-
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nar no Brasil as emprêsas ou companhias nacionais ou estrangeiras que, den
tro de noventa dias após a promulgaçáo da constituIção, não cumprirem as
obrigações nêle prescritas."

IV - Constituição de 1937:

Art. 146 - As emprêsas concessionárias de serviços públicos federais, esta
duais ou municipais deverão constitulr, com maIoria de brasileIros, a sua admi
nistração ou delegar a brasUeiros todos os podêres de gerência.

Art. U'I - A lei fedp.ral regulará a fiscallzação e revisão das tarifas dos
serviços públicos explorados por concessáo para que, no lnterêsse coletivo, de
las retire o capital uma retribuIção Justa ou adequada. e sejam atendidas, con
venientemente, as exigências de expansão e melhoramentos dos serviços. A lei
se aplicará às concessões feitas no regime anterior de tarifas contratualmen
te estipuladas para todo o tempo de duração do contrato.

AIt. 153 - A lei determinará a percentagem de empregados brasileiros que
devem ser mantidos obrigatOriamente, nos serviços púbUcos dados em conces
são e nas emprêsas e estabelecimentos de indústria e de comércIo.

V - Constituição de 1946:

................................. ~ .
A.li.. ai - A. União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é ve·

dado: (, ..... , ... )

V - lançar impôsto sôbre:

a) bens, rendas e serviços uns dos outros, sem prejuízo da tribu
tação dos serviços públicos concedidos, observado o disposto no
parágrafo único dêste artigo; ( , )

Pará~rafo único - Os serviços públicos concedidos não gozam de isenção
tributária, salvo quando estabelecida pelo poder competente ou quando a União
a instituir, em lei especial, relativamente aos próprios serviços, tendo em vista
o interesse comum.

Art. 151 - A lei disporá sôbre o regime das emprêsas concessionárias de
serviços públicos federais, estadua.is e municipais.

Parágrafo único - Será determinada a fiscalização e a revisão das tarifas
dos serviços explorados por concessão, a fim de que os lucros dos concessio
nários, não excedendo a justa remuneração do capital, lhes permitam atender
a necessidades de melhoramentos e expansáo dêsses serviços. Apllcar-se-á a lei
às concessões feItas no regime anterior, de tarifas estipuladas para todo o tem
po de duração do contrato.

CONSTITUINTE DE 1934

o alto 1M da Constituição de 1934, assim como () texto dQ art. 22 das Dis
posições Transitórias desta Carta, têm sua origem na Emenda n.o 1.718, ao
substitutivo da Comissão Constitucional. Essa emenda foi subscrita pelos Srs.
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Edgard Teixeira Leite, Fernando Távora, Lengruber Filho, Domingos Velasco
e outros. Apesar de receber parecer contrario na Comissão, ela foi aprovada
na sessão de 25 de maio de 1934, dando origem ao art. 140 e parágrafo único
do projeto constitucional oferecido pela Comissão de Redação.

Com a aprovação da Emenda n.o 581, do Sr. Levi Carneiro, em 6 de julho
de 1934, o parágrafo único do art. 140 passou a constituir o art. 22 das Dispo
sições Transitórias.

Artigo 137

Considerada prejudicada pelo relator, a Emenda n.O 1.075, do Sr. Oscar
Weinschenck, o autor solicitou o seu destaque, sendo a emenda aprovada por
97 votos contra 63.

Na justificação de sua emenda, o Deputado Oscar Weinschenk acentuou:
"O objetivo essencial da presente emenda é o mesmo do art. 157, determinar
a razoabilidade das tarifas e taxas de fornecimento dos serviços públicos; evi
tar que aos concessionários dêsses serviços se dê a faculdade de cobrar taxas
e tarifas extorsivas, que proporcionem lucros excessivos; conciliar o interesse
púbIíco com a conveniência de atrair novos recursos para a expansão de tais
serviços, de que tanto depende o desenvolvimento do País. Nada se poderá ob
jetar contra esses principias, que prevalecerão sempre, sejam quais forem as
cDndjçõe~ economica.s e financeiras."

Originou-se, desta forma, o art. 147 do Projeto de Constituição, remetido
à Mesa da Assembléia Constituinte pela Comissão de Redação, em 27 de ju
nho de 1934.

O texto aprovado converteu-se no art. 137 da Constituição de 1934.

Artigo 142

Também o art. 142 da Carta Magna de 1934 refere-se às empresas con
cessionárias de serviço público. 1tste dispositivo originou-se da Emenda n.o 1.676,
do Sr. Vasco de Toledo, considerada prejudicada pelo Sr. Euvaldo Lodi, relator
da Comissão.

A Emenda n.o 1.676 era substitutiva ao capitulo "Da Ordem Econômica e
Saciar'.

Em 25 de maio de 1934, o autor requereu destaque do parágrafo 3.° do seu
art. 9.°. A aprovação desse destaque deu origem ao art. 146 do projeto cons
titucional enviado à Mesa da Assembléia Constituinte pela Comissão de Reda
ção. em 27 de junho de 1934. O texto aprovado converteu-se no art. 142 da
Canstituiqão de 1934.

CONSTITUINTE DE 1946

Histórico do Art. 151 da Constituição Federal de 1946

o art. 8.° do anteprojeto estava assim redigido:

"As emprêsas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais ou
municipais, deverão constituir com maioria de brasileiros a sua admi
nistração ou delegar a brasileiros todos os podêres de gerência.
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Parágrafo único - A lei federal regulará a fiscalização e reviBão das
tarifas dos serviços públicos explorados por concessão para que, no ln
terêsse coletivo, a retribuição do capital não impeça a expansão e me
lhoramentos dos serviços. A lei se aplicará às concessões feitas no re~

gime anterior de tarifas estipuladas para todo o tempo de duração
do contrato."

Ns ~egunda Reunião da Comissão da Constituiçáo, realizada em 14 de maio
de 1946, foram oferecidas as seguintes emendas:

- do Sr. Ataliba Nogueira, mandando acrescentar, entre ou e delepr,
o seguinte:

"ou, quando estrangeiras, delegar a brasileiros todos os podêres de
gerência."

- do Sr. Caires de Brito, nestes têtmos:

"Redija-se assim o art. 8.°;

A lei regulará a nacionalização das empresas concessionárias de ser
viços públicos federais, estaduais ou municipais."

- do Sr. Costa Neto:

"Inclua-se, entre a conjunção ou e o verbo delerar, "quando estran
geiras" (coincidindo com a do Sr. Ataliba Nogueira).

e uma emenda substitutiva ao parágrafo, também de autoria do Sr. Costa
Neto:

"A lei federal regulará a fiscalização e revisão das tarifas dos serviços
públicos. até sua nacionalização, explorados por concessão para que,
no interêsse da coletividade, a retribuição do capital não seja superior
às taxas de juros legalmente reconhecidas, aplicando-se o excedente
na expansão e melhoramento dos serviços."

Col~ada em discussão a emenda do Sr. Calres de Brito, usou da palavra
o seu autor:

O Sr. Caires de Brito - Sr. Presidente, propus que figurasse na Oons
tituição um dispositivo dando à lei a faculdade de tratar da naciona
Uzação das empresas concessionárias de serviços públicos, porque en
tendo não mais ser possível, nesta etapa do nosso desenvolvimento,
fazer concessões que, geralmente, têm sido dadas a emprêsas estrangei
ras, de serviços públicos, máxime de transportes e energia elétrica.
Hoje, que a idéia do interêsse nacional vem presidindo aos debates des
ta grande Comissão, não precisarei ressaltar a conveniência da nacio
nalização dos serviços públIcos, entre os quais se destacam as estradas
de terra, de valor militar incontestável, as companhias de transportes ur
banos e, o que é mais, as de fôrça e luz, em geral detentoras de poder
muito grande, por isso que têm a concessão de serviços essenciais à
segurança nacíona.l.
Sr. Presidente, os argumentos contrários à nacionalização das emprêsas
de serviços públicos consistem em que essas emprêsas, não dando ren
da, seriam pesadas ao EstadD, e, em conseqüência, entregues os servi
ços a organizações que pudessem explorá-los através de capItaJs parti
culares, que, geralmente, são estrangeiros.
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Ao alegação não procede porque, verificando o Estado que não poderi:;.
custear 0$ referidos serviços, os entregaria a emprêsas particulares, mas
convém notar que, assim, não haveria capitais particulares estrangei~

ros que quisessem, só por amor à nossa Pátria, aceitar a exploração dos
serviços públicos em beneficio do povo.

Em face disso, o dever do Estado se sobreleva, visto como a êle incumbe
vir em favor das populações, das quais retira recursos, através de im
postos e taxas, sõbre serviços inerentes a qualquer organização do Estado.
Hoje, na sessão da manhã, legislamos sôbre a nacionalização dos bancos
de depósitos, e tivemos em mente evitar que a economia nacional so
fresse sangrias constantes, pelo envio, para o exterior, de grandes quan
tias, evidentemente tiradas do povo e não invertidas em seu proveito.

Maior razão ainda nos assiste, Senhor Presidente, quando propomos a
nacionalização das empresas concessionárias de serviços públicos, visto
como, tendo elas por objetivo a exploração de um negócio, e não propria
mente um serviço público custeado pelo Estado, tem-se de pensar nos
lucros, enormes e extraordinários, os quais, geralmente, importam no de
pauperamento da situação econômica do povo, entravando o desenvol
vimento dessas companhias, cujas deficiências saltam aos olhos de qual
quer observador, por mais inexperiente que o seja.

Nem se diga, Senhor Presidente, que por motivos de segurança da Pá
tria, legislemos aqui sôbre as diretorias, as quais, como já foi dito na
sessão da manhã, constituem meros prepostos dos verdadeiros dominado
res dessas emprêsas.

Restaria, ainda, Senhor Presidente, saber se temos capacidade adminis
trativa para, nós mesmos, aproveitarmos as nossas condições e explorar
mos tais serviços. Exemplos do bom êxito da nossa administração não
faltarão, não só quanto à aplicação de capitais particulares - e nesse
caso cito a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a melhor do Bra
sil -, como na gerência de serviços entregues ao Estado - e aqui men
ciono a Estrada de Ferro Sorocabana, a qual, cada vez mais, aperfeiçoa
e estende a sua rêde elétrica, mais ràpidamente do que as velhas e já
emboloradas companhias inglêsas, principalmente as de transporte fer
roviário.

Desejo que a Comissão acredite que o motivo das minhas considerações
é apenas consciente patriotismo, fruto de estudo das nossas verdadeiras
condições.

Por isso, faço um apêlo a todos os membros desta Comissão, no sentido
de solver, de vez por tôdas, a dívida assumida com o povo, entregando
às suas mãos. pOI" intermédio do Estado, competência para explorar os
serviços públicos, fazendo com que possamos desenvolver, principalmen
te, os meios de transportes, os quais, atendendo-se à extensão territo
rial do País, se apresentem cada vez mais defícientes.

São essas, Senhor Presidente, as razões de origem econômica e patrióti
ca que deseio trazer à Comissão, através da emenda que ofereci, visan
do - assim espero - dar ao povo brasileiro a primeira oportunidade
para lutar - com sacrifícios, se necessário fôr - pela obtenção dos
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meios de transportes e dos demaJs recursos para exploração das suas
próprias riquezas.

O Sr. Ataliba Nogueira - Senhor Presidente, o princípio geral deve ser
o dos serviços serem executados pela administraçáo pública. Infellz
mente, porém, não temos capital necessário, para sempre assim ocorrer.
A regra, portanto, deve ser esta: esforçar-se a administração pública
para fazer, por si mesma, todos os serviços públicos.

Quando, porém - e aqui está a prev1aão do art. 8.° -, houver neces
sidade de capitais nacionais ou estrangeiros para a execução dos ser
viços públicos, teremos êsses serviços sendo cedidos ou concedidos a
emprêsas que se formarem. Nesse caso, duas regras se colocam aqui: as
empresas, sendo estrangeiras ou nacionais, deverão, todavia, eonstltuir
com maioria de brasileiros a sua adrn.1nistração. Agora, quando estran
geiras, trago para essas empresas uma restrição muito maior: delegar
a brasileiros todos os podêres de gerência.

Minha divergência do texto consiste em que acrescento as palavras:
"quando estrangeiras, delegar a brasileiros todos os podêres de ge
rência."

t neste sentido a emenda que enviei à Mesa.
O Sr. Nereu Ramos (Presidente) - Em votação a emenda do Sr. Cai
res de Brito, assim redigida:

"A lei regulará a nacionalização das emprêsas concessionárIas de ser
vIços públicos federais, estaduais ou municipais."

Os senhores que aprovam a emenda sub8tltutiva queiram ficar senta
dos. (Pausa.)
Aprovada,

Com a aprovação desta emenda, ficaram prejudicadas as dos Srs. Costa
Netto e AtaUha Nogueira.

Passando à apreciação do parágrafo único, o Sr. Presidente procedeu à lei
tura das emendas aprooentadas:

- do Sr. Ataliba Nogueira:

"A lei federal regulará a fiscalização e revisão das tarifas dos ser
viços explorados por concessã.o ou delegação para que, no interêsse
coletivo, os lucros dos concessionários não excedam à justa. retri
buição do capital, que lhes permita atender, nonnalmente, às neces
sidades públicas de expansão e melhoramento dêsses serviços."

- do Sr. Costa Netto, quase idêntica à anterior, divergindo no seguinte:
a emenda Atallba Nogueira inclui serviços explorados por concessão
ou por delegação e as expressões "no interêsse coletivo".

- a terceira emenda, do Sr. Caíres de Brito, Já fôra mencionada an'...
terIormente.

Usou da palavra o Sr. Aliomar Baleeiro, que assim se expressou:

O Sr. Allomar Baleeiro - Sr. Presidente, começo dando pleno apoio às
emendas dos Srs. AtaUba NogueIra e Costa Netto, porque fundadas, am-
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bas, na Constituição de 1934, que foi também a fonte do texto que se
encontra no projeto do Sr. Agamemnon Magalhães.

Ora, aquelas emendas foram mais fiéis a êste texto e exprimem com
mais felicidade o pensamento da maioria da Comissão.

Desejamos que as emprêsas de serviços públicos funcionem sob o regi
me administrativo que, pelo fato mesmo de estarem elas condiciona
das a monopólios de ordem legal, lhes permita, apenas, o lucro justo,
o lucro que remunere o capital e só êsse. Mas, em qualquer hipótese,
êsse lucro deve existir, porque ninguém empregaria dinheiro em emprê
sas concessionárias de serviços públicos se, por acaso, não tendo mar
gem para grandes lucros, tívesse de correr o risco de pequena margem
de proventos.

Aliás, meu objetivo, por ora, não é êste. Ou com as emendas vitorio
sas ou subsistente o texto Agamemnon Magalhães - vale dizer, no pro
jeto da Comissão, quero apresentar uma emenda para que se inclua
no texto aprovado, depois das palavras "para que", a cláusula calcula
das as tarifas à base do custo histórico.

Ora, Sr. Presidente, a finalidade dêste dispositivo, tanto na Constitui
ção de 1934, quant<> na de 1937, onde o preceito é análogo, assim como
no projeto, é estabelecer a regulamentação efetiva dos serviços públi
cos, isto é, que essas tarifas sejam realmente o justo preço de um ser
viço, e não fonte de locupletamento para as empresas, garantida, sem
pre, a eficiência do serviço.

Isto, porém, com o desenvolvimento moderno dos serviços de utilidade
pública, traz problemas de tal complexidade, tão sérios, que nos obri
gam a criar os órgãos técnicos adequados para esse fim,

Hoje, as emprêsas de serviço público têm tal desenvolvimento, al:mm
gem interesses tamanhos, compreendem circunscrições geográficas tão
diversas, abarcam tal número de pessoas e jogam com tais capitais,
que se diz, com muita razão, que são hoje o problema mais sério da
democracia.

Isto porque essas empresas, nas grandes potências. tendem a formar os
chamados holdings, ou seja, a concentração piramidal das empresas.
~ste fato, observado há cerca de quarenta anos, vem empolgando os
estudos de direito administrativo e representando um dos problemas
mais importantes de nosso tempo.

Mesmo para nós, brasileiros, existe já o problema, porque as empresas
de eletricidade, sabemos estarem tôdas sob o guante de um holding
nacional, que as superintende ou controla, por sua vez ligado a um
grupo norte-americano ou canadense, que também, por sua vez, se fi
lia ao sistema da "United Bonds & Share Co.". Tudo isso foi demons
trado pelo Pror. Bilac Pinto, cujo trabalho tenho no espirl.to, no mo
mento em que dirijo estas palavras à douta Comissão.

Um dos maiores problemas no trato das emprêsas de serviço público
é o do cálculo das tarifas. As empresas tendem, sempre, a sustentar o
critério do custo de reposição atual, isto é, as tarifas devem permi
tir, como base para cálculo da remuneração ao seu capital, o que te~
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riam de despender se tivessem de adquirir, no momento, todo o seu
maquinário, rodas as suas instalações, todos os seus bens e serviços.

A isto se opõe a doutrina mais abalizada, de que a tarifa deve ser cal
culada pelo custo histórico. A emprêsa declara quanto inverteu nas
instalações dessas máquinas e como deve ter uma conta de amortiza
çã.o, o valor de seus bens, tanto para efeito do cálculo de remuneração
do capital, quanto para a reversão e a encampação, que há de basear
no que inverteu efetivamente, menos a desvalorização.

~ste o conceito de custo histórico, que se opóe ao de custo de reposi
ção atual. Nos Estados Unidos, depols de Roosevelt, o assunto vem sen
do re~olvldo da maneira que expliquei.

Para êsse efeito, lá são criadas as famosas comissões de regulamenta
ção, que são verdadeiras delegações do poder público, para examinar a
contabilidade, estabelecer tarifas, resolver conflitos entre os consumi
dores ou usuários, e a emprêsa etc., tendo podêres largos de caráter
jurisdicional, o que não exclui a aprecIação pelo Poder Judiciário.

A aprovação dêste artigo pressupõe, como conseqüência natural, a cria
ção de comissões técnicas para isto, inclusive, para cálculos de tarifas
à base do custo histórico.
Além de defendido brUhantemente no Brasil, este ponto de vista pejo
Pro!. Bl1ac Pinto e pelo Engenheiro LUÍS Anhaia de Melo, já há o pre
cedente da Capital de São Paulo, talvez a mais bem administrada do
Brasil, cujo Prefeito tem enfrentado as emprêsas mals poderosas, sus
tentando e adotando a medida do custo h~stórico.

t essa medida. que submeto à Comissão.

Ela há de notar que O que proponho é a única solução possivel dentro
da justiça social, para este problema bastante grave de nossos tempos.
O Sr. Nereg Ramos <Presidente) - O Sr. Deputado Altornar Baleeiro e
outros apresentam a seguinte emenda:

"Acrescente-se, depois das palavras "para que", o seguinte:
"calculadas à base do custo histórico."

O Sr. Agamemnon Magalhães - Aceito a emenda, Sr. Presidente.
O Sr. Nereu Ramos (Presidente) - Ha três emendas, que são substi
tutiVas, de maneIra que devem ser votadas em primeiro lugar.
O Sr. Agamemnon Magalhães - Sr. Presidente, requeiro preferência
para a emenda Aliomar Baleeiro.
O Sr. Nereu Ramos (Presidente) - O Sr. Deputado Agamemnon Ma
galhães requer preferência para a emenda Altornar Baleeiro.
O Sr. Aliomar Baleeiro (Pela ordem) - Quero esclarecer a V. Ex.", Sr.
Presidente, como jã. fiz para a Comissão, quando justifiquei a emenda,
que ela não colide com qualquer texto que venha a ser aprovado. To
dos êles dizem: " ... para que, no lnterêsse coletivo etc.". Pois bem, de
pois das palavras "para que", que se encontram no texto da Comissão
e no texto das emendas dos Brs. AtalilJa Nogueira e Costa Netto, cabem
as palavras "calculada à base do custo hIsrorIco". Assim, não ficará
preJudIcado, se fôr aprovado, o artigo ou qualquer das emendas.
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o Sr, Nereu Ramos (Presidente) - O pedido de preferência tem a se
guinte significação: se fôr aceito, tem de ser votado o texto, do pro
jeto da Subcomissão, ao qual se refere a emenda, em primeiro lugar.

O Sr. Ataliba Nogueira - Sr. Presidente, em primeiro lugar, desejo fa
zer observação, novamente, sôbre a palavra "nacionalização", que apa
rece, agora, na emenda do Sr. Caires de Brito, e apareceu, há pouco,
na emenda que também aprovamos, de S. Ex.a , com referência ao
art. 8.0 , e agora surge no parágrafo.

A palavra "nacionalização" só tem um significado - já. foi dito hoje
de manhã. Signiftca "estatização". O Sr. Caires de Brito está aprovan
do o sentido que deu o Sr. Hermes Lima, hoje, o Sr. Aliomar Baleeiro,
eu próprio, e que deram vários representantes.

O Sr. Adroaldo Mesquita - Mas eu não dei e expliquei porque o fazia.

O Sr. Ataliba Nogueira - Que amanhã, não se vá dizer que professõ
res de Direito, a começar pelo relator da Subcomissâo, empregaram er
radamente um têrmo.

o Sr, Clodomir Cardoso - O têrmo vem de outras Constituições.

O Sr. Agamemnon Magalhães - Encontramos dois conceitos no Direi
to Público brasileiro. Ninguém emprega errado. Se V. Ex.a. acha que o
conceito consagrado na ConstituiÇão de 1931 não é um conceito do
Direito brasileiro ...

O Sr. Ataliba Nogueira - Está errado, perdoe-me V. Ex.a

O Sr. Agamemnon Magalhães - Errado talvez seja chamar "naciona
lização" de "socialização".

O Sr. AtaJiba Nogueira - Chamo "estatizaçâo". "Nacionalização" é di
ferente de "socialização".

O Sr. Agamemnon Magalhães - É melhor deixarmos de eufemismos; e
melhor darmos nome aos bois.

O Sr. AtaIíba Nogueira - Dei nome aos bois e minha emenda foí
recusada.

O Sr. Adroaldo Mesquita - Desejo que nos Anais fique consignado que
não dei esta significação que V. Ex.a está emprestando à palavra "nacio
nalização", tampouco dou esta demasiada importância que V. Ex.8 está
dando ao elemento histórico na interpretação de uma lei, muito em
bora não desconheça a frase de Cujácio, de que o elemento histórico
é O anzol de ouro com que pescava nas profundas águas do Direito
Romano.

o Sr. Ataliba Nogueira - Amanhã, a doutrina vai dizer o que e "esta
tízação" e que um legislador perdido nas matas da América, empregou
mal a palavra. "Estatizaçào" tem o mesmo sentido em francês, em ita
liano, em espanhol e em português. É têrmo corrente no Direito Públi
co e, principalmente, nos seus dois ramos, o constitucional e o admi
nistrativo.
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o Sr. Hermes Lima - Se V. Ex.- procurar o significado da palavra "naw

cionallzaçâo" num dicionário autorizado, como, por exemplo, o "Webs
ter", que é um dicionário famoso pela sua capacidade de definir, verá
que diz: "nacionalização" é investir a nação na posse, no contrôle do
bem, da emprêsa, da atividade econômica. Isto é que é "nacionaliza
ção". Agora, veja. V. Ex.- o absurdo em que estamos caindo se não der
mos essa significação à palavra "nacionalização". Acabamos de votar
a nacionalização, quer dizer: a lei - está muito bem, porque é a regra
geral, e só se fará quando puder, quando fôr possível votá-la -, a lei
regulará a nacionalização dos serviços públicos federais, estaduais ou
municipais. Será que estamos votando que também nas emprêsas de
suviços públicos, como a "Light", a "Leopoldina", a "São Paulo RaU~

way", os acionistas só podem ser brasileiros? É absurdo.

O Sr. AtaUba Nogueira - Estamos caminhando, conscientemente, para
a estatização. Desde o comêço estllu chamando a atenção da Comis
são pata isso.

O Sr. Hermes Lima - Nacionalização só pode sign1tfcar contrôle pejo
Estado.

O Sr. Ataliba Nogueira - t isto mesmo o que estou dizendo, há dois
dias. Sr. Presidente, passo agora às mãos de V. Ex,r. um requerimento
de preferência para a minha emenda, porquanto a do Sr. Aliomar Ba
leeiro - disse-o muitll bem V. Ex.e. - cabe em qualquer dos textos.
Neste caso, a preferência pedida pelo Sr. Agamemnon Magalhães foi
para a emenda Allomar Baleeiro. Agora, peço preferência para a minha.

O SI'. Aliomar Baleeiro (Pela ordem} - Para meu govêrno, perguntll a
V. Ex.-, Sr. Presidente: como fica aquela cláusula, diante do pedido de
preferêneia?

O Sr. Nereu Ramos (Presidente) - Aceita a preferência requerida pelo
Sr. Agamemnon Magalhães, infere-se que tem de ser votado o texto do
projeto em primeiro lugar. Nem S. Ex.e. requereu com outro pensamen
to. Assim. como êsse requerimento de preferência foi apresentado em
primeiro lugar, vou submetê-lo à Casa.

O SI'. Ataliba Nogueira - Passo, agora, Sr. Presidente, a combater o
texto do anteprojeto da Subcomissão e peço vênia ao ilustre Relator,
Sr. Agamemnon Magalhães, para dizer que a redação é infel1z: dá a
entender o contrário do que pretende. Subordinada a retribuição do ca
pital à expansão e melhoramento dos serviços, isto é, onde houver ex
pansão e melhoramenw a fazer, não haverá distribuição de lucros. En
tre nós, é regra que os serviços públicos exigem constantemente expan
são, porque somos um Pais em continuo e assombroso progresso.

Nenhum capitalista, portanto, empregaria o seu dinheiro em tais ser
viços, pois jamais haveria de auferir dividendos; tlIdos os lucros deviam
ser empregados na expansão e melhoramento do serviço.

Ora, prefiro, então, a este texto, o da ConstituiGão de 1934, cujo art.
137 a mim se me afigura ter disciplinado melhor a. matéria. t maIs
1eliz, mais certa sua inclusão naquele texto.
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o Sr. Aliomar Baleeiro - Talvez, até a Constituiçáo de 1937 a tenha

disciplinado com mais felicidade que a de 1934.

O Sr. Ataliba Nogueira - Aceitaria qualquer texto, contanto que não
deixasse de constar aquilo que é oposto, em primeiro lugar, à intenção
do autor, segundo penso, e, em segundo lugar, à impossibílídade da
concessão de serviços públicos no Brasil, pela inemuneração dos ca
pitais.

Era o que tinha a dizer, pedindo preferência para minha emenda subs

titutiva.

o Sr. Caires de Brito - Senhor Presidente, peço à nobre Comissão que
negue a preferência solicitada pelo nobre Deputado Agamemnon Maga
lhães, apoiando o substitutivo ao parágrafo único que mandei à Mesa.
Se fór aprovado meu substitutivo, as outras emendas ao parágrafo úni
co terão de sofrer, forçosamente, modificações em sua essência. O que
prevaleceu é que o serviço público deve ser c~locado em primeiro plano,
contra o interêsse dos capitais que o explorem, até hoje.

Já estamos legisiando em função do serviço público, e não mais da

remuneração do capital a empregar-se.

Ora, não só o texto do projeto como as duas emendas não levam em
consideração éste aspecto; mas, sim, o meu substitutivo, que reza:

"A lei federal regulará a fiscalização dos serviços públicos explora
dos por concessão, até sua nacionalização, para que, no intcrêsse
da coletividade, a retribuição do capital não seja superior às ta
xas de juros legalmente reconhecidas, apUcando-se o excedente na
expansão e melhoramento do serviço."

t, portanto, Sr. Presidente, o meu substitutivo, o que mais se coaduna
com o artigo aprovado, porque, evidentemente, já estamos legislando
sem mais pensar nos lucros das emprésas, pois já admitimos a neces
sidade da sua nacionalização, porém, amparando os serviços públicos
até que sejam nacionalizados. Com isso, temos de cogitar de a remu
neração do capital não ser além da atribuída às operações comuns, com
taxas legais.

Pensando bem, as outras emendas estão prejudicadas, pelo que, peço

seja votado meu substitutivo.

O Sr. Agamemnon Magalhães - Sr. Presidente, a diferença entre o tex
to do projeto e o art. 147 da Constituição de 1937, é que êste último

dispõe:

"A leí federal regulará a fiscalização e revisão das tarifas dos ser
vIços públicos explorados por concessão, para que, no interêsse co
letivo delas retire o capital uma retribuição justa ou adequada e
sejam atendidas, convenientemente, as exigências da expansão e
melhoramentos dos serviços."
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E O projeto estabelece:

"exploração e concessóes para que, no interêsse coletivo, a retribui
ção do capital não impeça melhoramento dos serviços."

A meu ver, o projeto está mais bem redigIdo, porque a retribuição do
capital fica implícita. Para que é a tarifa? Para remunerar o capital
Agora, o que o projeto estabelece é que a remuneraçáo não impeça a
expansão.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita V. Ex.a CreIa o nobre colega que, li
teralmente entendido, o dispositivo do projeto - como está redigido,
dá impressão exatamente contrária à tese sustentada pelo Sr. Depu
tado Atallba Nogueira, isto é, de que, se houver necessidade de expan
são do serviço, o capital ficará sem remuneração.

O Sr. Agamemnon Magalhães - Isto é argumentar com abuso. Contudo,
não tenho dúvida em aceItar o texto do art. 147 da Constituição de 1937.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Senhor Presidente, peço preferência para a
emenda do Sr. Costa Netto.

O Sr. Agamemnon Magalhãell - Aceitarei a emenda do Sr. Costa Netto,
desde que não prejudique a parte final do artigo, isto é, "a lei se apU
cará às concessões feitas no regime anterior.....

Se tal não adotarmos, não poderá haver r~lfisão de tarifa..

O Sr. Costa Netto - Concordo: em todo caso, o arUgo corresponde ao
parágrafo 4,° do projeto:

"A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas e
quedas d'água e outras fontes de energia hldráullca julgadas es
senciais à defesa econômica do Pais."

A emenda diz apenas respeito à primeira parte do artigo.

O Sr. Nereu Ramos (Presidente) - O Sr"Deputado Agamemnon Maga
lhães transferiu seu pedido de preferêncIa para a emenda Costa Netto:

"A lei federal regulará a fiscaUzação e a revisão das tarifas dos ser
viços explorados por concessão, a fim de que os lucros dos conces
sionários, não excedendo à justa remuneração do capital, lhes per
mita atender às necessidades de melhoramento e expansão daque~

le serviço."

Os Senhores que concedem a preferênela queiram ficar sentados.
(Pausa.)

Concedida.

Em votação a emenda costa Netto, que se refere ao primeiro período
do parágrafo unico.

(Pausa.)

Aprovada,

O Sr. Caíres de Brito - Senhor Presidente, declaro que voteI contra.
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o Sr. ~ereu Ramos (Presidente) - A declaração de V. Ex.a constará
da Ata.

Ficam prejudicadas as emendas dos SISo Caires de Brito e Ataliba No
gueira.

Vamos votar o segundo período do parágrafo único:

"A leí se apUcará às concessões feitas no regime anteríor de tarifas
estipuladas para todo o tempo de duração do contrato." (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. AtaUba I"Oogucira - Sr. Presidente, desejo fique constando da Ata
que votei contra êsse adendo.

O Sr. Nereu Ramos (Presidente} - V. Ex.a será atendido.

Subemcnda dos Srs. Aliomar Baleeiro e outros à emenda do Sr. Costa
Netto, já aprovada, mandando acrescentar, depois das palavras "a fím
de que" - "calculados à base do custo histórico".

Os Srs. que aprovam queiram ficar sentados. (Pausa.)

Aprovada. (20)

Esclarece José Duarte (in A Constituição Brasileira de 1946 - exegese dos
textos à luz dos trabalhos da Assembléja Constituinte - 3.° volume - pág. 157):

"O vencido figurou, entãD, no § 7.° do art. 164 do projeto primitivo. O
texto foi acolhido em primeiro turno. Foram-lhe oferecidas diversas
emendas, dentre as quais a de n.o 297, de Negreiros Falcão, que propõe
nova sistemãtica para o assunto. A Subcomissão opinou contra a Emen
da n.O 1.122, que propusera a supressão das palavras "custo histórico" e
não aceitou nenhuma sugestão, mantendo o texto primitivo. A Comis
são Constitucional, porém, aprovou a Emenda n.o 1.122 e excluiu a cláu
sula referente ao custo histórico, oferecendo, então, a redação do art. 150
do projeto revisto. Em Plenário aprovou-se o art. 150."

É o texto do art. 151 da Constituição.

Quando da votação em Plenário, foi pedido destaque para a Emenda n.O 3.260,
de autoria do Sr. Carlos Prestes, assim redigida:

"A lei regulará a nacionalização das emprêsas concessíonárias de serví
ços públicos, federais. estaduais e municipais. Serão revistos todos os can
tratos lesivos aos interêsses nacionais e será determinada a fiscalização
e a revisão das tarifas rle serviços explorados por concessão, que deve·
rão ser calculadas com base no custo histórico, não se permitindo a eva
são de lucros para o estrangeiro, mas aplicando-os em benefício do me
lhoramento e expansão àos sf'l'viços e elevação do nivel de vida dos em
pregados. A lei se aplicará às concessões feitas no regime anterior de
tarifas estipuladas para todo ° tempo da duração da contrato."

Assumindo a tribuna, o Sr. Vieira de Melo declarou:

O Sr. Vieira de 1\lelo - , .. Senhores Representantes, pediria, com o maior
empenho, atenção para o assunto que no momento vai ser decidido

l20i Diário da Assembléia ~ 18-5-46, pág. 1.862.
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pela egrégia Assembléia, porque é, de fato, dos mais relevantes, daque
les que dizem mais de perto com os interêsses da coletividade.

O dispositivo cuida de estabelecer o regime de eoncessões de servIços
públicos.

Preliminarmente, é de se acentuar que a execução de serviços públicos
deve, em regra, competir ao Estado. Por Isso mesmo Que, em se tratando
de tais serviços, a coletividade é chamada a remunerar um trabalho de
que, necessàriamente, se utiliza; por isso mesmo que, em tais servIços,
não se admitem, geralmente, na prática, o monopólio ou o privilégio,
é mister que o legIslador tenha maior cuidado, a máxima cautela em
não expor a economia popular aos seus sanguessugas costumeiros.

Vamos analisar o dispositivo para chegar ã conclusão de que a exclusão
daquelas palanas - (calculadas com base no custo histórico) - o trans
formou em texto vago e quase sem finalidade.

O sentido do dIspositIvo atual se resume em rever as tarUas, de modo
que permitam a justa remuneração do capital. Mas, Senhores Represen
tantes, que significa "justa remuneração do capital"? 't critério que
pode variar até o infinito, conforme a posição do observador. Se êste
fôr exigente, o lucro razoável de um capital pode ser de 5%; para ou~

tro, mais condescendente, mais complacente, êsse lucro pode ser es·
pantoso.

O Sr. Nestor Duarte - Pela jurisprudência do País e normas de d1rei~

to, entende-se, por Justa compensaçáo do capital, o jure da lei ou o
~uro legal.

O Sr. Vieira de M.elo - Em matéria de remuneração de capital, a varta
ção é grande.

O Sr. Nestor Duarte - Quis, apenas, atender à pergunta de V. Ex.-

O Sr. Vieira de Melo - Na América do Norte, por exemplo, não se ad
mIte - não se admitiu, pelo menos, até hoje - lucro excedente de 7,5%.
No Brasil, a taxa anda jà em 10%, reconhecida pela lei, e ainda pod~

subir.

Agora, atenda-se a esta segunda parte: "justa remuneração de capi
tal". Que capital? Ji: uma interpretação.

O Justo valor atual das instalações de uma companhia concessionária
de serviço pútlllco? É outra interpretação.

Precisamente aqui está o segtêdo da questão. Não adianta o legislador
constituinte estabelecer que as tarifas sejam fixadas, tendo em vista a
justa remuneração do capital se não determinar qual o crItério para a
ava.liação dêsse capital.

SerIa preferível excluir todo o texto do projeto constitucional, pois da
maneira por que ficou redigido não tem, absolutamente, sentido preciso
e definido.
Srs. Constituintes, exatamente o que defendi, desta tribuna, em três dis
cursos sucessivos, foi a adoçã.o do chamado "critério do custo histórico".
Isto é, do capital realmente investido.
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'Considerei que à emprêsa de serviço público não se pode atribuir a li
berdade de movimentação definida à emprêsa que explora no livre mer
cado, sujeita às vicissitudes da oferta e da procura. Considerei que, ge
ralmente, essas companhias exploram, monopolisticamente, o serviço pú
blico. Considerei que, no particular, roda doutrina que concessionários
de serviços públicos usufrutam lucros excessivos que onerem a bôlsa po
pular. É, ainda agora, Srs. Constituintes, o que venho pedir. Não me
atemorizam os prognósticos nem os argumentos daqueles que acenam
com o afugentamento dos capitais estrangeiros ... " (21)

José Duarte {ob. cit., pág. 159) refere-se a outros pronunciamentos no
Plenário da Constituinte:

"Também fala Carlos Prestes defendendo a sua emenda.
Havia duas correntes entre os relatores: o Relator-Geral, Costa Netto,
contra o custo histórico, e o relator parcial, Agamemnon Magalhães,
favoráveL

Sousa Costa também se pronuncia sôbre a matéria. Que se pretende ao
falar em serviços de tarifas calculadas à base de custo histórico? Que
a remuneração do capitaJ, justamente remunerado, tenha considerado
o seu valor na data da aplicação? Pergunta se haverá alguém no mun
do capaz de inverter capital num país onde predomina semelhante cri
tério, sabendo-se, além disso, que, por uma fatalidade histórica, a moe
da tem sido, sempre, reduzida em seu poder de compra.

Mesmo nos Estados Unidos, diz Sousa Costa, onde as variações da moe
da são, indiscutivelmente, menos sensíveis do que em outros países,
como o Brasil, o critérzo do "custo histórico" não constitui doutrina úni
ca para servir à fixação de remuneração do capital. Discute-se ora esse
critério, ora o critério de reprodução.•

Que é custo de reprodução? E o valor que exigiria, no momento presen
te, a realização da mesma obra, eXecutada no passado. Pode o primei
ro, em muitos casos, ser o critério mais justo, mas o mal é o querer,
sempre, como critério único, e isso não é admitido em parte alguma.

Mas o texto não proíbe que se aplique o custo histórico, diz Sousa Cos
ta, em resposta a um aparte.

Também o emprego da expressão "justa remuneração" não excluí a pos
sibilidade de ser adotado o critério do custo histórico, acrescenta Nes
tor Duarte.

Ainda usa da palavra Hermes Lima, para tratar do conceito de nacio
nalização das concessões. ~sse princípio permite ao Estado monopoli
zar qualquer indústria ou atividade, mesmo as que nã.o constituem ser
viços públicos ou não sejam de categoria técníca de tais serviços, mas
tenham sido julgadas pelo legislador, indispensáveis à melhor organi
zação da sociedade. Monopolizar está empregado no sentido de "nacio
nalizar", isto é, atrHnúr ao contrôle do Estado ou ao domínio da Nação.
Tanto os regimes totalitários como as democracias podem nacionali
zar ou monopolizar, mas, apenas, o fazem com objetivos diferentes.
através de recnica. diversa.

(2.1) Diirio da Assembléia - 31 de age>sto de 1946. ptíg. '1.527.
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Quando a Comissão de Constituição suprimiu essa expressão relativa
à nacionalização de emprêsas concessionárias de serviços públicos fe
derais, estaduais, munIcIpais, retirou a expressão aludida, porque ela
vinha acompanhada do sentido tradicional que lhe fôra dado nas Cons
tituições de 34 e 3'1.

Mário Masagão esclarece: Não se pode estabelecer equipolência entre na
cionalização e monopóUo. O serviço púbUco é explorado pelo Estado,
em razão do privilégio exclusiVO, confonne explicou Ruy Barbosa. Esse
privilégio não se confunde com o monopólio... Ao contrário do privilé
gio exclusivo, o monopólio arranca do campo da ativIdade prIvada de
terminadas atividades, para jungi-las ao Estado, e, portanto, diminui
o campo da exploração particular."

CON8TITUIÇAO DE 1967
Da Competência da União

Art. 8.0 - Compete à União:

xv - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão:
a) os serviços de telecomunicações;
b) 08 servIços e Instalações de energia elétrica de qualquer origem

ou natureza;

XVII - legislar sôbre:

i) águas, energia elétrica e telecomunicações;

Título 111 - Da Ordem Econômica e Social

Art. 160 - A lei disporá sôbre o regime das emprêsas concessionárias de
serviços públicos federais, estaduais e municipais, estabelecendo:

I - obrigação de manter servIço adequado;
11 - tarifas que permitam a justa remuneração do <:apital, o melho

ramento e a expansão dos serviços e assegurem o equllibrIo eco
nômico e financeiro do contrato;

111 - fiscalização lJennanente e revisão periódica da8 tarifas, ainda
que estipuladas em contra.to anterior.

Art. 161 - As jazidas, minas e demais tec.ur$()S minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de
exploração ou alJtoveitamento industrial.

§ 1.° - A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demaJs
recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica dependem de autoriZa
ção ou concessão federal, na fonna da lei, dada, exclusivamente, a brasileiros
ou a sociedades organizadas no País.

§ 2.° - l!: assegurada ao proprietário do solo a participação nos resul
tados da lavra; quanto às jazidas e minas. cuja exploração constituir monopó
lio da União, a leI regulará Q fonna da Indenização.
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~ 3.° - A participação referida no parágrafo anterior será igual ao üí
zimo do impõsto único sôbre minerais.

§ 4..0 - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento
de energia hidráulica de potência reduzida.

Art. 163 - As emprêsas privadas compete, preferencialmente, com o estí
mulo e apoio do Estado, organizar e explorar as atividades econômicas.

§ 1.° - Somente para suplementar a iniciativa privada, o Estado orga
nizará e explorará, diretamente, atividade econômica.

§ 2.° - Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as em
prêsas públicas, as autarquias e sociedades de economia mista reger-se-âo pelas
normas aplicáveis às emprêsas privadas, inclusive Quanto ao direito do traba
lho e das obrigações.

§ 3.° - A emprêsa pública que explorar atividade não monopolizada
ficará sujeita ao mesmo regime tributário aplicável às emprêsas privadas.

Capitulo V - Do Sistema Tributário

Art. 22 - Compete à Ur.iào decretar impostos sôbre:

IX - produção, importação, distriouição ou consumo de ener
gia elétrica;

Anteprojeto da Comissão de Juristas

Art. 84 - A lei disporá sôbre o regime das emprêsas concessionárias de
serviços públicos federais, estaduais e municipaís.

Parágrafo único - A fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços ex
plorados por concessão visarão a que os lucros dos concessionários nâo exce
dam à justa remuneração do capital dêsses serviços. ApUcar-se~ã a lei às con
cessões do regime anterior, ainda que fôssem estipuladas tarífas para todo o tem
po do contrato.

PROJETO ENVIADO PELO EXECUTIVO

Art. 160 - A lei disporá sôbre o regime das empresas concessionárias de
serviços públicos federais, estaduais e municipais, estabelecendo:

I - a obrigação de manter serviço adequado;

11 - tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o melhora.
mento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econô
mico e financeiro do eontrato;

lU - a fiscallzação permanente e a revisão periódica das tarifas, ainda
que estipuladas em contrato anterior.

Anteprojeto da Comissão de Juristas

Art. 85 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas de
água, constituem propriedade distinta do solo, para o efeito da exploração ou
aproveitamento industrial.
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PROJETO ENVIADO PELO EXECUTIVO

Art. 161 - As jazidas, minas e demais recursos minerais, assim como os
potencIais de energia hidráulica, constituem propriedade distinta da do solo,
para o efeito de exploração ou aproveitamento indWltrtal.

Anteprojeto da Comissão de Jurisias

Art. 86 - O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráuli
ca depende da autorização ou concessão federal, na forma da lei.

PROJETO ENVIADO PELO EXECUTIVO

Art. 161 - § 1.° - A exploração e o aproveItamento das jazidas, minas e
demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica, dependem de
autorização ou conceS8ão federal, dada exclusivamente a brasl1elros ou a socie
dades organizadas no País.

Anteprojeto da Comissão de .Juristas

Art. 36 - § 1.0 - As autorizações, ou concessões, serão conferidas exclu
sivamente a brasileiros ou a sociedade organizada no País, asssegurada ao pro
prietárIo do solo preferência para a exploração. Os direItos de preferêncla de
proprietário do solo quanto às minas e ia2idas serão regulados de acÔrdo com
a natureza delas,

PROJETO ENVIADO PELO EXECUTIVO

Art. 161 - § 2.° - t: assegurada ao proprietário do solo a participação nos
resultados da lavra, exceto quanto às jazidas e minas cuja exploração consti
tuir monopóI1o da Uniáo.

Anteprojeto da Com.issio de .Juristas

PROJETO ENVIADO PELO EXECUTIVO

Art. 161 - § 3.° - A participação referida no parágrafo anterior será igual
ao dl:z1mo do impôsto único sôbre minere.is.

Anteprojeto da. Comi5sio de Juristas

Art. 86 - § 2.0 - Não dependerá de autorização ou concessão o aprovei
tamento de energia hidráulica de potência. reduzida.

PROJETO ENVIADO PELO EXECUTIVO

Art. 161 - § 4.° - Não dependerá de autorização ou concessão o aprovei
tamento de energia hidráullca de potência reduzida.

VI - LEI COMPLEMENTAR A CONSTITUIÇÃO DE 1946 (Art. 151)

YROJETO N.o 1.035, de Z9 de setem.b~ de 1948 (n.o 198/50, no Senado)

"Regula o regime l1as emprêsas concessionárias de serviços pú~

blieos."

Em. 20-10~48. é anunciada a discussão iniCial. O Sr. Presidente deixa de
submeter a. votos o requerimento do Sr. Toledo PI.za., por haver talta de núme
ro. São lidas e envIadas à Comissão Mista de Leis Complementares, Emendas
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n.Os 1 a 4, do Sr. José Bonifacio, 5 a 17, do Sr. Diõgenes Arruda, e 18, do Sr.
Armando Fontes. Falam os Srs. Diógenes Arruda e Alde Sampaio. Encerrada
a discussão. O projeto vai à Comissão Mista de Leis Complementares.

Em 12-7-49, é lido e vai a imprimir, tendo parecer da Comissão Mista de
Leis Complementares sóbre emendas de discussão inicial: favoràvel à de n.o 4,
com subemendas às de n.os 3, 10 e 18, e contrário às demais.

Em 18-7-49, é anunciada a votação. Falam, para encaminhá-la, os Srs. Coe
lho Rodrigues, Pedroso Júnior e Alde Sampaio. Dado como aprovado o proje
to, o Sr. Coelho Rodrigues, pela ordem, requer verificação de votação. Consta
tada falta de numero, procede-se à chamada e conseqüente votação nominal.
Respondem e votam 173 Srs. Deputados, sendo 166 "sim" e 7 "não". Aprovado
o projeto. Aprovado requerimento do Sr. Alves Linhares, para votação das
emendas em 2 grupos. Aprovado o 1.0 grupo: Emendas com parecer favorável,
n.O 4, de plenário, e A, B, C, e D, da Comissão Mista de Leis Complementares,
e subemendas às de números 3 e 10. Rejeitado o segundo grupo: Emendas n.Os 1,
2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São consideradas prejudicadas as
Emendas de n.O$ 3, 8 e 10, em virtude de substitutivos da Comissão Mista de
Leis Complementares. Vem à Mesa declaração de voto do Sr. Gurgel do Amaral.

Em 13-9-49, é anunciada a discussão final. Aprovado requerimento do Sr.
Altamirando Requião, de adiamento da discussão por 8 dias.

Em 23-9-49, é anunciada a discussão final. Aprovado requerimento do Sr.
Soares Filho, de adiamento da discussão por 48 horas,

Em 10-10-49, é anunciada a discussão final. São lidas e enviadas à Comis
são Mista de Leis Complementares, Emendas n.os 1 a lO, do Sr. João Manga
beira, e 11 a 16, do Sr. A1de Sampaio. Prejudicados, por falta de número, reque
rimentos dos Srs. Pedroso Júnior, Ataliba Nogueira e Amaral Peixoto, de adia
mento da discussão. Encerrada a discussão, ficando ~diada a votação até que
a referida Gomissão dê parecer sôbre as emendas.

Em 14-10-49, o D.e.N. publica Emendas de nYs 18 a 22, do Sr. Altamiran
do Requião, que haviam deixado de ser publicadas.

Em 14-12-49, é lido e vai a imprimir, tendo parecer da Comissão Mista
de Leis Complementares sôbre emendas de discussão flnal.

1950

Em 20-3-50, entra em votação. Fala o Sr. Coelho Rodrigues e, para uma
questão de ordem, o Sr. Hermes Lima. O Sr. Presidente esclarece que a 5.s Sub
comissão da Comissão Mista de Leis Complementares, ao emitir parecer sóbre
as emendas, ofereceu, por sua vez, subemendas às Emendas n.Os 6, 11 e 15; e
que o plenário da Comissão Mista de Leis Complementares, homologando o
parecer da sua 5.s Subcomissão, salvo quanto à Emenda n.O 5, ofereceu, tam
bém, subemendas à.s Emendas n.os 3 e 5. Em votação as emendas, são apro
vadas as de números 1, 6, 11, 12, 13, 14 e 15, do plenaria, e rejeitadas as de
números 2, 3, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 21 e 22, também do plenário. Anunciada, a
seguir, a votação das subemendas da 5.a Subcomissão e do plenário, da Co
missãD Mista de Leis Complementares, são aprovadas as subemendas às Emen
das n.OS 3, 5, 6, 11 (l-V) e 15. Em seguida, entra em votação a Emenda n.O 4,
de plenário, em virtude de requerimento de destaque, do Sr. Hermes Lima, que
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fala para encaminhar a votação. Fala, para o mesmo fim, o Sr. Alde Sampaio.
Anunciado nôvo requerimento de destaque, para as Emendas de plenário n.Da 8
e 10, de autoria do Sr. Hermes Lima. O Sr. Alde Sampaio levanta uma questão
de ontem que é resolvida pelo Sr. Presidente, e o Sr. Hermes Lima fala pata
Encaminhar a votação. Submetidas a votos as emendas destacadll8, são apro
vadas, sucessivamente, as de n.os 4, 8 e 10, Anunciada, em seguida, a votação
do pro)eto, o Sr, Alde Sampaio fala, pela ordem, e o Sr, Presidente responde,
Em votação, é aprovado o projeto e enviado à ComIssão de Redação.

Em 24-3-50, fala o Sr. Pedroso Júnior.

Publicado em "errata", no D.C.N. de 28~3~50, fls. 2.050, 2.- coluna, o se
guInte: anuncIada a votação das emendas; salvo os destaques, são aprovadas as
de n.OS 1> 2, 3,4.,7,9, 16, 18, 19, 20, 21 e 22, do plenário.

Publicado ~m "errata", no D.e.N. de 29-3-50, fls. 2.082, 2.- coluna, o se·
guinte: O Sr. Presidente anuncia a votação das emendas, salvo os destaques.
Aprovadas as Emendas de plenário n,Os 1, 2 e 3, com substitutivo; 5, com adi
tivo; 6, com substItutivo; U, com Subemendas I a V; 12, 13, 14 e 15, com sube
mendas. Rejeitadas as Emendas de plenário n.oa 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
21 e 22. (As Emendas n.Os 4, 8 e 10, foram aprovadas, posteriormente, por des
taque,)

Em 25-4-50, são lidas: a redação flnal e duas emendas de redação, de auto
ria do Sr. João Botelho, para serEm enviadas à Comissão de Redação. Fica
adiada. a votação da redação até que a respectiva Comissão dê parecer sõbre
as emendas.

Em 15-5-50, é lida e vai a imprimir a nova redação final, com parecer da
Comissão de Redação sõbre as emendas, contrário às de n.~ 1 e 2, e favo~

rável à de n.o 3.

Em 16-5-50, são aprovadas, sucessivamente, a emenda de Redação n,O 3,
e 11 redação final, já emendada. Rejeitadas as Emendas n.Da 1 e 2. O projeto
vai ao Senado.

TRAMITAÇAO NO SENADO FEDERAL

Lido no expediente de 17-7-50 - D.e.N. de 18-7-50. Sôbre a Mesa, nas ses
gões de 21 e 27-4-50,

As Comissões de Justiça, Viação e de Finanças, em 25-7-50, com 9 emen
das (publicadas rIO D.e.N. de 26-7-50l.

Requerimento n,o 207/51, do Senador Domingos Velasco, solicitando a in
clusão, em Ordem do Dia. Lido e aprovado no expediente de 6-7-51 - D.e.N,
de 7-7-51. Com parecer de Justiça à Viação, em 5-12-51.

Com parecer de Transportes à Comissão de Finanças, em 17-4-53. Reque
l"i.m~nto fi.o 145/5'3, do Senador D<>mingos Velasco, solicitando inclusão na Or
dem do Dia. Lido e aprovado no expediente de 2-6-53 - D.e.N. de 3-6-53.

Parecer fi.O 464/53 - pela constitucionalidade. Relator, senador Clodornlr.
Parecer n." 465/53 - da Comissão de Transportes. Lido no expedIente de 6-6-53.
D.C.N de 7-6-53 (Parecer n.o 465/53, republlcado no D.e.N. de 9-6-53 - pág.
5.165 - La coluna).
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Requerimento n.o 156/53, do Senador Ferreira de Souza, solicitando volte
o projeto à Comissão de Justiça, para ser apreciado o substitutivo da ComIs
são de Transporte. Lído no expediente de 8~6~53. D.e.N. de 9-6-53. O requeri
mento é prejudicado, por falta de número para votação.

Em 10-6-53, o Senador Ferreira de Souza suscita questão de ordem, ape
lando para a Mesa. Sõbre ° mesmo assunto falou o Senador Ismar de Góes,
houve concordância do Senado e, em obediência à decisáo do Plenárío, a Mesa
retira o projeto da Ordem do Dia', a fim de cumprir a dílígêncía determinada.

A Comissão de Justiça, para se pronunciar sôbre o substitutivo da Comis
são de Transportes, em 10-6~53.

Requerimento n.O 154/55, do Senador Domingos Velasco, solicitando passe
o projeto para a Comissão de Finanças. D.C.N. de 20-4-55. Com parecer da Jus
tiça à Ata, em 27-10-55.

Parecer n.o 1.224/55 - pela aprovação do substitutivo. Relator, Senador Ar
gemiro de Figueiredo. Lido no expediente de 25-10-55. D. C. N. de 29-10-55.

Em 7-11-55, o projeto é remetido à Comissão de Finanças, de acôrdo com
o despacho do Sr. Presidente.

Em 18-4-56 ê aprovado o Requerimento D.O 179/56, do Senador Domingos
Velasco, pedindo inclusão do projeto em Ordem do Dia, visto haver a Comis
são de Finanças esgotado o prazo regimental sem ofereeer parer.er.

Em 26-4-56, após falarem os Srs. João Vilasboas, pela ordem, e Filinto Mül
ler, encaminhando a votação, é retIrado da Ordem do Dia, nos têrmos do Re
Querimento n.o 200/56.

A Comissão de Economia, em 26-4-56.

Projeto incluído na Ordem do Dia da sessão de 13-7-59, a fim de que [,
plenário delibere, nos têrmos do art. 323, § 3.° do Regimento.

Na mesma data o Senado resolveu que ° projeto tivesse prosseguimento. (~~)

No Senado Federa.l o projeto recebe emendas (9) do Senador Sá Tinoco e
um substitutivo do Senador Dario Cardoso e outros.

O Sr. Clodomír Cardoso, na Comissão de Constituição e Justiça, emite pa
recer pela constitucionalidade do projeto.

O Sr. Alencastro Guimarães, na Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, opina pela. adoção do substitutivo, pois, "define os principias
que devem reger as concessões sem descer a detalhes que cabem mais à ação dos
regulamentos a cargo do Executivo. Resguarda, suficientemente, o servíço pú
blico, armando a poder concedente de elementos capazes de uma açâo eficaz.
ao mesmo tempo que oferece aos capitais envolvidos na concessão garantía
e estímulo para novas inversões". Entende ser esta uma orientação sadia e que
mais convém ao Brasil, pois, "a expansão crescente do Pais exige novas e cons
tantes aplicações de capital, mas o de origem privada, nos últimos anos, se
mostra esquiva à aplicação nas serviços públicos, pela falta de garantias, fa
zendo, por isso. recair, sôbre os cofres públicos, exaustos, o pêso dos investi-
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mentos ree1&madus pelo progresso do Pa1s. As garantiu com sufieientea reser
vas promoverão a. atração dos capItais, como se torna necesaá.rta, mormente
nesta fase do Brasil".

O Sr. Argemtro de Figueiredo, na Com18sió de Constituição e Justiça, en
tende que tanto o projeto e o substitutivo, no que dizem respeito à competên
cia, estão em harmonia com a Lei Básica. Afirma que, "nos demais pontos,
enquanto o. pro~eto pnmltivo merece reparos bem fortea, o substitutivo real
ça-se, impondo-lIe à nossa preferência. Basta ler, no pto~ete, o d1Bposto no
a.rt. S.o,que enct!-rra uma expropriação inconstitucional, quando esta.beleee que
o direito do concessionário se lbnitaà propriedade lIÔbre a. u.ploraçio do ser
viço, cujos bens ineorporados constituem patrimônio do poder público. Vale di
zer que o sl.mptes fate da coneessão de serviço púbUco elimina 08 dlreltos de
propriedade do concessionário sôbre os bens da emprêsa, por êle adquiridos,
IbStituindo, assim. em lei ordinária, uma espécie de desapropriação nio auto
rizada nem prevista na Constituição da República".

Entende que o substitutivo é o melhor que Se poderia fa'ler em face dos
têrmos e das Umita~ões impostas pelo art. 151 da ~~ B&sica. Esclarece que
"o legislador constituinte de 194.6 preocupou-se melhor com o lntierêsse das
emprêsas conceuioná.nas do que com as cautelas e defesa da União. Essa
deplQrá.vel omtssã.o, assinalada pelos nossos melhores juristas, dentre êles Pon
tes de M1ta.nda, signifiea. a abollção das várias restrições que, no interêsse
do Estado, eram adotadas pelaa Constltuições anteriores. Observa que "com a
franquia estabelecida no iIrl. 151 da Constituição de 1946, nio n08 é posaf
vel fazer distinção em lei ordinár1a, entre nacJonais e estrangeIros, mesmo se
tratando da concessão de servl~os públicos".

Opina, assim, Pt!-la adoção do substitutivo e a conseqüente rejeição das
Emendas números 1 a. 9.

O Senador J enerson de Aguiar, na Comissão de Economia, afirma que o
substitutivo Dario Cardoso merece o seu aplauso, "salvo pequenas emendas, que
não o desnatul'am, antes, completam o seu contexte e aia.stam dúvidas ,õbre
sua interpretação".

Opina, assim, a Comissão de Economia, pela aprovação do substitutivo com
12 emendas que apresenta.

O substitutivo, segundo seu autor, Senador Dario Cardoso, cuida dos pon
tos essencJals, a saber:

"a) conceito do que constitua serviço público concedido;

b) requisitos essenciais dos contratos de concessão;

e) definição do capital a remunerar e critério para sua avallação;

d) taxa de remuneração, flexivcl segundo as oscUações do mercado de
capitals;

e) revisões pec1ódlcas obrigatórias e revisões extraordinárias, quando
imprescindiveis;

I) modo de solucionar divergêneias;

rI disposiçães reguladoras da rescisão, caducidade ou revogação do
contrato;
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hl atribuições de ordem técnica, financeira e administrativa da fis
callzação; e

i) aplicação das disposições da lei aos contratos €XÍstentes."
O projeto que regula o regime das emprêsas concessionárias ainda está

em tramitação no Senado Federal, Segundo seu relator, Senador Mário Mar
tins (23), encontra-se "totalmente esfacelado" e precisa ser recomposto.

Disse o Senador Mário Martins que serão necessárias várias díligências e
o recolhimento de inúmeros documentos, para se poder dar um parecer equi
librado, já que o projeto original data de 1948, na Câmara dos Deputados, de
autoria do ex-Deputado José Maria Crispim, do extinto Partido Comunista Bra
sileiro, tendo sido refonnulado em 1958, não sendo possível, portanto, fazer
em 15 dias o que não foi feit<:J em tantos anos.

VII - REAVALlAÇÃO DO ATIVO

LEI N.O 3.4'70 - de 28 de novembro de 1958 F4)

{25} _ "Art. 57 -.As firmas ou sociedades poderão corrigir o registro con
tábil do valor original dos bens do seu ativo imobilizado até o limite das va
riações resultantes da aplicação, nos tênnos dêste artigo, de coeficientes de
terminados pelo Conselho Nacional de Economia, cada dois anos. Essa cor
reção poderá ser procedida a qualquer tempo, até o l1mite dos coeficientes vi
gentes à época, e a nova tradução monetária do valor original do ativo imo
biUza.do vigorará, para todos os efeitos legais, até nova correção pela firma
ou socIedade."

Determina, ainda, a maneira de se calcular o coeficiente; dispõe sôbre o
limite da alteração da tradução monetária do ativo imobilizado; define o que
se deve entender por valor original do bem; expressa as parcelas do ativo que
não serão corrigidas; estabelece que, simultãneamente, à correção do ativo
previsto serão registradas as diferenças do passivo resultantes de variações
cambiais; estatui que o aumento liquido do montante do ativo resultante das
correções e compensações corresponderá, obrigatóriamente, aumento em igual
Importância do capital da pessoa jurídica e determina regras quanto à tri
butação.

No § 21, estabelece: "O Conselho Nacional de Economia fixará, dentro do
prazo de 90 (noventa) dias, os coeficientes para a primeira correção."

PARECER no CONSULTOR-GERAL DA REPúBLICA (~fo)

A. Gonçalves de Oliveira

ASSUNTO; Influência da reavallação do ativo, permitida na vigente Lei
do Impôsto sôbre a Renda, na fixação de tarifas e em caso de reversão ou en
campação de emprêsas de energia elétl1.ca e outras emprêsas concessioD&.rlas
de serviço público.

{23) Deelaraçõcs do senado. lIUr1Q MartIns pUbllcadu no Jotnal do Brasil, de 17-4-67.
(24) D,O. de 28-H-51!
(25) RegU1amen~a pelo 1Je<:reto n. D 54.936, de 4-11-64.
(2~H "Pll.re~eres do Consultor-Geral da Repúbl1Cl1." - Vol. IV - pAgo 353.
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Tendo o Sr. Presidente da República determinado o pronunciamento da
Consultoria-Geral da República, "sôbre importante questão, qual a de saber se
a recente Lei do Impõsto sôbre a Renda, Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de
1958, alterou, no seu art. 57, o Código de Aguas e leis complementares, e se
essa modificação ocorreu para os efeItos de tarifa, reversão e encampação", o
Dr. Gonçalves de Oliveira, depois de fazer um relato de todos os dispositivos
referentes à matéria (Código de Aguas - art. 180, II - art. 167 - parágrafo
único. Decreto-Lei n,o 3.763, de 25 de outubro de 1941 - art. 7.0 Decreto-Lei
n,o 4.295, de 13 de maio de 1942, e Lei do Impôsto de Renda), e de trazer opi
niões de juristas estrangeiros, afirma:

"Em face do exposto, o parecer da Consultoria-Geral da RepúbUca é
que não há, assim, revogação dos preceitos do Código de Aguas, mas
uma interpretação, uma harmonização de dispositivos legais, que os
regulamentos, aprovados por decreto do Poder Executivo, tornarão ex
plícitos. Esta, com efeito, a função primordial, de ordem constitucio
nal, dos decretos do Poder Executivo - editar normas para fiel
execução das leis."

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.O 14, DE 1959

Dispõe sóbre a correção elo valor orilinal dos bens do a&lvo das
empresas de energia. elétrica, e dá. outras providências.

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o '74, DE 1959

(N.o 325-D, na Câmara dos Deputados)

Aliomar Baleeiro historia: (27)

"Em maio de 1959, o Deputado Temperanl Pereira apresentou à Cà~

mara o Projeto n.a 325/59, com o objetivo de:

a) condicionar ao tombamento previa do Decreto~Lei n.O 3.128, a
correção do ativo imoblllzado dos concessionários de serviços
públicos, tolerado a tôdas as emprêsas comerciais e industriais
pelo art. 57 da Lei n.O 3.470, de 1958;

b) sujeitar, também, aos coeficientes do Conselho Nacional de
Economia (art. 57 da Lei n.O 3.470), os excessos de lucros apu
rados no tombamento;

c) equiparar aos excessos de lucros as importâncias pagas pelos
concessionários às emprêsas associadas;

d) negar à correção do ativo imobilizado os efeitos peculiares à le
gislação de eletricidade (naturalmente, para cálculo das tari
fas, valor para encampação etc.), se os excessos de lucres tive
rem igualado ou ultrapassado a cifra de investimento reconhe
cido ou "determinado" segundo o custo histórico.

(2'1) Al1omll.r Baleejro - op, clt. pág, 387.
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Na "justificativa" do projeto, aquêle nobre parlamentar gaúcho alude
as conhecidas censuras dirigidas às companhias hoJding, notadamente
à "Electric Bond and Share" e às emprêsas subsidiárias das mesmas.
para assistência técnica às emprêsas operadoras, e toma como prova de
suas convicções o caso concreto da desapropriação da eia. Energia Elé
trica Riograndense pelo Estado do Rio Grande do Sul, mediante a ofer
ta de 1 cruzeiro. Alude às divergências entre as cifras dessa conces
sionária e o tombamento realizado por uma Comissão da D.A. Defen
de a tese de que nas Comissões de Tombamento os Governos estaduais
"na constituição poderão ter parte saliente, preenchendo as lacunas
de pessoal eXistentes nos órgãos federais de fiscaliZação". (Diário do
Congresso, Seção I, 10-9-59, pág. 6.184). E alonga-se na apreciação do
caso do Rio Grande do Sul, segundo a versão dos fatos do Govêrno do
mesmo Estado, versão essa contestada pela empresa no ]jtigio, Que
a Justiça gaúcha ainda não julgou.

A proposição transitou em regíme de urgência e com ela foi estudado,
também, o Projeto n.o 304/59, do nobre Deputada Sérgio Magalhães,
com finalidades semelhantes. Mas êste último excetuava de seu rigor
as emprêsas elétricas, cujas ações com voto pertencem, em mais de 20
por cento, a residentes no Brasil

Na "justificação" do Projeto n.o 304/59, o ilustre Deputado Sérgio Ma
galhães defende a doutrina de que se "torna imperiosa a necessidade
de separarmos emprésas brasileiras de emprêsas estrangeiras". Insis
te, também, no caso do Rio Grande do Sul, afirmando a ilegalidade de
lucros no vulto de 372 milhões, porque a União permitira os reajusta
mentos de tarifas do Decreto-Lei n.o 5.764. Não estabelece, entretan
to, o Projeto n,o 304, o conceito jurídico de "sociedades estrangeiras",
parecendo que no rol destas inclui, também, sociedades brasileiras, des
de que mais de 20% dos sócios sejam domiciliados fora do País.

Relatando os dois projetos, na Comissão de Constituição, o Deputado
e Professor Martins Rodrigues pronunciou-se pela aprovação, com emen
das, apontando, desde logo, como inconstitucional, pela quebra do prin
cípio da igualdade.. a parágrafo único do art. 1. 0 do último dêles, quan
do distingue entre sociedade com maior ou menor percentagens de ações
pertencentes a pessoas domiciliadas no País ou fora dêle. E também
observa:

"Sem embargo disso, verifica-se que. ao exará-las, os projetos, o
fazem por forma inadequada, imperfeita e defeituosa, fugindo a
boa wcnica legislativa." (Diário do Congresso, 10-9-1959, pago 6.186.)

Êsse parecer foi aprovado por aquela Comissão, que o reputou consti
tucional, exceto na parte fulminada pelo relator.

Na Comissão ele Economia, o Relator, Deputado Munhoz da Rocha, ex
Governador do Paraná, alude à inflação e à multiplil::ídade de taxas
cambiais a exigirem legislação de ordem geral para disciplinar investi
mento, rentabilidade e amortização dos capitais estrangeiros. Aponta a
sem-razão dos projetos, dado que as emprêsas ja estão sujeitas à fis
calização federal; o perigo de serem atingidas as sociedades mistas da
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Un1ão e dos Estados, "comprometendo-lhes o êxito". Denuncia outra
InconstitucIonaUdade que escapara à censura da Com1Bsio de COll8tl
tulção:

"Quanto ao I 3.° (art. 1.°, Projeto n.0325), que veda. a eorrtÇáo do
valor ortgtnal, se na. data da LeI n.o 3.470, de 1958, os excessoa de
lucros tIverem Igualado ou ultra.passado a cIfra de investimento 
parece-nos que a retroatividade· iria ferir direitos, criando 81tu84óes
embaraçosas ..... (Diário do Concresso. cito pág. 6.188,)

O Deputado Fontenelle apresentou, também, emendas, das qua1B a mais
Importante manda abater, no valor do investimento, os excessos de
lucl'OB.

De "DIta à Comissão de Economia, para estudo das emendas do Plená
rio, os projetos suscitaram nõvo parecer do Deputado Munhoz da Ro
cha, onde se lê êste expressIvo trecho;

"Mas não vejo serviço ao Brasil na tendência de extingui-las (as
emprêsas concessioná.rias de energia elétrica.).

o que a Câmara va.i decidir, ao votar êste projeto, nio é apenas a
nova versão monetária do atIvo das emprêsa&. Vai optar, vai es
eolher, vai decld1r, diante da tendênA:ia que se está generaUzando:
a estatização das emprêsas. Poderá. orientar-se, brevemente, pelo
caminho em que só. o Estado Investe, em que só o Esta.do coleta
poupanças obrtgatórias para. Investi-las, em que só o Estado pro
duz. Será um desserviço ao Brasll etc." (Diário do ConJ1'MlO. clt.,
página 6.192,)

Tendo avocado o conhecimento da matéria pela conexão dos projetos
com assuntos tributários, a Comlsaão de Flna.nças apreciou relatório de
seu Presidente, o Deputado gaúcho César Prieto, eonclulndo por lon
~ $ubst1tut1vo, no qual colaboraram técnicos. O Dtário dG ConCftUO
citado, não reproduz os debates agitados, mas há trechos dêle trans
critos no voto discordante do Deputado Othon Ma.der. Queria-se fazer
uma estatlzação progreas!va das emprêsas a11 desIgnadas como estran
geiras, mas o regime drástico. que lhes tôsse aplicado, estrangularia,
também, as naclonalB:

"A maioria da Comissão de Técnicos cedeu às imposições da mino
na, "para evitar injustificados prejuízos às emprêsas genuinamen
te nacionaJs."

"Declararam, ainda, os membros da maioria da Comlssão dos Téc
nicos, que, na apuração do lucro excessivo, deve ser levado em
conta. a história da moeda, pois, se prevalecer o conceito atual de
eusto histórico, os maia prejudicados serão a.s emprêsas nacionais
concessionárias. f; que a d1seriminaçio das emprêsas em função
da naciollaUda4e dos aeionlstal e da natareza pábUca oa. privada
do nu eapital, oomo estabeleee o substitutivo, é, manifestamente.
inconstitucional. E, finalmente, 08 técnicos J. Cotrim, Bulhões Pe
dreIra e W. J. Carvalho, constituindo maioria, dIBcordam do sub!-
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titutivo, na parte relativa ao conceito de lucro excessivo, acredi
tando que a sua vigêneia deve ser contada. da data do Decreto
n.o 41.019, de 1957, que regulamentou os serviços de energia elétri
ca, e não a partir de 1941, como consta do substitutivo."

E prDssegue, demonstrando a inexeqüibilidade do tombamento de 1.800
emprêsas, senão em prazo dilatado, Jndaganclo; "A economia nacio
nal e o povo suportarão a determinação, cada vez maior e mais ace
lerada, dos serviços de eletricidade?" (Diário do Congresso, 10-9-59, pá
gina 6.194,)

Deixando de lado as considerações extrajurídlcas dêsse voto, porque
são da política legislativa, da competência exclusiva do Congresso, há
a notar, desde já, as de ordem jurídico-constitucional que o Deputado
O. Mader aponta, logo: a) o custo histórico, num período marcadamen
te inflacionário, ajusta-se à cláusula de "justa remuneração do capi
tal", do art. 141, f 16, ambos da Constituição de 19467; b) é compati
ve1 com esta discriminação dos acIonistas resJàentes no País ou fora
dele, pessoas privadas ou públicas, para que uns solram e outros não
sofram "os injustificados prejuízos", Que mascaram uma política de
nacionalização ou de expropriação, sem "a indenização iusta, prévia e
em dinheiro" do art. 141, § 16?; c) o substitutivo poderá retroagir para
negar efeItos a atos jurídicos perfeitos e invalídar direitos adquiridos?
Senado. Projeto n.O 74, da Câmara. O substitutivo da Comissão de Finan~

Ça3 ao Projeto D.o 325, do Deputado Temperan1, 10j aprovado e remetido
ao Senado, onde recebeu o n5' 74/59 (Diário do Congresso, Seco 11, 6-10-59,
pág. 2.293). Examinaremos, agora, esse texto, de cujas origens na Co
missão de Técnicos Já temos notícias pelas revelações do voto com res
trições do Deputado Mader.

Embora houvesse melhorado o Projeto n.O 325, do ponto de vista de
técnica legislativa, sobretudo porque se coordenou com a linguagem da
legislação vigente, isto é, Código de Aguas e leis modificadoras dêste,
o substitutivo, agora no Senado, como Proíeto n::> 74, conservou as má
culas de inconstitucionalidade já apontadas pela Comissão de Constl
tuição da Câmara e pelo Deputado Munhoz da Rocha. E, pior, ainda,
agravou-as, tornando expressa a apllcação retroativa, com preiuízo de
direitos adquiridos e atos juridlcos perfeitos, em frontal desafio ao arti
go 141, § 3.°, da Constituição de 1946.

No Senado, a Comissão de Economia, depois de discorrer sóbre a infla
ção como justificativa da correção monetária do capital das emprê
sas, concluiu pela aceitação integral do Projeto n.O 74.

Na Comissão de Ftnanças o Senador Ari Viana, em seu Relatório
n.o 68/1960, parte da convicção de que o art. 57 da Lei n.O 3.470, de 1958,
derrogou o princípio do custo histórica do art. 180 do Código de Aguas.
Em seguIda, pondera:

"Tendo em vista, ao que parece, a recente encampação da eía. E.
Elétrica Riograndense do Sgl, pelo Govêrno do Estado do Rio Gran
de do Sul, prescreve o projeto que não será permitida a correção do
valor original dos bens do ativo imobllizado, para os efeitos pecllIía-
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res à legislação que regula os serviços de eletricidade, se, na data
da vigência da. Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, os exces
sos de lucro, auferidos pelas em9rêsu de eletrieidade, tIverem igua
lado ou ultrapassado a cUra de investimento reconhecido pelo Po
der concedente, de acôrdo com o critério do custo histórico, atra
vés do tombamento.

Existe, entretanto, outro ângulo ... que envolve matéria juridica e
constitucional.

t que, até 1934, quando toi baixado o Código de Aguas. os direi
tos e obrigações dos concessIoniu'1os eram regulados, exclwllvamen
te. pelos contratos. O regime Ót; sernço-pelo-eusto e da Umitação
de lucros 10i instituído pelo Decreto-Lei n.o 3.128, de 1941. O Decre
to-LeI n.O 5.764, de 1943, no seu art. 1.°, estabelece que "enquanto
não forem assinados os contratos a que se relerem os arts. 202,
do código de Aguas, e 13, do Decreto-Lei n.o 58, de 11 de novem
bro de 1938, os direiros to as obngações das emprêsas de energia
elétrica, coletivas ou individuais, continuarão a ser regidos peJos
contratos anteriores."

Em 1957, foi baixado o Decreto n.O 41.019, que regulamentou os servi
ços de energia elétrica.

O Projeto n.o 74, no art. 2.°, exige dooumentação desde o inieio das eon
cessões, abrangendo, portanto, período anterior à legfs].ação de águas:
no art. 2.° determina que se taça a tomada de contas a partir de 1941,
para o tim de apurar eventuais excessos de lucros; e faz d1aerimina
ção das empresas em função da nacionalidade dos acionistas e da na
tureza. pública ou privada do seu ca.p'\.tal~ no art. 4.0, fixa critério para
cálculo de amortizações presumidas, cobrindo período anterior à legis
lação de águas.

O Deputado Othon Mader, em sua declaração de voto, aponta aspectos
de lnconst1tucionaUdade:

"Face ao art. 141, § 3.°, da Constituição, que veda a prescrição de
normas legais com eleitos retroativos e para que o projeto não legis
le afetando atos Juridlcos perfeitos ou direitos adquiridos em maté
ria de tal importância, parece-nos que a audiência da Comissão
de Justiça se torna necessária etc." (Diá.rio do Conrreao, sec. lI,
23-2-1960, pág. 402.)

Na Comissão de Constituição e JusUça, o Senador Eurieo Rezende, em lon
go parecer, conclui que o Projeto n.O 74/59, tal como se apresenta, é

"todo éle, no seu sistema, CQmQ nas suas partl<:ularldades", tneonstltucto-
nal, pois demonstra apenas o propósito de,

"quanto às emprêsas de energia elétrica, tornar nenhum os efeitos da
Lei n,O 3.470". (Allomar Baleeiro, <IA Verdade Sõbre as Concessóe8 de
Eletricidade no Brl18il").
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Diverge do seu pensamento o Senador Josaphat Marinho, em voto também
na Comissão de Constituição e JUstiça. "Considero constitucional o projeto, no
conjunto de Suas disposições, e em nada afrontando o sistema nacional."

* * *

o .Jornal de do Brasil de 9-4-67, em arUgo intitulado "Retrocesso Imper
doável", comenta o problema do congelamento de tarifas no Brasil. Segundo
o editorial, "chegava-se ao seguinte círculo vicioso: as tarifas eram mantidas
para evitar a elevação do custo de vida; com isto, ocorriam deficits, os deficits
eram cobertos por subsídios que dependiam de fortes emissões; as emissôes le
vavam ao aumento de preços e, portanto. do custo de vida. Se considerarmos
que este último fenõmeno, ao refletir-se sôbre custos operacionais das empre~

sas de serviço público exigia mais subsídios, torna-se fácil compreender como
se deu o gradual aceleramento do processo inflacionário."

A seguir, esclarece que o nôvo Govêrno anunciou "uma linha menos rígi~

da para a política econômica". Afirma que essa orientação é "razoável, dado
que já foram colocados sob o contrôle os violentos desequilíbrios que abalaram
a economia antes de 1964". Entretanto, adverte "que esta mudança deve ser
feita de forma ordenada, o que exclui a volta ao sistema ant~rior de conge
lamento de tarifas".

Elogia, depois, as declarações do Ministro Delfim Neto, em que S. Ex.a

afirma que o congelamento das tarifas e os subsídios significariam retrocesso
imperdoável, que o Govêrno não tem intenção de promover.

VIII

Nacionalização
Desapropriação

Encampação

I - LEGISLAÇÃO

DECRETO N.o 1.106 - de 30 de maio de 1962

"Dispõe sôbre a transferência, para o regime de exploração direta,
de serviços públicos concedidos, e dá outras providências."

DECRETO N.o 1.164 - de 8 de junho de 1962

"Altera o art. 1.0 do Decreto n,O 1.106, de 30 de maio de 1962." 

D.O. de 8-6-62.

DECRETO N.o 1.203 - de 19 de junho de 1962

"Dispõe sôbre a Comissão de Nacionalização das Emprêsas Conces
sionárias de Serviços Públicos (CONESP), e dá outras providências."

DECRETO N.O 51.892 - de 8 de abril de 1963

"Constituição de Comissão lnterministerial para decidir sôbre a na
cionalização das emprêsas concessionárias que exploram o serviço pú
blico de energia elétrica, ou telecomunicações."
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DECI\ETO-LEI N.o 30365 - de 1941

"Dispõe sóbre desapropriação por utllldade pública." - D.O. de 18
de julho de 1941.

DECRETO-LEI N.O 4.152 - de 6-3-(%

"Acrescenta um parágrafo únic.o ao art. 15 do Decreto-Lei n.O 3.385,
de 21-6-41." - D.O. de 6-3-42.

DECRETO-LEI N.o '2.426 - de 31-3-45

"Define caso de utilidade pública, nos tênnoa da letra p, do art. 5.0
do Decreto-Lei D.o 3.365, de 21 de Junho de 1941." - D.O. de 3~4-43.

DECRETO-LEI N.o 9.282 - de 23-5-46

"Suspende, por dois anos, no Distrito Federal, o disposto no art. 10
do Decreto-Lei n.O 3.365, de 21-6-41." - D.O. de 25~5-46.

DECRETO~LEI N.O 9.811 - de 9-9·(&

"Dá nova redação ao parágrafo únlco do art. 15 do Decreto-Lei n.o
3.365, de 21-6-41," - D.O. de 11-9-46.

LEI N.O 2.'786 - de Zi-5·56

"Altera a lei sôbre desapropriação por utllidade pública. Fica revo
gado o Decreto-Lei D.O 9.811, de 9-9-46. Ficam revogados os parâgrafos
únicos dos arts. 15 e 27, do Decreto-Lei n.o 3.365, de 21-6-41, acrescen·
tando-lhes alguns pa.rágrafos." - D.O. de 24-5-56.

LEI N.o 4.132 - de 10·9-62

"Define os casos de desapropriação por lnterêsse social e dispõe
sôbre sua aplicação." - D.O. de 7-11-62.

11 - JURISPRUD2NCIA

1 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Mandado de SeKurança n.o 4.375 - Sio Paulo

"O parecer do Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, cuja
audlêncla foi determinada pelo art. 4.0 do Decreto-Lei n.o 3.763, de 25
de outubro de 1941, não vincula o ato presidencIal da encampação de
bens e energia elétrIca.

A União pode encampar, pessoa1Inentle, a concessão de serviços públl
cos ou transferir êsse poder a outra pessoa. iuridica de direito público.
Os critérios para fixação da. indenização devida pela encampação de-
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vem ser discutidos na via ordinária, e não através de mandado de se
gurança."

Relator - MInistro Rocha Lagoa.

Requerente - Cia. Sanjoanense de Eletricidade.

Acórdão

Vistos etc. Acõrdam, em sessão plenária, os Ministros do Supremo Tribu
nal Federal, por unanimidade de votos, denegar o pedido, nos termos das no
tas taqulgráticas antecedentes, integrado neste o relatório de fls. 65.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 1957, data do julgamento. Orosimbo Nonato,

Presidente - Rocha Lagoa, Relator (Revista Trimestral de lurisprudência 
vol. 5 - pág. 499).

2 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Recurso em Mandado de Segurança n.o 9.549 - São Paulo

"Mandado de segurança impetrado contra ato expropriatórto. Alega
ção de ausência do requisIto de utilidade pública, llegalldade do ato e
sua inconstitucionalidade a invalidarem a via eleita. PreUminar de ini
doneidade do mandamos para o fim proposto. Decreto-Lei n.O 3.365,
de 1941, art. 20, ele o art. 9.0 , Lei n.O 1.533, arts. 1.0 e 5.°

A imissão de posse provisória do exproprian te na coisa desapropria
da não viola o direito de propriedade. Não cabe mandado de seguran
ça contra decreto judicial dêsse gênero.

Não é licito o uso do mandado de segurança como substitutivo da ação
direta.

O mandado de segurança não deve ser manej ado como a clava nas
mãos dos bárbaros possuidos de tôdas as iras. t remédio juridico cuja
fôrça drástica tem limitações postas pelo legislador bem avisado.

Acolhe-se a preUmInar de inidoneIdade do mandamus para o tranca
mento do ato de desaproprl~ão ou do respectivo processo."

Relator - MinIstro Ribeiro da costa.

Recorrente - Companhia Paulista de Estrada de Ferro e outros.

Recorrida - Fazenda do Estado.

Ae6rdio

Relatados êstes autos de Mandado de Segurança n.a 9.549, do Estado de
São Paulo, acõrda o Supremo Tribunal Federal, em sessão plena, negar provi
mento ao recurso pela preliminar de InIdoneidade do mandado de segurança,
par ma.Iorla de votos, nos têrmos das notas taquigrá!1cas anexas.

Brasília, 5 de dezembro de 1962 - A. C. Lafayette de Andrada, Presidente
- A. M. Ribeiro da Costa, Relator (D.J. (a. n.O 177) 19-9-63).
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3 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Mandado de Segurança n.O 11.01'5 - Espirito Santo

"Mandado tle Segurança - Concessão do "wr1t" pela manifesta Uega
IJdade da lei espírito-santense, que decretou desapropriação de bens da

requerente."

Relator - Mlnlstro Ary Franco.
Requerente - Companhia Central Brasileira de Fôrça Elétrica.

Acórdão

Vistos etc. Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão
plena, à unanimidade, conhecer do pedIdo e deferi-lo, ui. notas taqulgráficas
anexas.

BrasíUa, 29 de abrll de 1963 - Lafayette de Andrada, Presidente - Ary
Franco, Relator (O.J. (a. ao n.o 105) 6~6-63 - pAgo 363).

4 -. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.o 9.211 - Rio Grande do Sul

"Se os livros, documentos e arquivos duma emprêsa. estão vinculados a
ela quando a mesma. é desapropriada. O ato desaproprlatórto abrange
êsses livros, documentos e arquivos."

Recorrente - Companhia Energia. Elétrica Rio-Grandense.
Recorrida Concessão Estadual de Energia Elétrica.

Acórdão

ViBtos etc. Acordam, em sessão plena, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, pela maioria, negar provimento ao recurso, ut, notas taquigráf1cas
anexas.

Brasill.a, 22 de maio de 1963 - Lalayette de Andrada, Presldente - Cândl~

do Motta Filho, Relator (D,J. (a. ao n.o 172) 12-9-63, pág. 838).

5 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Recurso Edraordlnário n.o 52.625 - Minas Gerais

"Emprêsa de exploração de energia elétrica. Desapropriação dependen:
te de prévia autorização federal. (Constituição Federal; art. 5.°, XV,
letra 1; Decretos-Leis n'08 5.764, de 19-8-43, art. 1.0; 3.763, de 1941,
art. 4.°; 7.062, de 1944, art. 2.°; 41.019, de 1951, arts. 63 e 93>' Decisão
Idêntica, no Mandado de Segurança n.o 11.075 - ac. de 29-4-63. Re
curso Extraordinário não conhecido."

Relator - Ministro Ribeiro da Costa.
Recorrente - Prefeltura Municipal de IblracL
Recorrida - Cia. Fôrça e Luz de IbiracL
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Relata.dos etc. Acorda o Supremo Tribunal Federal, em 2,a Turma, não co
nhecer do recurso, unânimemente, nos têrmos das notas taquigráficas anexas.

Bcasilia, 23 de agôsto de 1003 - A.M. Ribeiro da Costa, Presidente e Re
lator. (D.J. (a. ao n.O 197) 17-10-63 - pág. 1.030).

111 - SENADO FEDERAL

Comissão Parlamentar de Inquérito

Criada de acordo com o art. 53 da Constituição e o art. 149, alínea a, do
Regimento Interno.

"Para apurar a aquisição, pelo Govêrno Federal, dos acervos de con
cessionárias de serviços públicos e a importação de chapas de aço para
a Cia. Siderúrgica NacIonal."

Criada pela Resolução n.O 11, de 1963, assinada pelo Sr. Nelson Macula.n e
mais 28 Srs. Senadores (apresentada em 30 de maio de 1963).

Designada em 31 de maio de 1963 - Prazo - 120 dias, até 28 de setem
bro de 1963.

Prorrogada:

- Por mais 120 dias, em virtude da aprovação do Requerimento n.o 656/63,
do Sr. Senador João Agripino, na sessão de 18 de setembro de 1963 (21 horas).

- Por mais um ano, em virtude da aprovação do Requerimento n,o 1.173/63,
do Sr. Senador Leite Neto, na sessão de 12 de dezembro de 1963.

MEMBROS

Jefferson de Aguiar .

Leite Neto (Presidente) ., .

Nelson Maculan .

João Agripino (Relator) .

Josaphat Marinho .... , .

PARTIDOS

PSD

PSD

PTB

UDN

. Sem Legenda

o Senador João Agripino apresentou ú seu relatório no dia 15 de dezem
bro de 1963.

IV - CAMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a Situação das
Emprêsas Concessionárias de Serviço Público SulJsidiárias dos Grupos "American
Foreign Power Co., "Emprêsas Elétricas", "Brazilian Traction", "Rio Light", "São
Paulo Light", "Dia. Telefônica Brasileira" e "International Telegraph and Tele
phone Co.".

o Deputado Adhail Barreto apresentou o seu relatório no dia 6 de feve
reiro de 1964.
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IX - AMFORP

- Compra de ações da "American &: Foreign Power Company Incor·
porated (AMFORPt e da "Brazilian Eledric Power Company
(BEPCO)'".

- Lei n.o 4.428 - de 14-10-64.
- Contrato celebrado pela ELETROBRAS.
- Requerimento n.O 549t de 1967.

LEI N.· t.t!8 - de 14 de outubro de 1164 (211)

"Autoriza a Central Elétr1eas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, a.
adquirir, por compra, ações de em.presas concessionárias de serviços pú
blicos que menciona, e dá outras provIdências."

O contr&to fol celebrado no dia. 12 de novembro de 1964, tendo e.sslnado
pela CENTRAIS EU:TRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAa, os senhores
Detávia Marcondes Ferraz e Ronaldo Moreira da Rocha. Pela AMERICAN &

FOREIGN POWER COMPANY INC., o Senhor Henry B. Sargento Pela. BRA
ZILIAN ELECTRIC POWER COMPANY, o ar. W1Uiam a. Nydorf. Pelo Fiador, o

aovaRN'o DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, o Sr. João de Oliveira Castro
VIanna Júnior.

HISTóR.ICO DA LEI N.· 4.428. DE 14-10~64

PROnTO DE LEI N.o 5 - de 1864 (C.N.)

"Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAB, a
a.dquirtr, por compra, ações de emprêsas concessionárias de aervtçoa
públicos Que menciona, e dá outraa providêncIas."

- de Iniciativa do Sr. Presidente da Repúblfca:

.) Mensagem D.o lO. de 1964 (0,0 de origem 373) - D.C.N. - S. 1 
10-9-64 - pág. 7.483.

b) Leitura da Mensagem - Seasão COnjunta do Congresso Nacional, em
10-9-64 - D.C.N. - 11-9-64.

e) Emendas ao projeto - <47 em.endas) - D.C.N. - S. I - 22-9-64 
pig, 7.922.

d) Comissão Mista - Normas de Trabalho - D.C.N. - a. I - 25-9-64

- pâg. 8.166 - Reuniões Taquigrafadas - D.C.N. - 2-10-64 - pági
na 616.

e) Relatório sumário e Parecer n.O 15/64. da Comissão Mista (sôbre o
projeto e as emendas) - D.e.N. - S. I - 26-9-64 - pág. 8.183.

(:18) 0.0. de U1-10-G4 - pago 9.441.
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f) Discussã.o - D.e.N. - 29-9-64 - pág. 573 (Ata da 60.11 Sessão Conjunta)
D.C.N. - 30-9-64 (Ata da 61.& Sessão Conjunta).

g) Votação - D.e.N. - 1-10-&4 (Ata da 62.e. Sessão Conjunta)

D.e.N. - 2-10-64 (Ata das 63.e. e 64.a Sessões Conjuntas)

D.e.N. - 7-10-64 (Ata da 67.& Sessão Conjunta)

D.e.N. - 8-10-64 (Ata da 68.11 Sessão Conjunta).

Obs.: - O projeto foi aprovado sem emendas.

O Minlstro das Minas e Energia, Sr. Mário Thibau, compareceu à Reunião
Conjunta das Comissões de Mínas e Energia do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados, em 21 de agôsw de 1964 (~9), para depor a respeito do proble
ma das concessionárias estrangeiras do "Grupo Bond & Share".

Na sessão de 13 de junho de 1967, o Senador José Ermírio apresenta, ao
Senado Federal, o requerimento abaixo transcrito:

REQUERIMENTO N.o 549 - de 1967 (30)

Requeiro à. Mesa, nos têrmos regimentais, sejam solicitadas ao Poder
EXecutivo, através do Ministério de Minas e Energia, informações, con
forme perguntas abaixo, após estas breves considerações: Segundo o
extinto Conselho Nacional de Economia, a compra da AMFORP foi rea
lizada por 318 milhões e 600 mil dólares, dos quais 140 milhões e 400
mil do principal, ou seja, da compra efetiva, e o restante 178 milhões
e 200 mil dólares, referente a "juros", Pelos cálculos que mandamos
realizar pela nossa Contabilidade, êsse valor supera a casa dos 360 mi
lhões de dôlares. Entretanto, mesmo tomando os dados do citado Con
selho Nacional de Economia, perguntamos:

l.ll - Qual a rentabilidade das emprêsas compradas à AMFORP em re
lação ao valor dessa aquisição?

2.30 - Quais os valôres debitados aos Estados ou emprêsas estatais pe
las instalações obsoletas?

3.a - Quais as empresas do grupo AMFORIP que obtiveram lucro
em 1966?

oi.a - Qual a percentagem de aumento no preço da energia, nessas em
prêsas, de 1.° de abril de 1964 a 15 de março de 19671

Justificação

Como se pode observar dos dados inicialmente apresentados, a cifra de
juros supera a da compra real. Em última análise, tal ocorrência é
aceitável, pols, se dos vendedores tivesse partido a oferta nessas con
dições, caberia ao Brasil rejeitá-la; no entanto, se de nós partiu seme
lhante oferecimento, muito mais reprovável.

É necessário que o Senado da República tome conhecimento exato da
situação, pois, caso contrário, justifica-se a cobrança de juros altos aos

(29) D.e.N. - s. II - 29-8-64 - pá.g. 3.ool.
t30) D.e.N. - 14-6-67 - S. 11 - pág. 1.284.
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brasileiros, quando o próprio Govêrno procede dessa maneira. Hoje,
sabe-se que todos os países adiantados do mundo preocupam-se com
a questão do pagamento de juros. Nenhum dêles aceita transações em
que tenham que pagar taxas elevadas, pois sabem que isso resulta em
grande prejuízo à Nação. Em escala menor, fato quase idêntico se ope
ra nas emprêsas que, também, só podem arcar com o ônus de juros
em bases inferiores à percentagem de crescimento e lucro, pois, caso
contrário, ver-se-iam na situação de necessitarem despender mais do
que lucram, o que é inadmissivel.

O Brasil tem sido contumaz no pagamento de altas taxas, porém, o caso
da compra da. AMFORP superou todos os prognósticos pessimistas.
Necessitamos saber, também, em quanto foram os Estados e emprê
sas estatais sacrificados com a transação. Ainda mais, precisamos tomar
conhecimento do lucro que as emprêsas do grupo AMFORP auferlram
em 1966, pois, tão alto dispêndio não pode vir sem que receba o Pais,
pelo menos. alguma coisa em troca. Ademais, é importante conhecer
se em caso de lucro não veio êle resultante do aumento do preço da
energia, o que, imediatamente. comprovaria a ineficácia da aquisição
e a inoperância das emprêsas.

Sala das sessões, em 13 de junho de 1967. - Senador José Ennírio
de Moraes.

x - NOTICIÁRIO DA IMPRENSA
Nossa Imprensa, sempre ciosa na divulgação dos problemas de interesse

nacional, traz, freqüentemente, à baila, o tema da concessão de serviço públi
co, transmitindo opiniões, fornecendo dados que, se muitas vêzes não dizem
respelto especificamente ao assunto, envolvem matéria a êle pertinente.

O Correio da Manhã, de 25-9-65, por exemplo, publica, em resumo, sob o
título "Plano Decenal Estuda Eletrificação", parte do trabalho elaborado pela
EPEA (Escritório de Pesquisas Econômicas Aplicadas), contendo diagnósticos
setoriais da economia brasileira, com vistas à preparação do Plano Decenal
destinado a estabelecer as linhas desenvolvimentistas para um periodo de dez
anos. Transcrevemos, do aludido resumo, os tópicos referentes à legislação, à
análise financeira e à politica tarifária de energia elétrica:

LEGISLAÇAO
Iniciada em 1904, com um decreto que apenas se referia às concessio
nárias, quando estas fornecessem energia aos Serviços Públicos Fe
derais, a Legislação Brasileira sôbre energia elétrica, somente nos últi
mos 10 anos começou ao ser ajustada às reais necessidades do setor.
Até 1934, as empresas concessionárias prestavam seus serviços sob regi
me contratual de tarifas fixas, de cuia previsão de cálculo dependia o
sucesso da exploraçã.o do serviço, que, na maiorIa dos casos, era de
iniciativa particular. Tais emprêsas eram denominadas "emprêsas de
risco", justamente por essa característica.
Com a promulgação do Código de Aguas, neste ano, foi instituído o
"serviço pelo custo", em substituição ao citado acima. ~ste documento,
mesmo se transformando num importante instrumento jurídico para o
desenvolvimento da indústria energética, nâo chegou a ter um melhor
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resultado prático, pois não só não diferenciou o direito das águas do
da eletricidade, como, ainda, não tratou de eliminar o carâter contra
tual das emprêsas preeXistentes. Assim, houve um congelamento das
mesmas, fato que foi ratificado, posteriormente, pela Constituição de
1934, para, somente em 1964, ter sido permitida a correção monetárIa dos
ativos das emprêsas anteriores ao Código, quando se eliminou a dua
lidade até então existente.

Após a Segunda. Guerra Mundial, surgiram os primeiros investimentos
maciços dos podêres públicos no setor e, sobretudo, após a lei que criou
o Fundo Federal de Eletrificação, com o qual se visava captar recur
sos fora da. tarifa para investimentos em obras de energia elétrica,
Com o mesmo fim foi criado o empréstimo compulsório à ELETROBRAS,
em 1962. A criação do Ministério das Minas e Energia, em 1960, permi
tiu o início de uma política de eletrificação nacional mais ordenada,
através de uma legislação adequada, culminando na criação da
ELETROBRAS, em 1961.

Ultimamente, foram promulgadas novas leis que modificaram a legis
lação existente, de modo a permitir uma maior captação de recursos
na própria tarifa.

ANALISE FINANCEIRA

O inicio da exploração dos serviços de energia elétrica no Brasil deveu
se à aplicação de capitais privados e públicos. Alguns investimentos de
Prefeituras e Municípios eram participaçâo do poder público no setor.
Mais tarde, vieram os grandes investimentos de capital estrangeiro,
principalmente da Brazilian Traction - Grupo Light e da AMFORP
- American Foreign Power. Os investimentos públicos estaduais e fe
derais começaram a crescer após a Segunda Grande Guerra. Atual
mente, excluidos os recursos próprios das concessionárias reinvestidos
nos serviços, a expansão dos sistemas elétricos brasileiros conta somen
te com duas fonres básicas de recursos: governamentais (federais e
estaduais) e empréstimos externos.

Novos investimentos de capital privado, seja sob a forma de capital
social, seja medlante empréstimo que outrora constituíram a grande
fonte de financiamento de novas emprêsas de eletricidade, hoje, prà
ticamente, nada contribuem para o setor: de um lado, porque cessou
o interesse do capital estrangeiro por este tipo de aplicação com gran
des investimentos e lucros relativos, de outro, porque o mercado priva
do de capitais nacionais, além de ser de proporções modestas, face o
vulto do investimento necessário, também encontra outros campos de
aplicação mais atraentes.

No que tange ao reinvestimento das concessionárias, devemos observar
que somente no atual regime tarifário, com a correção monetária pe
riódica dos ativos, puderam as emprêsas. a partir do último exercício
financeiro, e pela primeira vez em muitos anos, gerar parcelas subs
tanciais dos recursos necessários à sua expansão. Esta política ainda
não pode ser utilizada eficazmente por tôdas as emprêsas, devido as
limitações de suportabílldade dos custos da energifl, nas dlferentt'~ re
gUies do Pais.
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Os recursos governamentais dividem-se em 3 categorias básicas, a sa
ber: 11) recursos vinculados, provenientes de taxas e outros tributos;
b) dotações orçamentárias; e) financiamentos bancários. Dentre os pri
meiros, na escala federal, temos o Fundo Federal de EIetrlflcação, e o
Empréstimo Compulsório, e, na escala estadual, as diversas taxas esta
duais de eletrificação e as quotas estaduais e municipais do Impôsto
Único sóbre Energia Elétrica.

A tendência das dotações orçamentárias é de se reduzirem. Os finan
ciamentos bancários representam, hoje, parcela muito pequena dos re
cursos aplicados em energia elétrica.

No que se refere ao modo de aplicar êstes recursos, observa-se que a
grande parte dos recursos que são aplicados pela União, hoje, são ca
nalizados pela ELETRDBRAS.

Na esfera estadual, os agentes aplicadores são, em regra, as Compa
nhias Estaduais, através das quais, aplica o Estado em energia elétri
ca, a taxa estadual de eletrificação, a quota estadual do Impôsto único
e os recursos orçamentários a ela destinados.

No que se refere 11 empréstimos externos, tem o Brasil encontrado aco~

lhida nos grandes organismos internacionais de crédito {mRD, BID,
Aro}, para seus programas de eletrifIcação.

POLíTICA TARIFARIA

A fílosotta básica da taritaçáo de energia elétrica, no Brasil, é a do
serviço pelo custo.

O órgão competente do Ministério das Minas e Energia, o Departamen
to Nacional de Aguas e Energia Elétrica, apura, junto às concesslonâ
rias, os elementos necessários à detenninação de cada uma das parce
las do custo dos serviços e tixa, em conseqüência. as taritas que elas
podem cobrar dos consumidores

Constitui peça fundamental da política tarifária atualmente seguida
pelo Govêrno, a correção monetária periódica dos ativos das emprêsas,
que, embora autorlzada pela legislação vigente, não é compulsória. Na
medida, porém. em que a economia da região servida o comporte, o
Govêrno tem estimulado essa correção como um melo de manter cons
tante a remuneração real do investidor, seja particular ou público, bem
como os valôres das reservas de deprecIação e amortização, visando,
sobretudo, a moblllzar, dentro do próprio serviço, massa de recursos
financeiros para custear a sua expansao.

Entretanto, não é apenas o custo da energia, ou de tarIta de eneigta,
propriamente dita, que o consumidor paga nas contas de energia elé
trica. Estas, de há muito tempo, vêm sendo utilizadas, em escala cres
cente, como instrumento fiscal para a arrecadação de recursos desti
nados não só à. aplicação no setor de energia elétrica como, também,
para outros fins.

O consumIdor paga, atualmente, através de sua conta de energia elé
trica, além da tarifa ou preço da energia propriamente dIta. mats o
seguinte; 1) Taxa de Previdência; 2) Impôsto único sóbre Energia Elé-
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trica; 3) Empréstimo Compulsório. No Rio de Janeiro, por exemplo, o
consumidor residencial tem, atualmente, sua conta básica majorada
de cêrca de 60%, sendo 10% para a taxa de Previdência e 25% para
cada um dos outros dois tributos - o Impôsto único e o Empréstimo
Compulsório.

É interessante observar que os investimentos totais em serviços de ele
tricidade compreendem geração, transmissão e distribuição, montam a
uma média de US$ 400 a 500 por kW instalado, ou seja, em nossa moe
da. cêrca de Cr$ 1 bilhão por MW instalado.

A Tribuna da Imprensa, de 20 de abril de 1967, comenta, ainda, a com
pra da AMFORP, em artigo intitulado "Confirma-se: laudo dos peritos consi
deraram preço da AMFORP elevado", do qual destacamos o seguinte trecho:

"Todos se recordam que a operação de compra das concessionárias foi
realizada sem um prévio tombamento de seus bens; o Govêrno de então
pagou pelo ferro velho o preço político de 193 milhões de dólares, fora
os juros, dos quais 135 representavam o principal, e o restante, compen
sações, além da transferência das dívidas com o Eximbank, BNDE etc.
Ficou, entretanto, convencionado, que uma firma de peritos estrangei
ros realizaria, "a posteriori", a avaliação do patrimônio das emprêsas e
que, caso êsse valor fôsse menor que o preço pago, seria este reduzido
na mesma proporção. Além disso, o preço pago representava, apenas, 70
por cento das ações, e não sua totalidade.

Mas, fato é que nunca mais se falou nesse laudo. Hoje, podemos afir
mar, com segurança: o laudo de avaliação dos peritos suecos concluiu
que o valor total do patrimônio das concessionárias é de apenas 152 mi
lhões de dólares. Ora, se adquirimos apenas 70% delas, conclui-se que
só deveríamos ter pago 106 milhões de dólares, e nem um tostão a mais,
quando, na verdade, estamos comprometidos a pagar 193.

Devem, assim, ser reduzidos, para quase a metade, os nossos compro
mjssos, e reajustada inteiramente a dívida, pelo menos de acôrdo com
os têrmos do contrato que foi apresentado à opinião pública e aprova
do pelo Congresso Nacional.

Terá o Governo passado tomado alguma providência nesse sentido? É

a pergunta que fazemos ao Governo de hoje, que, a nosso ver, deve for~

necer tôdas as explicações sôbre o estado das operações."

São significativos os dados que nos oferece o Diário de São Paulo, de 6-7-67,
em artigo intitulado "Energia Elétrica Para 1980", principalmente, no que se
refere ao capital a ser empregado no plano de expansão do potencial de energia:

"A Conferêncja pronunciada pelo Presidente da ELETROBRAS, no re
cinto da !lI Feira da Indústria Eletro-Eletrônica, despertou o máximo
interesse dos setores econômicos, políticos e sociais do Estado, sobretu
do, pelos dados fornecidos em relação aos levantamentos feitos pelos
técnicos nacionais e estrangeiros, do potencial energético da Região
Centro-Sul e o que êle rerresenta para o ulterior desenvolvimento sócio
econômico dessa região.
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A área pesquisada compreende 13% do território nacional e é a que mais
contribui para formação da renda do Pais. Em extensão, ela equivale a
1,1 milhão de quilômetros quadrados, correspondente às superfícies so
madas da França, Espanha e Portugal
Do levantamento feito, concluíram os técnicos que o potencial energé
tico da região é da ordem de 40 milhões de quilowats, com um fator de
carga de fi5%, ou seja, oito vêzes maior do que a potência atualmente
instalada em tôdas as usinas da região.
Destacando as necessidades de consumo, tomadas num estudo de pers
pectiva, nos anos que vão de 1970 a 1980, separados os dois lustros nê
les compreendidos, o Sr. Mário Pena Bhertng aeentuou que as prevI
sões de expansão dos sistemas existentes, que somam 5,3 milhões de KW,
deverão se verifIcar de imediato, indo para 8,4 milhóes de KW em 1970,
13,4 milhões de KW em 1975 e para 20,3 milhões de KW em 1980.

Reproduzindo o esfôrço que nesse sentido já vem sendo leito pelo Co
mitê Energético da Região Centro-Sul, o Pl'esidente da ELETROBRAS
acentuou que, para que tal aconteça, é indÚlpensável que sejam cum
pridos os cronogramas já elaborados e que prevêem a conclusão das
obras em desenvolvimento das usinas de nha Solteira (em fase de cons
trução da ensecadeira), de IbitInga, de xavantes, de Estreito, Jaguará,
ampllação do potencial instalado na Usina de Peixoto, ampliação do po
tencial da Usina de Três Marias, término das obras de Juplã. (do com
plexo de Urubupungâ). de Cachoeira Dourada e a ampliação da ca
pacidade geradora da termelétrlca de Santa Cruz.

Dentro dêsse cronograma do Comité Energético, estão com prioridade as
segurada (para utilização de capacidade adicional) as usinas de Ca
choeira Dourada, Fumas e Jaguará.

Saliente-se que a ELETROBRAS, para a execução dêsse plano de expan
são do potencial de energia instalada, pretende somar capitais de vá
rias lontes, mas, apenas, 20% do total de origem estrangeira,

Os recursos das fontes nacionais serão recolhidos de verbas orçamen
tárias e impostos federais e estaduais, recursos das companhias, crédi
tos contratados a fornecedores e construtores e, ainda, do BNDE.

Do total previsto para ser despendido em quatro anos, 80% deverão ser
mobilizados no próprio Pais (65% de verbas orçamentárias e impostos
e 35% das companhias) e 20% provirão de financiamentos externos.

Nesse plano da ELETROBRAS terá papel destacado a indústria nactonal
de equipamentos, que deverá fornecer, pelo menos, 70% dos equipamen
tos reclamados pelas usinas a serem montadas, assegurando-se, desta
forma, um amplo mercado de trabalho para os trabalhadores e técni
cos brasileiros,"

Novamente o Diário de são Paulo. de 14-9-67, publica artigo denomlnado
"Pollttca de Realidade Tarifária Permite Recuperar Atrasos na Produção de
Energia", que analisa, entre outros temas lIgados à produção. consumo etc, de
energla elétrica, o das concessionárias e sua. importância:

"Embora os serviços de eletricidade entre nós datem do tempo em que
essa nova técnica começou a se espalhar pelo mundo, o Brasil ainda
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nâo se classifica no rol das nações altamente consumidoras de ener
gia elétrica. Recorda-se que a prImeira cidade brasUeira a ter energia
elétrica ou serviço de energia elétrica, foi a de Campos, no Estado do
Rio, com a instalação de uma usina termelétrica, cujo ato inaugural
se deu em 1883, no Oovêmo de D. Pedro lI. Sua capacidade era de 52
kW. O fato ocorreu um ano depois que Thomas Alva Edison fêz fun
cionar a primeira central elétrica americana, para serviços públicos, em
Nova York, no ano de 1882. Seis anos transcorridos, o Brasil deu mos
tras, ainda, de seu pioneirismo, promovendo a inauguração da primei
ra usina hidrelétrica de tôda a América do Sul, ou seia, a Usina Ber
nardo Mascarenhas, com dois grupos geradores totalizando 250 kW, em
Juiz de Fora, no Estado de Minas GeraIs.

CRESCIMENTO

Os dados em referência e outros que se seguem constam de breve estu
do inserto na revista especializada "Análise e Perspectiva Econômica",
mostrando a produção e o consumo de energia elétrica no correr do
tempo. Prosseguindo, comenta que a potência instalada no País cres
ceu, desde então, incessantemente, atingindo a cêrca de 8 milhões de
quilovates em 1966, dos quais, 5.400 gerados em usinas hidrelétrtcas, e
2 milhões em usinas termelétricas. A êste propósito, deve-se notar que,
ao contrário do que acontece na maior parte do mundo, o maior con
sumo de energia elétrica no Brasil provém dos sistemas hidrelétricos.
Outra característica do sistema energético nacional é a de que 80% do
potencial instalado se localiza na Região centro-Sul, notadamente em
São Paulo, Guanabara e Minas Gerais.

CONTROLE ESTATtsTICO

Acrescenta que até 1952 eram bastante escassos e dispersos os dados
relativos à energia elétrica em nosso Pais. Mais tarde, deu-se maior
Importância à evolução do consumo, mas a existêncIa de Inúmeras pe
quenas emprêsas e a falta de uma coordenação central dificultavam
os trabalhos. Presentemente, em decorrência do trabalho do Ministério
das Minas e Energia e da ELETROBRAS, já existe um verdadeiro con
tróle estatistico que permite, inclusive, fazer previsões. Em princípio,
pode-se admitir que a potência instalada entre 1920 e 1965 aumentou
uma taxa de 6,9% ao ano, enquanto no período de 1955-1965 atingiu de
9%, o que comprova o esfôrço- realizado na última década. Aliás - cita
-, analisando essa evolução, pondera recente relatório daquele Minis
tério: "No periodo de 1952-62, última década que precedeu à crise de
fornecimento de 1963, e no período posterior, de contrôle da infla
ção, foi registrada uma taxa média cumulativa de 11,4% ao ano. Assim,
durante os últimos 20 anos, a média cumulativa de crescimento da po
tência instalada oscilou entre 9 e 11 kW ao ano."

AS CONCESSIONARIAS

Focaliza o estudo, a seguir, as concessionárias e sua importância. Ope
ram, atualmente, no Brasil, cêrca de 900 emprêsas concessionárIas de
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energia elétrica, sendo a maioria formada de pequenas emprêsas per
tencentes às municipalidades, onde se encontram Instaladas, e peque·
nos e isolados fornecedores particulares e emprêsas autoprodutoras.
Dêsse total, somente aproximadamente 130 empresas produzem mais
do que 1 milhão de quilovates-hora, sendo que as demais, em seu con
junto, totaUzam menos de 10% da produção global do Pais, e muitas
e.ã.o apenas emprêsas distribuidoras. Por outro lado - frisa o estudo
-, do grupo das 130 emprêsas maiores, apenas 8 tiveram, em 1965, pro
dução superior a 1 bilhão de quilovates-hora, representando, êsse pe
queno grupo, 75% da produção nacional. Alinha. depois, as emprêsas
dêsse grupo e a respectiva produção, em bilhões de kW-h, a saber: São
Paulo Light S.A., 6,21; &10 Light S.A., 5,9'7; Central Elétrica de Fur
nas, 2,81; Centrais Elétricas de Minas Gerais, 2,18; Cia. Paulista de
Fôrça e Luz, 1,85; eia. Jl1drelétrica do São Francisco, 1,80; Usinas Elé
tlic.as do Paranapanema e Cia. Hidrelétrica do Rio Pardo, 1,68; eia.
Estadual de Energia Hidrelétrica. do Rio Grande do Sul, 1,03. Total,
22,63 bilhões de quUovates-hora, Verifica-se, assim, que o mator produ
tor individual é o Grupo Llght (São Paulo~Rio), que, em 1965,
contribuiu com 37% da produção nacional, seguido pelo Grupo
da ELETROBRAS. Ambos representam 61,5% da energia elétrica pro
duzida no País. No momento, tal quadro se altera um pouco, com o es
tabelecimento das Centrais Elétricas do Estado de São Paulo, englo
bando tôdas as usinas do Govêrno estadual. Conseqüentemente, a nova
emprêsa estará respondendo, em alguns anos, com cêrca de 70% da
energia elétrica produzida no território paulista.

Assinala que a tendência, a longo prazo, é para uma gradat1va absor
~ãQ das pequenas emprêsas pelas maiores, até formar um número res
trita de entidades de âmbito regional. Além das vantagens !1nanceiras e
admmistrativas, essa centraUzação irá permitir maior ação fiscalizadora.

SISTEMAS BRASILEIROS

Dando seqüenel.a às suas consideraçoos, afirma que os sistemas elétricos
brasileiros podem ser divididos pelas regiões em que operam: Nordes
te, Centro-Sul e Sul. Todo o Nordeste brasileiro se encontra, pràtica
mente, integrado no sistema. da Companhia Hidrelétrica São Francis
co, compreendendo uma área correspondente à Europa Ocidental. f:ste
tistema estará, futuramente, integrado ao da Companhia de Boa Es
perança. Segue-se o sistema das Centrais Elétricas de Minas Gerais,
que distribui a energia de Furnas e Três Marias. Trata-se de sistema
dos mais importantes do Pais, pois irá, no futuro, dar vasão a todo o
potencial do Rio Grande, onde se constrói, atualmente, o Estreito de
Jaguará. LQ{:alizado no coração do País, o sistema da. CEMIa une-se
ao da São Paulo e da Rio Llght, QS quais distribuíram, em 1965, 48%
de roda a energia gerada no Brasil. Outro sistema de importância é o
da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, iso
lado dos demais pela diferença de ciclagem. De todos êsses sistemas,
há uma integração em andamento na Região Centro-Sul, unindo-se as
Unhas da CEMIG e Fumas, em Minas Gerais; CESP, São Paulo Light
e ELETROBRAS, em São Paulo; Rio Light, na Guanabara, e da COPEL
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- Companhia Paranaense de Energia Elétrica, no Paraná. :reste sis
tema está sendo unido aos demais através da Usina Hidrelétrica de
Xavantes. Existem estudos em curso visando a futuras interligações das
regiões Centro-Sul, por intermédio da região carbonífera de Santa Ca
tarina, com o objetivo de criar um mercado para consumo do carvão
vapor nacional. Para futuro mais remoto (diz o estudo do Ministério
das Minas e Energia), pode-se antever, ainda, um elo de ligação Nor
deste-Centro-Sul, através de aproveitamentos hidrelétricos no Norte de
Minas GeraIs e no Sul da BahIa. Com isto, ficariam, os principais siste
mas elétricos nacionais, virtualmente ligados. Ressalte-se que medida
importante para a futura interligação foi a Lei n.1) 4.545, de 10 de no
vembro de 1964, que estabeleceu a freqüência de 60 hertz como a ofi
cial e determinou a progressiva unificaçã.o nessa freqüência de tôdas as
instalações elétricas nacionais. No momento, os únicos sistemas de cer
ta importância que ainda não operam em 60 hertz são os da Rio Light
(Guanabara e regiões adjacentes do Estado do Rio de Janeiro), da CEEE
do Rio Grande do Sul e, em menor escala, os sistemas do Estado do
Espírito Santo, norte do Estado do Rio de Janeíro e sul de Minas Ge
rais. Além dêsses, continuam com freqüência antiga, somente peque
nas emprêsas de âmbito local e isoladas. Destaca, depois, o estudo, que
o principal trabalho de conversão por etapas, a conversão de 50 para
60 hertz, o que permitirá, não somente integração ao sist{'rna das ou
tras usinas da Região Centro-Sul, mas, também, o aproveitamento da
energia gerada por Furnas. Assim, dentro de pouco tempo, restará, ape
nas, o Estado do Rio Grande do Sul como· área fora dos padrões nacio
nais de freqüência. tsse é um problema a ser ainda resolvido, e preci
sará sê-lo para que o Rio Grande do Sul não fIque permanentemente
isolado dos demais sistemas. "tsse isolamento agrava-se, ainda mais,
quando se sabe que, na Região do Parana e Santa Catarina, existem
potenciais econômicamente aproveitáveis, como a ampliação da Usina
Termoelétrica da Sotelca, e a construção da grande hidrelétrica do Rio
Negro. Evidentemente, essas obras somente se justificariam, econômica~

mente, com a ampliação do mercado consumidor, pois, o Paraná e San
ta Catarina, sozinhos, não poderão absorver um potencial, a instalar-se,
superior a 4 milhões de quilovates.

TRANSMlSSAo E DISTRlBUIÇAO

Aborda, em outro ponto, os sistemas de transmissão e distribuição de
energia elétrica. Os grandes troncos de transmissão de alta tensão fa
zem parte integrante dos programas de geração e são da responsabili
dade das emprêsas produtoras. Assim, todos os programas de aumento
da capacidade geradora em curso têm um complemento obrigatório; o
programa correspondente de linhas de transmissão e de subtransmis
são. destinadas a. escoar a energia dos geradores até os centros do con
sumo. Com o tempo. entretanto. tem surgido a necessidade de executar
se programas especiais de transmissão destinados a promover melhor
interligação regional dos sistemas e ampliar as áreas de atendimento
dos já existentes. No primeiro caso, está a Unha Peixoto-Furnas-Gua
nabara. de 345 kW, em execução, que visa ligar, diretamente. a área
da Guanabara. grande consumidora, às grandes usinas do Rio Grande;
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e no segundo, a extensão recentemente concluída dos sistemas de 200
KW da CHESF, de Paulo Afonso e Fortaleza.

PRINCIPAL PROBLEMA

Finalizando, o estudo af1rma que o prindpal problema do sistema ener~

géttco brasileiro se localiza na distribuição. Porém, Ultimamente, multo
já se vem fazendo, graças, em parte, ao controle, pela ELETROBRAS,
das usinas da AMFORP. Por outro lado, a política de real1dade tarifá
ria está permitindo investimentos, por parte das concessionárias e das
emprêsas estatais, concentrados no setor da distribuiÇão. Os grandes
atrasos poderão, assim, ser recuperados."

Luiz Rodovil Rossi, Diretor da FlESP-CIESP, em artigo sôbre "A Política
Tarifáda de Energia Elétrlca no Brasil" (Diário de São Paulo, de 7~1~68), além
de focalizar nosso atual sistema de tarifas, recorda os conceitos básicos do Ser
viço de Utilidade Pública contidos na "Declaração de Princípios" à Comissão
de Regulamentação dos Serviços de Utilidade Pública, elaborada em 1941;

"Fator essencial à vida moderna, a energia elétrtca tem sua importân
cia cada vez mais crescente, à medida que se desenvolve uma regiã.o.

Mesmo nas áreas mais atrasadas, a energia elétrica inclui-se entre as
reivindicações de caráter prioritário, assumindo, hoje, em dia, uma ca
racterística tôda. especial pelas repercussões econômicas e sociais que
determina.

O consumo, "per capita" de energia tem crescido em nosso Estado, e
em todo o Brasil, em função do processo de industrialização pelo qual
passamos, trazendo profundas repercussões nos bábitos de consumo de
roda a população, representando a satisfação de melhores padrões de
vida e bem-estar soeJal. Não é de se estranhar, portanto, que em todos
os países do hemisfério ocidental, quer 08 desenvolvidos ou os em fase
de desenvolvimento, o consumo "per caplta" tem-se elevado.

O crescimento do produto industrial está fortemente correlacionado com
o cresclmento do consumo de energia elétrica. Basta verU1car-se, por
exemplo, que de 1965 a 1966 o consumo de energia elétrica para fIns
industriais, no Estado de São Paulo, cresceu 17,4%, enquanto que o
produto industrial cresceu, aproximadamente, 16%, no mesmo periodo.
Essa intensificação do uso da energia elétrica está estritamente vincula
da à sua crescente aplicação na indústria, daí decorrendo a Importân
cia que representa, para esta, o problema do custo da energia, em
face ao custo do produto acabado, a ser lançado, quase sempre, num
mercado competitivo, até mesmo de caráter internaclonal.

Conquanto possa ser pequena a incidência das despesas com energia
elétrica em relação ao preço de venda do produto acabado para gran
de número de indústrias, o mesmo não se verifica para as indústrias
eletroqUímicas, eletrometaJúrgicas e outras, onde essas despesas são bas
tante ponderáveis, com relação ao custo industrial
Decorre dêsse fato a extrema importância e a repercussão tão extensa
que assume a prestação do serviço de eletricidade, els que êle pode de
terminar, em última instância, até mesmo repercussões de caráter sóclo
econômico profundas.
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No Brasil, da politica tarifária restritiva, introduzida em 1934, através
do Código de Aguas e Leis subseqüentes em que se colocava o Serviço
Público de Eletricidade em seus exatos têemos, passou-se, hoje, pràti
camente, ao inverso, distorcendo-se a sua conceituação tradicional para
introduzir-se ° que se convencionou chamar a "verdade tarifária".
O que se observou; em conseqüência, foi uma distorção na composição
dos custos industriais, passando as despesas de energia elétrica, para
grande parte das indústrias, a constituir parcela importante dêsses
custos, limitando ou cerceando o uso dêsse benefício no seu processo

de produção.

Neste momento, em que tais modificações se processam, apresenta-se
oportuno recordar os conceitos básicos do Serviço de Utilidade Públi
ca, tal como muito bem foram postos já em 1941, como "Declaração
de Princípios" à Comissão de Regulamentação dos Serviços de Utilida
de Pública, por homens do porte de: Eng.o Luiz Anhaia Melo, Eng.o An
tonio José Alves de Souza, Prof. Bilac Pinto e Eng.o PUnia A. Branco,
São destaques da "Declaração de Princípios" fonnulada por aquêles
ilustres brasileiros, os seguintes pontos:

1) O suprimento dos serviços de utilidade públ1ca é uma função do
Estado. Essa função pode ser exercida diretamente, em regime
de economia mista, ou por delegação, mediante concessáo.
Os serviços de utilidade pública não são, pois, negócios priva
dos; todos os que nêles se empenham são agentes públicos, exer
cendo uma função do Estado.

2) A concessão é uma delegação, e não um abandono de autorida
de. O Estado se reserva os podêres de intervenção, contrôle e
direção.

3) A concessão se 1az no lnterêsse publico; caso êste não seja devi
damente atendido, se impõe a execução dos serviços nela Estado.

4) O interêsse público é garantido pela regulamentaçao. O Estado
deve impedir, a todo transe, que um agente público - o conces
sionário - a serviço, porém, de interêsses privados, tire de um
negócio público lucro injustificado.

S) Quem emprega capitais em serviços de utilidade pública admi
te, prêviamente, que suas exigências serão razoáveis.
O concessionário substitui o Estado na prestação de um serviço
público; torna-se, pois, servidor do público, "public servent"

A legislação sôbre a energia elétrica, posteriormente a 1964, objetívan~

do corrigir os efeitos da inflação sôbre O CUl':to dos serviços, introduziu
tais inovações, que os conceitos transcrnos acima, foram diversas vê
zes atingidos, propiciando aumentos tarHiu10s tais, que situam o Servi~

1;0 de Eletricidade não como um Serviço de Utilidade Pública, mas como
uma indústria de economia competiUva.

Mesmo aceita a necessidade de correção monetária, alguns princípios
diretores básicos, universalmente reconbecidos para a formulação das
tarifas de energia elétrica e por isto mesmo fundamentais, devem ser
observados :
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1) O preço de venda mécUo do kWh, multiplicado pelo número de
kWk, vendidos, deve cobrir todos os custos do serviço.

2) O número de kWh demandados para lins industriais é inversa
mente proporcional aos preços.

3) A posslbUldade de se controlar a destinação de energia elétrica
permite a aplicação de preços diferentes. conforme as dlverB8l!I
utilizações.

01) Dadas as peculiaridades dos serviços elétricos. os preços de ven
da da energia elétrica podem ser escalonados numa gama ampla
de valôres. obedecendo, sempre. o equilibrio da equação finan
ceira.

5) Deve haver uma dlversUtcação no custo da energia, segundo o pe
ríodo diário de utilização e a época do ano.

6) É sempre conveniente estabelecer tarifas menores para incen
tivar os consumos nas horas noturnas.

'7) É st!mpre salutar e recomendável que a tarifa seja a mais sim-
ples e de fácil aplicação possível.

O atual sistema de tarifas no Brasil, após resolver a equação financeira
das emprêsas concessionárias, superestimou o princIpio da simplifIca
ção em detrimento de outros, talvez mais importantes para os consu
midores, como seja, o da diverslf1cação e o da promoção da venda,
através da tarifa decrescente.

A Indústria de energia elétrica, no Brasil, se enquadra, inteiramente, no
regime de monopólio, regulamentado por legislação especial, estrutu
rada no "Código de Aguas" estabelecido pelo Decreto n.O 24.843, de 10
de julho de 1934, e leis subseqüentes. que estabeleceu e permanece até
o dia de hoje, a tarifação baseada em serviço pelo cU8to, tendo sido a.
única modificação fundamental a da avaliação do investimento remu
nerável, que era pelo custo histórico e que passou a ser objeto de cor
reção monetária. a partir de 1964.

outra modificação substancial foi no referente às classes de consumi
dores, que, em vez de c1B.ssiflcados de acõrdo com sua Infiuênc1a na.
curva de carga, passou a ser de acôrdo com as teIUlõeS de suprimento.
A característica. essencial da energia elétrica, não permItindo o seu ar
mazenamento direto, isto é, de ser uma "energia de trânsito", uWlzá
veI, portanto, no instante mesmo de sua produção associada às peculia
ridades próprias dos serviços de eletricidade, caracterizados, até hoje, no
Brasil, como um "serviço de utilidade pública", e, portanto, de natu
reza monopolistlca, estando ausentes os fatâres que atuam no merca
do competitivo para a fixação dos preços, a determinação dêstes é fei
ta através da regulamentação por parte do poder concedente f1scall
zador, que é o Estado. Esta regulamentação tem dois objetivos: -a)
proteger o consumidor contra preços exagerados e serviços inadequa
dos e insuficientes; e b) proporeionar à empresa fornecedora o eQ.uUi
brio financeiro.

A melhor forma de atender, de maneira eqültatlva, a êsses dois ol;)...;
jetivos, foi encontrada através do que se conceituou chamar de "ser
viço pelo custo".
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Portanto, a tarifa deve ser estabelecida com o tIm de manter o equUi~

brlo entre a receita proveniente da venda da energia elétrtca, e as des
pesas que oneram a sua produção. Essas despesas referem~se ao custo
efetivo do serviço, acrescído de uma parcela de lucro razoável, a titulo
de remuneração do empreendimento.

O custa do serviço compreende, essencialmente, as despesas fixas (re
muneração do investimento, quota de depreciação e quota de reversão
ou fundo de reversão ou amortização) e as despesas de exploração (sa
lários e encargos sociais, materiais e impostos e taxas).

Segundo a doutrina vigorante no Brasil, o investimento é determinado
com base do custo histórIco, da propriedade em função do serviço e é
expresso em moeda nacIonal, devendo-se esclarecer que a correção mo
netária dêsse valor que vem sendo aplicada desde 1964, constituI. o fa
tor bá.sico detenninante dos sucessivos aumentos tarifários.

CorrIgido o fator desfavorável da desvalorização da moeda, tudo se pas
sa como se essa desvalorização não existisse e, neste caso, para um re
gime de monopólio, tomou-se muito elevado o lucro de 10%. Como con
seqüêncIa da correção monetária, o custo nominal e real das tanfas
veio a se elevar de modo brutal, de tal forma que, de 1964 a 1006, hou
ve uma elevação de 500% para uma região industrializada como a do
grande São Paulo. Deve ser considerado, ainda, que, além do preço do
consumo de energia, o usuário tem os encargos da quota de previdên
cia, do impõsto único e o empréstimo compulsório, cuja influência é
ponderável.

A quota de depreciação deve ser determinada em função de vida útH
das instalações, podendo ser calculada segundo uma amortização linear
ou segundo juros compostos. O método mais usual é o da depreciação
linear. Esta quota refere-se à. perda do valor das instalações, devido
ao uso, ao obsolet1smo dos equipamentos, dos materiais etc. Normal
mente, os organismos fiscalizadores das emprêsas fixam as tabelas de
vida útu dos componentes das instalações. Nos Estados Unidos, a taxa
anual de depreciação varia entre 1% a 4% do investimento InIcial,
sendo recomendado, em média, 2%. Na Suíça, também, é tomada a
taxa média de 2%. No Brasil, tem-se admitido a taxa de depreciação
de 5%, e, recentemente, pela primeira vez, a fixar-se as novas tarifas
de São Paulo Llght, foi a taxa estabelecida em 3%. Convém salien
tar que a taxa de 5% é elevadíssima, pois a sua adoção, serIa admitir
se a depreciação total das instalações em 20 anos.

Com base na doutrina que prevalece no regime j uridico das concessões
para os serviços elétricos, a qual prevê, ao expirar o prazo da conces
são, a reversão das instalações para o poder concedente, toma-se ne~

cessário incluir no custo do serviço, uma quota que visa à reconstitui
ção do capital.

As leg1slaçães européias (Suíça, França, Portugal, Alemanha) Incluem
a rubrica de reversão no custo do serviço.

A legislação braslleira. prevê a reversão segundo dois critérIos: com ou
sem tndenização. Para. a .reversão com Indenização está previsto o fun
do de reversão, calculado com a taxa anual limite de 3% do investl-
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mento inicial conigldo. Essas lmportAncias são depositadas no B.ND.E.
ou no Banco do BrasU, em conta especial vinculada, sendo acrescida
de juros.

Na reversão sem indenização está. previsto o fundo de amortização Que
pràt1camente destina-se ao mesmo fun, divergindo apenas quanto à taxa
limite que é fixada. em 5%. Sendo a me~a a finalidade, não se en
tende por que uma fixa em 3% a taxa e outra. em 5%.

:t oportuno destacar, aquJ, a contradição existente entre o dlsposto no
art. '79 do Decreto n.o 41.019, que fixa o ~razo normal de concessão dos
serviços de energia elétrica, em 30 anos, prazo éste, a11ás, prorrogá
vel, e a prática, às vêzes, adotada do cálculo das tarifas, de se amorti
zar o empreendimento em, apenas, 20 anos.

Nos dOllS casos citados, isto é, fundo de reversão ou fundo de amortiza
ção, o poder concedente pode autorizar às emprêsas a utilizá-los em
novas instalações. sem que sejam, contudo, integrados no investimento.
A. importància correspondente ao fundo de reversão tem incidência.
relativamente grande na composição do custo do serviço, como se veri
a seguir, e a sua supressão, pelo menos nas emprêsas de economia mis
ta, seria medida salutar e positiva no sentido de possibilitar a baixa
jas tarifas.

Impõe-se uma rev1sáo do sistema tarifário sôbre energia elétrica no
Brasil, e, oport.unamente, voltaremos ao assunto, com considerações sô~

bre o estabelecimento de urna. polltica tarifária raciona!."

Apresentamos, finalmente, o pronunciamento do Senhor Costa Cavalcanti.
Ministro das Minas e Energia, divulgado pela (Jltima Hora, de 29-5-68, no qual
Sua Excelência expõe diretrizes pa.ra a solução do problema energético brast·
leiro, através de uma política firme e objetiva:

"A solução do problema energético brasileiro depende, lnequlvocamente,
da manutenção de uma política firme que, objetivando, pelo próprio crea
cimento do mercado, 8. redução gradativa do nível médio de taritas. não
se afastará. dos principias básicos de prestação do serviço pelo custo e da
justa remuneração do capital investido nos tênnos constituclonais.

Em importante pronunciamento felto por ocasIão do desVio do Rio Par
naíba, na barragem de Boa Esperança, o M1n1stro das Minas e Energia
definiu os pontos básicos da politica energética do Govêmo Costa e Silva.
Após um retrospecto das realizações de seu Ministério, entre as quais se
destaca a implantação de nossa primeira Central Nuclear, na região
Centro-Bul, declarou o Sr. M1nlstro:

"O ideal seria que o setor de energia fõsse auto-SUficiente, Que não
precisasse de recursos orçamentários. Mas aInda não atingimo.s êsse
estágio. Principalmente para obras de caráter pioneiro como esta de
Boa. Esperança. Mesmo assim. foram conseguidos mala de dez mi
lhões de dólares, financIados pela AIO, duzentos e setenta milhões
de cruzeiros novos já c:llspendldos e a dlspender em moeda. nacional,
provêm de empréstimos feitos pela ELETROBRAS e de recursos or
çamentários entregues através do MME, da ELETROBRAS, da
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SUDENE e do DNOCS. Daí a razão de precisarem, as companhias de
eletricidade, de rentabilidade econômica adequada, pois, cêrca de 30
por cento dos recursos do programa energético são oriundos de rein
vestimentos das próprias emprêsas concessionárias. Em outras pala
vras, e enfatizando melhor, a realização dêste grande empreendi
mento vem dependendo, substancialmente, até o presente momento,
da contribuição quase anônima do consumidor de eletricidade. Ba~

seou-se, igualmente, em valioso financiamento externo, somente viá
vel devido à situação de rentabilidade que hoje, graças à determIna
ção e objetividade dos Governos da Revolução, ostenta o setor de
energia elétrica.

Eis porque a ampliação sistemática da capacidade geradora e das rê
des de transmissão e dIstribuição, depende, inequivocamente, da ma
nutenção de uma política firme que objetivando, pelo próprio cres
cimento do mercado a redução gradativa do nível médio de tan
fas, não se afastará dos prIncípios básicos de prestação do serviço
pelo custo e da justa remuneração do capital investido, nos têrmos
constitucIonais."

Prosseguindo, afirmou:

"Ao nos valermos dos recursos normais que nos são propiciados
pelos textos legais vigentes, para reduzirmos, gradualmente, as de
sigualdades regionais, atuando não sàmente sôbre a estrutura das
entidades vinculadas ao Mlnlstério, como também sôbre o comporta
mento do Poder Concedente, face às características do usuário, não
estamos, senão, respeitando o verdadeiro espírito do legislador que
nos impede de discriminar entre consumidores.

o Govêmo Federal, e em particular o Ministério das Minas e Ener
gia, dentro de suas atribuIções especificas, está sensível aos aspec
tos de eminente atualidade que envolveu a matéria. Nesse sentido,
viu aIlrovados pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbllca,
a Exposição de Motivos e o Projeto de Decreto que tomou o n.O 62.724,
publicado no Diário Oficial do dia 20 dêste mês de maio. Incorpora
o referido texto, dispositivos destinado'! a tornar mais flexível a polí
tica tarifária, conformando e ampliando incentivos a consumidores
ruraIs e de safra, a indústrias de grande porte e de elevada taxa
de consumo energético, permitindo, outrossim, através de contra
tos compulsórios, entre concessionário e industrial, o atendImento
técnico e econômico às conveniências e peculiaridades de ambas as
partes.

Não seria razoável que, a pretexto de contribuir para o desenvolvi
mento dêste ou daquele ramo de atividades, tôssem onerados de for
ma indiscrimInada os demais consumidores, através de um mecanis
mo de compensação simplista. Por outro lado, é lógico e desejável
que os benefícios carreados para o sistema, em seu conjunto, pelo
consumidor, graças ao comportamento de sua demanda ou à sua ten
são de ligação revertam, ainda que parcialmente, em benefício do
próprio consumidor."
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Mais adiante, dlsse o Ministro costa Cavalcanti:

"Colaborou, também, o Ministério, no Grupo de Trabalho organIza
do no Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, cujas con
clusões, há pouco divulgadas pelo Uustre Ministro Hélio Beltrão, es
tão sendo examinadas, em nível superior, pelos órgãos do MME, aos
quais cabe a responsabilidade direta pela execuçáo da politica de
energia. elétrica e levando em conta que envolveu matéria adminis
nistrativa e legislativa.

O Ministério das MInas e Energia, cônscio do papel que represen
ta na constituição da infra-estrutura econômica do Pais, continuará
honrando a sua tradição de utiUzar os instrumentos de que d18póe
para promover o desenvolvimento nacional, propiciando a criação de
novos empregos na agricultura e na indústria e mantendo-se, ao
mesmo tempo, fiel aos princípios da rentabilidade e da eficiência
administrativa das emprêsas a êle jurisdicionadas ou por êle con
troladas."

Concluindo, falou o Sr. Costa Cavalcanti:

HE, juntamente com o esfôrço dos outros setores do Govêrno Federal,
contando com a ação construtiva das Administrações EstaduaJs e
Municipais e das empresas privadas, e todos nós, unidos, Com a ajuda
de Deus, haveremos de transformar em riquezas, os recursos natu
rais da região nordestina, propiciando melhores diaa para nossa boa
gente em futuro não remoto."

EMENTARIO

(Organizado por Fernando Giubertl Nogueira)

Diretoria de Informação Legislativa

LEI N.o 1.145 - de 31-12-1903 (Art. 23)

"Fixa a. despesa geral da República dos Estados Unidos do Brasil

para o exercício de 1904, e dá outras providênCias."

LEIS DO BRASIL - VaI. I - 1903 - pAgo 213.

DEC&ETO N.o 50407 - de 2'-12~1904

"Regula o aproveitamento da fôrça hidráulica para transformação
em energIa elétrica aplicada a serviços federais."

LEIS DO BRASIL - 1904 - VaI. 2 - pág. 952.

LEI H.o 1.316 - de 31-12-190( (Ad. 18)

"Fixa a despesa geral da República dos Estados UnIdos do Brasil
para o exercício de 1905 e dá outras providências."

LEIS DO BRASIL - 1904 - VaI. 1 - pág. 184.
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DECRETO N.o 5.646 - de 22-8-1905

201

"Regula a concessão de fl'lvores às emprêsas de eJetricjdade gerada
por fôrça hidráulica, que se constituírem para fins de utilidade ou con
veniência pública."

LEIS DO BRASIL - 1905 - VoI. 2 - pág. 817.

LEI N.o 1.453 - de 30-12-1905 (Art. 19)

"Fixa a despesa geral da República dos Estados Unidos do Brasil
para o exercicio de 1906, e dá outras providências."

LEIS DO BRASa - 1905 - VaI. 1 - pág. 117.

LEI N.o 1.617 - de 30-12-1906 (Art. 35, XX)

"Fixa a despesa geral da República dos Estados Unidos do Brasil
para o exercício de 1907, e dá outras providências."

LEIS DO BRASa - 1906 - VaI. 1 - pág. 144.

DECRETO N.o 4.293 - de 5-7-1921

"Concede às emprêsas ou companhYas de viação férrea, inclusive
as urbanas, que adotarem, para o serviço de tração em suas Unhas, a
energia hidrelétrica, isenção de direitos de importação e expediente."

LEIS DO BRASa - 1921 - VaI. 1 - pág. 271.

LEI N.o 4.625 - de 31-12-1922 (Art. 1.°, n.o 36)

"Orça a ReceIta Geral da República dos Estados Unidos do Brasil
para o exercicio de 1923."

LEIS DO BRASIL - 1922 - VaI. 1 - pág. 140.

DECRETO N.o 15.996 - de 3l~3·1923

"Dá regulamento para a fiscalização e cobrança do impôsto de con
sumo de energia elétrica."

LEIS DO BRASn. - 1923 - VaI. 2 - pág. 162.

DECRETO N.o 20.395 - de 15-9-1931

"Suspende, até ulterior deliberação, todos os atos de alienação, one
ração, promessa ou comêço de alienação ou transferência. de qualquer
curso perene ou queda de água, e dá outras providências."

LEIS DO BRASIL - 1931 -- VoI. 3 - pág. 74.

DECRETO N.o 24.336 - de 5-6-1934

"Sujeita a condições as autorizações de que trata o parágrato úni
co do art. 1.0 do Decreto n.O 20.395, de 15-9-1931, e dá outras provi
dências."
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LEIS DO BRASIL - 1934. - VoL S - pág. 28.

DECRETO N.o 24,643 - de' 10-7-1934

"Decreta o CódIgo de Aguas."

0.0. de 20 e reto no de 27-7-1934.

DECRETO N.o 24.673 - de 11-7-1934

"CrIa as taxas a que se referem os Códigos de Agua. e de Minas."
0.0. de 14-7-1934.

DECRETO N.o 11 - de 15-1-1935

"Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo de que cogita o art. 149 do
Código de Aguas."

0.0. de 29-1-1935.

DECRETO N.o 13 - de 15-1-1935

"Organiza os registros de aproveitamento de energia hidráulica."

0.0. de 2-2-1935.

DECRETO 11.° 189 - de 18-6-1935

"Dllata até 30 de setembro de 1935 os prazos de que cogitam os
arts. 149 e 202 do Código de Aguas, e dá outras providências."

0.0. de 24-6-1935.

DECRETO-LEI N.o 852 - de 11-11-1938

"Mantém, com moditicações, o Decreto n.O 24.643, de 10 de julho
de 1934 (Código de Águas). e dá. outras providências."

0.0. de 12-11-1938.

DECRETO-LEI N.o 938 - de 8-12-1938

"Sujeita à autorização do Oovêrno o funcionamento das sociedades
constituídas para lins de mineração ou de aproveitamento Industrial
das águas e da energia hidráulica, e dá outras providências."

0.0. de 10-12-1938.

DECRETO-LEI N.o 1.202 - de 8-(-1939 (Arts. 19, 32,33,31 e (4)

"Dispõe sôbre a admlnistração dos Estados e dos Municlplos."
0.0. de 10-4-1939,

DECRETO-LEI N.o 1.285, de 18-5-1939

"Cria o Conselho Nacional de Aguas e Energia., e dá outras pro
vidências."

D.O. de 20-5-1939.
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DECRETO-LEI N.O 1.345 - de H~6·1939

"Regula o fornecimento de energia entre emprêsas, a entrega de
reservas de água, e dá outras providências."

D.O. de 16-6-1939.

DECRETO.LEI N,o 1.392 - de 29-6~1939

"Dispõe sôbre emissão de obrigações ao portador."

D.O. de 1-7-1939.

DECRETO-LEI N.o 1.53" - de 23-8-1939

"Altera o pecreto-Lei n.o 1.285, de 18-5-1939."

D.O. de 25-8-1939.

DECRETO-LEI N.o 1.699 - de 24-10-1939

"Dispõe sôbre o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica e
seu funcionamento, e dá outras providências."

D.O. de 26-10-1939.

DECRETO-LEI N.o 1.989 - de 30-1-1940

"Suspende por um ano as execuções hipotecárias movidas contra
emprêsas de energia elétrica e dispõe sôbre a transferência de proprie
dades dessas emprêsas."

0.0. de 31-1-1940.

DECRETO-LEI N.o 2.020 - de 14-2-1940

"Mantém as taxas criadas pelo art. 1.0 do Decreto n.o 24.673, de 11
de julho de 1934."

D.O. de 16-2-1940.

DECRETO-LEI N.O 2.059 - de 5-3~1940

"Dispõe sôbre a ampliação ou modificação das instalações elétricas
a. que se refere o art. 202, § 3.°, do Código de Aguas, e dá outras pro
vidências."

D.O. de 7-3-1940.

DECRETO-LEI N.#) 2.117 - de 8-4-1940

"Dispõe sôbre as atribuiçóes da Divisão Técnica do Conselho Naeío
nal de Aguas e Energia Elétrica, e dá outras providências."

D.O. de 10-4-1940.

DECRETO-LEI N.O 2.281 - de 5-6-1940

"Dispõe sôbre a tributação das emprêsas de energia elétrica. e dá
outras providências."

D.O. de 7-6-1940.
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DECBETO-LEI N.o 2.430 - de 19-7-1940

"Dá nova redação ao art. '1.0, do Decreto-Lei n.O 2.281, de 5-6-1940."

D.O. de 22-7-1940.

DECRETO-LEI H.o 2.676 - de 4-10-194.0

"Dispõe sôbre a apUcação de penalldades por lnfração do dispos
to nos arts. 202, § 3.°, e 163 do Código de Aguas."

0.0. de 7-10-1940.

DECRETO-LEI N.o 2.'771 - de 11-11-1940

"Altera o prazo fixado no Decreto-LeI D.O 2.676, de 4 de outubro
de 1940."

D.O. de 13-11-1940.

DECRETO-LEI H.O 2.907 - de 26-12-1940

"Dispõe sôbre a cobrança da taxa de que trata o art. 2.° do Decre
to-Lei D.O 2.281, de 5-6-1940, e sôbre a fixação dos valôres das quotas
respectivas no ano de 1941."

D.O. de 28-12-1940.

DECRETO H.O 6.726 - de 16-1-1941

"Prorroga o praro a que se retere o D.o I do art. 2.0 do Decreto
D.o 2.059, de 5-3-1940."

D.O. de '1-2-194l.

DECRETO-LEI N,o 3.040 - de 11-2-1941

"Prorroga o prazo estipulado no Decreto-Lei n.o 1.989, de 30-1-1940."

D.O. de 13-2-1941.

DECRETO-LEI N.o 3.111 - de 12-3-1941

"Cria, no Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, a 8eçáo
de Documentação, e dá outras providêncIas."

D.O. de 14 e reto no de 24-3-1941.

DECIU!:TO-LEI N,· 3.12.8 - de 19-3-1941

"Dispõe sôbre o tombamento dos bens das emprêsa& de eletricidade."

D.O. de 21-3~1941.

DECRETO~LEIN.o 3.259 - de 9-5-1941

"Prorroga os prazos de que tratam os arts. 12 e R do D~reto

Lei 0.0 852, de 11-11-1938, e dá outras provi<iêncf88."

D.O. de 12~5-1941.
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DECRETO-LEI N.o 3.'763 - de 25-10-1941

"Consolida dIsposIções sôbre águas e energIa elétrica, e dá outras
providências."

D.O. de 29-10-1941.

DECRETO-LEI N.o 3.'796 - de 5-11-1941

"Estende, com alterações, às emprêsas que só revendem energia elé
trica, as prescrições constantes no Decreto-Lei n.o 3.128, de 19-3-1941."

0.0. de 7-11-1941.

DECRETO-LEI N.O 3.900 - de 5-12-1941

"Dá nova redação ao art. 13 do Decreto-Lei n.O 1.699, de 24 de Ou
tubro de 1939."

0.0. de 8-12-1941.

LEI CONSTITUCIONAL N.o 6 - de 13-5-1942

"Emenda o § 1.° do artigo 143 da Constituicão."

0.0. de 13-5-1942.

DECRETO-LEI N.o 4.295 - de 13-5-1942

"Estabelece medidas de emergência, transitórias, relativas à indús
tria de energia elétrica."

D.O. de 15 e reto no de 30-5-1942.

DECRETO-LEI N.o 4.480 - de 15-7-1942

"Dispõe sôbre o limite de ações preferenciais emitidas pelas socIe
dadeS a Que se refere o Decreto-Lei n.O 852. de 11 de novembro de 1938."

0.0. de 17-7-1942.

DECRETO N.O 10.562 - de 2-10-194:2

"Regulamenta dispositivos do Decreto-Lei n.O 4.295, de 13-5-1942,
destinados a assegurar à indi!stria de energia elétrica, fornecimento de
materiais, produtos ou maquinismos, no mercado interno."

D.O. de 5-10-1942.

DECRETO H.o 10.563 - de 2-10-1942

"Regulamenta o art. 2.0 do Decreto-Lei n.O 4.295, de 13 de maio
de 1942, e dá outras providências."

D.O. de 5-10-1942.

DECRETO-LEI N.o 4.932 - de 6-11-1942

"Dispõe sôbre a cobrança da "taxa sõbre kW", criada pejo Decreto
Lei n.o 2.281, de 5-6-1940, e sôbre a fixação dos valôres das quotas res
pectivas nos anos de 1942 e 1943."

D.O. de 9-11-1942.
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DECRETO-LEI N.o 50417 - de 16-4-1943

"Dispõe sôbre. a. Classificação de Aguas Públicas, em confonnldade
com o diSposto no art. 5.°, 11 1.0 e 2.0, do Decreto-Lei n ..o 2.281, de
5-6-1940."

D.O. de 19-4-1943

DECRETO-LEI N.o 5.511 - de 21-5-1943

"Altera e retifica disposIções sóbre a admlnlstração dos Estados e
dos Municípios."

D.O. de 24-5-1943.

DECRETO-LEI N.O 5.5'13 - de 11-6-1934

"Dispõe sôbre o pronunciamento do Conselho Nacional de Aguas e
Energia Elétrica."

D.O. de 16-6-1943.

DECRETO-LEI N.O 5.164 - de 19-3-1943

"Dispõe sôbre a situação contratual das emprêsas de energia elé

trica, e dá outralf providências:'
D.O. de 21-8-1943.

DECRETO-LEI N.o 6.121 - de 1'2-12-1943

"Dispõe sôbre a cobrança da "taxa. BÔbre kW", criada pelo Decreto
Lei n.o 2.281, de 5-6-1940, e 8Ôbre a fixação dos valôres das quotas res
pectJvas no exercício de 1944:'

D.O. de 20-12-1943.

DECRETO N.o 140438 - de 5-1-1944

"Concede novos prazos para cumprimento de disposições do Decre
to~Lei n.o 5.764, de 19 de agôsto de .1943."

D.O. de 7-1-1944.

DECRETO-LEI N.O 6.824 - de 25-8-11«

"Institui a Coml.ssão da Indústria de Material Elétrico (C.1.M.E.),"

D.O. de 28-8-1944.

DECRETO-LEI N.O 6.860 - de 8-9-1941

"Dispõe sôbre a cobrança da "taxa 8Ôbre kW", criada pelo Decreto
Lei n.o 2.281, de 5-6-1940, e sôbre a fixação dos valôres das quotas res
pectivas no exercicio de 1945."

D.O. de 11-9-1944.

DECRETO-LEI N.o U62 - de 22-11-1944

"Dispõe sôbre 08 bem e instalações utilizados na produção, trans
missão e distribuição de energia elétrica."

D.O. de 24-11-1944.
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DECRETO-LEI N.o '7,309 - de 8-2-1945
"Interpreta o art. 35 do Decreto-Lei n.o 1.202, de 8 de abrll de 1939."

D.O. de 10-2-19(1).

DECRETO-LEI N.o 7.524 - de 5-5-1945
"Crla taxas adicionais sóbre preços dos fornecimentos de energia

elétrica, de gás, água, telefones e transportes coletivos, para aumento
de salários dos empregados, e dá outras providências."

D.O. de 9-5-1945.

DECRETO-LEI N.o '7.605 - de 2-6-1945
"Dispõe sôbre as cobranças da "taxa sôbre kW", criada pelo De

creto-Lei n.o 2.281, de 5-6-1940, e sôbre a fixação dos valôres das quO
tas respectivas, no exercicio de 1946:'

D.O. de 5-6-1945.

DECRETO-LEI N.o 7.716 - de 6-7-1945
"Dispõe sôbre a apllcação do Decreto-Lei D.o 7.524, de 5-5-1945, e

dá outras providências."
D.O. de 9-7-1945.

DECRETO N.o 19.117 - de 6-'7-1945
"Regulamenta, em relação aos serviços públicos de energia elétri

ca, os Decretos-Leis D.ca 7.524 e 7.716, respectivamente, de 5 de maio
e de 6 de julho de 1945."

D.O. de 9-7-1945.

DECRETO-LEI N.o 9.021 - de 25-2-1946
"Modifica a redação do art. 4.° do Decreto-Lei n.o 7.524, de 5-5-1945,

e dá outras providências."
0.0. de 27-2-1946

DECRETO-LEI N.o 9.142 - de 5-4-1946
"Acrescenta mais um parágrafo ao art. 4.° do Decreto-Lei n.o 7.524,

de 5-5-1945, e dá outras providências."
D.O. de 6-4-1946.

DECRETO-LEI N.o 90411 - de Z8-6-1946
"Autoriza aumentos de salários dos empregados da Companhia de

Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada, e Companhias Asso
ciadas; altera tarifas; institui uma Comissão Especial para estudar a
situação dessas Companhias em face da arrecadação das taxas adicio
nais crIadas pelo Decreto-Lei D.O 7.524, de 5-5-1945, e dá. outras pro
vidências."

».0. de 29-6-1946.

DECRETO-LEI N.o 9.623 - de 22-8-1946
"Dá nova redação .ao ttem III do art. 32 do Decrero-Lei D.o 1.202,
de 8-4-1939."

D.O. de 22-8-1946.

DECRETO-LEI N.o 9.703 - de 3-9-1946,.,
"Dispõe sôbre a cobrança da "taxa sôbre kW", criada pelo Decreto

Lei n.o 2.281, de 5-6-1940, e sôbre a fixação dos valôres das quotas res
pectivas, no exercício de 1947."

D.O. de 5-9-1946.
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DECRETO N.o 22.260 - de 12-12-19"
"Fixa tarifas de serviços de energla elétrica, gás, água e telefones.

e de passagens de bondes, na forma do Decreto-Lei n.o 9.411, de
28-6-1946."

0.0. de 14-12-1946

LEI N.o 27 - de 15-2-1947
"Estende às emprêsaB compreendidas no Decreto-Lei n.o 7.524, de

5-5-1945, as disposições do Decreto-Lei n.O 9.411, de 28-6-1946,"
D.O. de 22-2-1947.

LEI N.O 625 - de 21-%-19f9
"Fixa a cobrança. da. taxa 8Ôbre kW, no exercIclo de 1948."

D.O. de 25-2·1949.

DECRETO N.O ZI.M5 - de :!4-8-1950
"Estabelece á Classificação de Contas para Emprêsas de Energia

Elétrica,"
D.O. de 20-12-1950.

DECRETO N,o 35.851 - de 16-7-1954
"Regulamenta o art. 151, allnea e. do CódIgo de Águas."

D.O. de 19-7-1954

DECRETO N.o 36.062 - de l'J-8-195t
"Institui Comissão para elaborar anteprojetos de CódIgos de Águas

e de Energia Elétrica, e determina outras providêncla.s."
D.O. de 20-8-1954.

LEI H.o 2.30& - de 31-&-1954
"Institui o Fundo Federal de Eletrificação. cria o Impôsto 'Onico

sôbre Energia Elétrica, áltera a legislação do Impôsto de Consumo, e
dá outras providêne1as.'·

».0. de 4-9-1954.

DECRETO N.o 36.5'78 - de 8-12-1954
«Aprova o Regulamento para o contrale da arrecadação e do reco

lhimento do Impôsto 'OnIco 8Ôbre Energia Elétrica."
D.O. de 14 e reto no de 31-12-1954.

DECRETO N.o 40.007 - de 241-9-1956
"Dispõe sõbre a distribuição e apncação do Fundo Federal de Ele

trificação e do Impôsto 'Onlco Instituídos pela Lei n.O 2.308, de 31-8-1954."
D.O. de 22-9-1956.

LEI N.O 2..944 - de 8-11-1956
"Dispõe 8Ôbre a distribuição e apllcação do Impôsto 'Onico sôbre

Energia Elétrica pertencente aos Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios."

D.O. de 10-11-1956.

LEI N.el 2.911 - de 18-11-1956
"Prorroga a v1gência das medidas de ordem financeira relaciona

das com a execução do Plano de Desenvolvimento Econômico previatas
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nas Leis n.va 1.474, de 26-11-1951 (1) e 1.628, de 20-7-1952 (2), e dá ou
tra.s providência.s,"

D.O. de 26-11-1956 e 26-2-195'1 (partes mantida.s).

DECRETO N.<I 40.499 - de 6-12-1956
"Dispõe sõbre a distribuição e aplicação do Fundo Federal de Ele

trificação e do Impõsto único sõbre Energia. Elétrtca."
D;O. de 13-12-1956.

DECRETO N.O 41.019 - de 26-2~195"

"Regulamenta os Serviços de Energia Elétrica."
D.O. de 26-2-1957.

DECRETO N.o 41.020 - de 27-2-1957
"Dispõe sôbre o sistema de arrecadação e recolhimento do Fundo

Federal de Eletrificação e do lmpõsto O'nico sôbre Energia Elétrica, e
dá outras providênc1a.s."

D.O. de 1-3-1957.

DECRETO N.O 41.501 - de 15-5-1957
"Prorroga o prazo fixado no art. 189 do Decreto n.o 41.019, de

26-2-1957."
D.O. de 15-5-1957.

DECRETO N.o 46.392 - de 8-7-1959
"Regulamenta a restituição do lmpõsto ünico sóbre Energia ",.e.ri

ca, prevista no § 2.° do art. 4.0 da Lei n.o 2.308, de 31-8-1954."
D.O. de 10-7-1959.

DECRETO N.o 50.479 - de 19-4-1961
"Dá nova redação ao art. 176 do Decreto n.o 41.019, de 26-2-1957,

e dá outras providências."
D.O. de 19-4-1961.

LEI N.o 3.890-A - de 25-4-1961

"Autoriza a União a constituir a Emprêsa Centrais Elétricas Brasi
leiras S.A. - ELETROBRAS, e dá outras providências."

D.O. de 28 e reto no de 29-4-1961.

DECRETO N.o 50.863 - "de 27-6·1961
"Estabelece normas para o pagamento de despesas de perícia nos

tombamentos dos bens e instalações das emprêsas de energia elétrlca.."
0.0. de 28 e reto no de 30-6-1961.

DECRETO N.o 495 - de 11-1-1962
"Cria o Grupo de Traballio para a constituIção da ELETROBRAS,

e dá outras providências."
D.O. de 11-1-1962.

1) Lei n.O 1.414. à.e 26-11-1951
"Modifica li leglalsçAQ do !mpõsto &'\bre a Renda."

D.O. à.e 26, reto no de 28 e rep. no de 30-11-1951.
2'- Lei n.- 1.628, de 20-6-1952

"Dispõe &'\bre a restLtulçA,o dos adiclonals crladOll pelo art. 3.<> da Lei n." 1.474. de
26-11-1951 O). e fixa a respectiva bonlflcaç"'; autoriza a eml8sAo de obrlgaç6es da Divi
da Pública Federal; cri'" o &l.nco Nacional do De6en'l'olvlmento :Econômico; abre crédito
especl81, e dá outras provIdências."

D.O. <le 20-6-1952.
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DECRETO N.o 1.033 - de 22-5-1962
"Altera o art. 177 do Decreto n.O 41.019, de 26-2-1957, que pa.ssll. a

ter a seguinte alínea: XI - cooperativas rurais."
0.0. de 24-5-1962.

DECRETO N.o 1.1'78 - de 13-6-1962
"Aprova a constituição da "Centre.1s Elétrlcas Brasileiras S.A. 

ELETROBRAS...
D.O. de 14-6-1962.

LEI N.o 4.156 - de 28-11-1962

"Altera a legislação sôbre o Fundo Federal de Eletrificação, e dá
outras providências."

0.0. de 30-11-1962.

DECRETO N.o 53.958 - de 9-6-1964
"Aprova relatório do Comitê de Estudos Energéticos da Região Cen

tro-5ul."
D.O. de 9-6-1964 e reto no de 15-6-1964.

LEI N.o 1.364 - de 22-'7-196(
"Modifica a Lei n.o 4.156, de 28-11-1962, que altera a legislação 8Õ

bre o Fundo Federal de Eletrtficll.çio."
0.0. de 28-7 e reto no de 7-8-1964.

LEI N.o 4.490 - de 31-8-1964
"Altera a Lei n.o 3.890-A, de 25-4-1961, e dá outras provldênelas."

0.0. de 9 e reto no de 18-9-1964.

LEI N.o 4.428 - de 14-10-1964
"Autoriza a CentraIs Elétricas BrasileIras S.A. - ELETROBRAS, a

adquIrir, por compra, ações de empresas concessionárias de serviçOS pú
blicos que menciona, e dá outras providências."

0.0. de 16, pág. 3.441,e reto no de 22-10-1964.

DECRETO N.o 54.936 - de 4-11-1964
"Regulamenta, para as emprêsas concessionárias de serviços de

energia elétrica, a apllcação da art. 57, da Lei n.o 3.470, de 28-11-1958 (3),

e dos arts. 3.° a 6.° da Lei n.O 4.357, de 1&-7-1964 (4), relativas à corre
ção da tradução monetária do valor original dos bens do ativo Imo
b1l1zado das pessoas jurídicas."

D.O. de 6-11-1964.

DECRETO N.o 54.937 - de 4-11-1964
"Regulamenta o Decreto-Lei n.O 3.128, de 19-3-1941, e dá outras pro

vidências."
0.0. de 6 e reto no de 13-11-1964.

3) Lei n.· 3.•70, de 28-11-19511
"Altera a legislação do ImpOsto SObre a Renda, e dá outras provJdênc1all."

D.O. de 28-11-1958 e de 6-5-1959 (partes vetadas e mantidas pelo CongreB80 Naclonal\.

4) Lei n.O 4.357, de 16-7-1964
"Autoriza li emlS810 de Obrigações do TellOuro Nacional, altera a leg18lac;ão do Im·

p6sto SObre li Renda, e dá outras provldênc1all."
D.O. de 17 e reto no de 22-7-1964.
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DECRETO N.O 54.938 - ele 4-11-1964
"Altera dispositivos do Decreto n.o 41.019, de 26-2-1957, e dá ou

tras providências."
D.O. de 6 e reto no de 13-1l~1964.

LEI N.o 4.454 - de 6-11-1964

"Dispõe sôbre a un1ficação de freqüência da corrente elétrica no
País."

D.O. de 10-11-1964.

LEI N.o 4.576 - de 11-12-1964

"Define a competência de recursos fiscais."
D.O. de 15-12-1964.

DECRETO N.° 55.835 - de 12-3-1965
"Aprova os Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

ELETROBRA8."
D.O. de 17-3-1965, pág. 2.795.

DECRETO N.O 56.227 - de 30-4-1965
"Modifica os arts. 63 e 64 do Decreto n.O 41.019, de 26-2-1957, que

regulamentou os serviços de energia elétrica."
D.O. de 6-5-1965, pág.4.385, e reto no de 12-5-1965, pág. 4.587.

LEI N.o 4.6'76 - de 16-6-1965
"Modifica, em parte, as Leis n.OS 2.308, de 31-8-1954, 2.944, de ....

8-11-1956,4.156, de 28-11-1962, e 4.364, de 22-7~1964, que dispõem sôbre
o Funoo Federal de Eletrificação e sôbre a distribuição e aplicação do
Impôsto Único sôbre Enérgia Elétrica, e dá outras prOVidências."

D.O. de 21-6, pág. 5.745, e reto nos de 28-6 e 20-8-1965.

DECRETO N.o ~.818 - de 1-9-1965

"Aprova alterações introdUzidas nos Estatutos da Centrais Elétricas
Braslleiras S.A. - ELETROBRAS."

D.O. de 3 de reto no de 15-9~1965.

DECRETO N.o 56.890-A - de 20-9-1965
"Autoriza O Ministro da Fazenda a dar garantia do Tesouro Nacio

nal a um financiamento a ser realizado pela Centrais Elétricas Bra
sileiras S.A. - ELETROBRAS."

D.O. de 24-9-1965, pág. 9.817.

DECRETO N.O 57.297 - de 19-11-1965

"FiXa diretrizes e normas de concessões para novos aproveitamen
tos hidrelétricos na Região Centro-Sul do Pais, e dá outras providências."

D.O. de 22-11-1965, pág. 11.877.

DECRETO N.o 57.617 - de 7-1-1966

"Aprova o Regulamento das Leis n.Os 2.308, de 31-8-1954, 2.944, de
B-ll-Hl56,4.156, de 28-11-1962, 4.364; de 22-7-1964, e 4.676, de 16-6-1965."

D.O. de 26-1 e reto no de 3-2-1966.



211 REVISTÁ DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

DECRETO N.o 58.179 - de 13-4-1966
"Regula o disposto na Lei n.O 4.457, de 6-11-1964 (ti), com relação

às operaçóes de repasse a serem realizadas pela. Centrais Elétricas 81'&
sileiras S.A. - ELETROBRAS, de empréstimos obtidos no exterior, dá
nova redação aos II 3.° e 4.° do art. 166 e acrescenta o inciso V ao
art. 176 do Decreto n,o 41.019, de 26-2-1957, alterado pelo Decreto n.o
54.938, de 4-11-1964."

D.O. de 14-4-1966, pág. 3.913.

DECRETO N.o 58.925 - de 27-7-1966
"Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Central.s Elétrtcas

Brasileiras S.A. - ELETROBRAS."
D.O. de 2-8-1966, pág. 8.731.

DECRETO N.o 59.079 - de 12-8-1966
"Autoriza o Departamento Nacional de Aguas e Energia, do Minis

tério das Minas e Energia, a reconhecer como investimento das conces
slonârias de serviço público de energia elétrica, cujo contrõle acionário
foi adquirido pela ELETROBRAS, nos têrmos da Lei n.O 4.428, de ....
14-10-1964, o valor que menciona, para efeltos do dIsposto no I VI
do art. 5.0 do Decreto-Lei D.O 3.128, de 19-3-1941."

D.O. de 17-8-1966, pág. 9.404.

LEI N.o 5.073 - de 18-8-1966

"Modifica, em parte, as LeIs n.os 2.308, de 31-8-1954; 4.156, de ....
28-11-1962; 4.357, de 16-7-1964; 4.364, de 22~7-1964, e 4.676, de 16-6-1965."

D.O. de 25, pág. 9.779, e reto no de 31·8-1966.

DECRETO N.o 5Ua - de 25-10-1966
"Estabelece normas gerais de tarifação para as emprêsas concessio

nárias de serviços públicos de energia elétrica."
D.O. de26~lO-1966, pág. 12.387.

DECRETO N.O 59.507 - de 9-11-1966
"Atuallza os valôres das multas prevIstas no Decreto n.o 24.643, de

10-7-1934 (Código de Aguas) e leis complementares, mediante aplicaÇão
de coeficientes de correção monetária."

D.O. de 14-11, pág.13.149. e reto no de 16·12-1966.

DECRETO-LEI N.o U - de 18-11-1966
"Dispõe sôbre a partIcipação acIonária de que trata a Lei n.O 4.869,

de 1-12-1965 (6), e dá outras providências."

D.O. de 18-11-1966, pág. 13.345.

5) Lei 11.,. 4.4.51, de 6-11-1964
"E1ev. os Ilmltes dM autorizações concedidas ao Poder Executivo pela Lei n.<' 1.b18.

de 24-12-1951 (7), p.ra contratar crédltoll ou dar garantia do Tesouro NaclollJU a crédltoll
obtidos no exterior, e dá outras proVidências."

D.O. de lO-lI· 19M, páll:. 10.121.
6) Lei n.· 4.1169, de 1-12-1965

"Aprova. o Plano Diretor do De&envo,Vlmento do Nordeste para os anoa de 1966, 1967
e 1968. e dá outras provldênclllS."

D.O. de 2 e reto no de 13-12-1965.
7) Lei n." 1.:118, de 24-12-1951

"Autoriza o Poder Executivo a dar a gll.1'Il.ntla do TeIlOUTO Nllcioual a operaçôeB de
crédlw até o limite de USS 750.000.000,00. deat1lllLd08 &O reaparelh_rnllnto de pQrtoa, "I..te·
mjl,8 de transportes, aumento da capac!dade de arma:renamento, frlgor1(lcoe e matadou
ros, elevaclLo do potencial elétrico li de611nVolvUnento de Indústrias é agricultura."

D.O. de 26-12-1951.
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LEI N.o 5.228 - de 18-1-1967

219

"Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Mínistério das Minas e Ener
gia, o crédito especial de Cr$ 40.000.000.000 (quarenta bilhões de cruzei
ros), em refôrço do Fundo Federal de Eletrificação."

D.O. de 19-1-1967.

DECRETO N.o 60.262 - de 23-2·1967

"Aprova Relatório Final do Comitê de Estudos Energéticos da Re
gião Centro-Sul."

D.O. de 24-2-1967, pág. 2.283.

DECRETO N.o 60.36'7 - de 10-3-1967

"Regula o pagamento de contas de luz, energia elétrica, gás e te
lefone e de outros serviços de natureza análoga prestados a órgãos da
Administração Pública."

D.O. de 13-3-1967, pág. 3.005.

DECRETO N.O 60.680 - de 4-5-1961

"Altera e amplia dispositivos do Decreto n.O .59.414, de 25-10-1966,
que estabelece normas gerais de tarifação para as emprêsas concessio
nárias de serviços públicos de energia elétrica."

D.O. de 8-5-1967, pág. 5.016.

DECRETO N.o 00.824 - de '7-6-1967

"Define o Sistema Nacional de Eletrificação e estabelece suas áreas
de competência, cria as Comissões Regionais de Eletrificação e define
suas atribuições, e dá outras providências."

D.O. de 9-6-1967, pág. 6.211.

DECRETO N.o 60.848 - de 9-6-196'7

"Cria Grupo de Trabalho para propor medidas relativas às normas
sôbre energia eiétrica e à utUização da tarifa como instrumento de
promoção do desenvolvimento."

D.O. de 12-6-1967, pág. 6.271.

DECRETO N.o 60.920 - de 30-6-1967

"Institui Comissão lntenninisterial Permanente para o fim que es
pecifica."

D.O. de 4, pág. 7.066, e reto no de 10-7-1967.

DECRETO N.o 61.06'7 - de 26-'7-196'7

"Retifica os arts. 2.°, 10, §§ 2.° e 11;. ~I) Decreto n.O 59.414, de
25-10-1966."

D.O. de 28-7-1967, pág. 7.945.
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DECRETO N.o 61.137 - de 7-8-1967
"Altera dispositivos do Decreto n,o 59.4:14, de 25-10-1966, que esta

belece normas gerais de tarlfação para as eD1prêS8B concesstonárias de
serviços públicos de energia elétrica."

D.O. de 7-8-1967, pág. 8.25l.

DECRETO N.o 6U52 - de 30-8-1967
"Altera dispositivos do Decreto n.O 59.414, de 25-10-1966, que esta.

belece normas gerais de tarlfação para as emprêsas concessionárias de
serviços públicos de energia elétrlce.."

D.O. de 31-8-1967, pág. 9.G24:.

DECRETO N.o 61.321 - de 11-9-1967
"Prorroga o prazo para reaUzação dos estudos do Grupo de Tra

balho criado pelo Decreto n.a 60.848, de 9-6-1967."
D.O. de 11-9-1967, pág. 9.283.

DECRETO N.o 61.339 - de 13-9-1967

"Torna sem efeIto o Decreto n.o 61.252, de 30-8-196'7,"
D.O. de 15-9-1967, pàg. 9.471.

DECRETO N.o 61.581 - de 20-10-1961

"Regulamenta a transferência de concessão e autorização para o
servIço de energia elétrica."

D.O. de 23, pág. 10.693. e reto no de 30-10-1967.

DECRETO-LEI N.o 336 - de 24-10-1967

"Altera os critérios de distribuIÇáa do Impôsto 'único sôbre Ener
gia Elétrica, e dá outras providências."

D.O. de 30-10-1967, pág. 10.967.

LEI N.o 5.346 - de 3-11-1961

"Altera dispOsitivos do código Penal, visando a proteger serviços de
ut11idade pública."

D.O. de 7-11-1967, pág. 11.271.

LEI N.o5.372 - de 6-12-1967
"Estende às sociedades concessionárias de serviço público de ener

gia elétrica, cujo contrÓle 'acionário tiver sido ou vier a ser adquIrido
pelas een trais Elétricas BrasileIras S.A. - ELETROBRAB, o disposto
no art. 16 da Lei n.a 3.890-A, de 25-4-1961, e dá outras providências."

D.O. de 7-12-1967, pág. 12.280.

DECRETO N.o 62.'224. - de 1'2·5-1968
"Estabelece normas gerais de tarlfação para as emprêsas conces

sionárias de serviços públicos de energia elétrica."
D.O de 20, pág. 4.011,e reto no de 29-5-1962.

DECRETO N.o 62.655 - de 3-5-1968
"Regulamenta a execução de Serviços de Eletrificação Rural me

diante autorização para uso privativo, e dá outras providências."
D.O. de 7, pág.3.667, e reto no de 16-5-1968.
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"Boni p<J-rtóris esse, tondére pécus, non deglúbere."
(Suetânio. "Vida de Tibérío". § 32)
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I - ESPECULAÇOES DOUTRINARIAS

O atual Código Penal Brasileiro esti-
pula em seu artigo 23:

"Os menores de dezoito anos são
penalmente irresponsáveis, ficando
sujeitos às normas estabelecIdas na
legislação especial."

Assim, em nosso dIreito criminal, os
menores de dezoito anos são excluídos
da incidência das normas referentes à
responsabilidade penal, ficando sujeitos
apenas ao que a ExposiÇão de MotIvos
chamou de "pedagogia corretiva de le
gislação especial".

No campo penal a idade tem influên
cia quanto ao sujeito passivo, como
nos crimes sexuais a circunstância
da vítima ser menor de 18 anos
e maior de 14, implicando a idade
em elemento constitutivo do crime (Có
digo Penal, arts. 217 e 218) ou elemento
agravante (parágrafos únicos dos arts.
215 e 216), com presunção de violência
sempre que a vítima é menor de qua
torze anos (art. 224).

A idade tem aínda, no Código, vin
culação à suspensão condicional da pena
(art. 30, § 3.0), à redução dos prazos da
prescrição (art. 115) e é, sempre, circuns
tância atenuante da pena, conforme o
disposto no inciso I do art. 48. ~stes dis
positivos, entretanto, dizem respeito ao
menor de 21 e maior de 18 anos.

Não dispondo de incontroverso crité
rio cjçntifico para a fixação do início
da maturidade penal, o legislador de
1940, estribado na política criminal mais
aceita e na fiança dos mais auto
rizados doutrinadores, estabeleceu uma
presunção legal para o limite da inim
putabilldade: 18 anos.

Críticas existiram e ainda existem,
quanto à solução adotada por nosso
sistema penal. Até mesmo o Ministro
Nel:son Hungria, autor do Anteprojeto
de Nõvo Código Penal. oroeura abrir

flancos nesse princício ao propor para
a matéria a seguinte redação:

..Arl 3Z - O menor de 18 anos é
penalmente irresponsável, salvo se,
já tendo completado 16 anos, revela
suficiente desenvolvimento psiquJco
para entender o caráter ilícito do
fato e governar a própria conduta.
Neste caso a pena aplicável é dimi
nuída de um têrço até metade.

Os menores entre 8 e 16 anos, bem
como os menores de 18 e maiores de
16 não responsáveis, ficam sujeitos
às medidas educatIvas, curativas ou
disciplinares determinadas em le
gislação especial."

Mas a verdade é que, se eXCUl'stonal'

mos pela legislação comparada, veremos
que êsse Quid arbitrário do legislador
pátrio na fixação do limIte, encontra
eco na grande maioria das nações mais
adiantadas.

J!: de Hélio Pereira Bicudo, a liçào de
que:

"A evolução histórica do problema
revela, como já ficou exposto, a po
sição acertada de nosso codificador
de 1940. E não menos razão lhes dá
a legislação comparada. A lei bra
siletra, nessa questão da flxação da
idade limite para o início da res~

ponsabilidade penal, preferiu aco
lher aquela que prevalece na 'doutri
na mais atual e nas codtticaçóes dos
Estadas de maior evolução legislati
va. Por êsse limite - de dezoito
anos - se decidIram os corpos de
leis ou dispOsições especiais dos se
guintes países, entre outros: Alema
nha, em sua lei de 16 de fevereiro
de 1923; Austrália do Sul e OCiden
tal, na lei de julho de 1928; a
China, no seu Código de 1935; Co
lômbia, no CódIgo Penal de 1936;
Dinarnllrea, no Código Penal de
1930; Finlândia, no Código Penal de
1889; França, na Ordena.nça de 2 de
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fevereiro de 1945; Hungria, nas leis
de 1908 e 1913; na Itália, no Código
Penal de 1930; México, no Código
Penal de 1931; Nova Gales do Sul,
in Child Welfare Act de 1923; Paí
ses-Baixos, na lei de 5 de julho de
1921; Romênia, no Código Penal de
1936. Nos Estados Unidos, vinte e
um estados fixaram a idade de de~

zoito anos," ( I )

Jorge Muccillo, no seu "O Menor e o
Direito", oferece um quadro demonstra
tivo de como os principais países do
mundo legislaram sôbre o início da res
ponsabilidade penal. Passando pela Asia
e Extremo Oriente, Austrália e Nova Ze
lândia, Europa, América Latina, Améri
ca do Norte, Oriente Próximo e Países
Autônomos, conclui:

"Analisando em têrmos gerais o
quadro acima temos o seguinte:
A idade mais tenra em que se fíxou
o início da responsabilidade do me
nor é estabelecida no Haiti e na
Região do Caribe, 14 anos.

O limite superior da menoridade
penal é a idade de 21 anos estabele
cido no Chile, nas Ilhas Salomão
Britânicas e nos Estados de Arkan
sas, Califórnia e Wyoming (mulhe
res) , nos Estados Unidos da Améri
ca. Na Europa, Estados Unidos da
América e América Latina o limite
da menoridade, mais comum, é a
idade de 18 anos. Na Europa dez paí
ses fixaram a idade máxima de
inimputabilidade aos 18 anos. Nos
Estados Unidos da América, 33 juris
dições estabelecem essa idade como
início da responsabilidade penal do
menor, Na América Latina, onze
Repúblicas se inclinam por êsse
limite." (2)

Já Sady Cardoso de Gusmão, informa
que, segundo Arminjon-Nolde et Wolf,
"Droit Comparé", I, págs. 272 e seguín
tes, "variam as legislações no concer
nente a menores, bem assim Quanto às
idades limites, mas o limite dominante

nos Códigos e leis é o de vinte e um
anos, embora haja limites maiores no
Direito Espanhol (25 anos na Navarra,
23 anos em geral, salvo Aragão, 20 anos),
no chileno (25 anos), no argentino (22
anos) e limites mais baixos em outros
(Cód. soviético, 18 anos; Cód. polonês,
idem, etc.)." (:J)

Vemos, portanto, que não cabe aqui
uma abertura para discussões em tôrno
da opção feíta pela legislação pátria.
A variação da idade nos diversos siste
mas penais estrangeiros, lJem assim as
aprovações e as censuras que alvejaram
a solução por nós adotada, só fazem se
dimentar de vez a convicção de que a
fixação do limite é tarefa altamente
complexa ante as dúvidas que a própria
ci€mcia psicológica apresenta.

Eximir-nas-emas de incursionar por
êsse campo. Mesmo porque, vale mais
registrar - já que de maior importância
- a doutrinação, de há muito vitoriosa,
no sentido de excluir do campo penal os
menores.

Também seria despicienda a transcri
ção de considerações sôbre o problema
do "discernimento" dos menores. Questão
superada, embora vez por outra alguém
tente ressuscitar, não comporta maio
res comentários. Basta a lembrança das
palavras de Lemos Brito:

"Nada mais sibillno que essa inda
gação do discernimento. Questão
vetusta. já o 'grande Tobias Barreto
a debatia com vigor e mordacidade
em frente do Código Penal do Im
pér:lo, que reputava atrasado em
1866." (4)

Igualmente contornaremos os roche
dos doutrinários da tão discutida (e
condenada) expressão "delinqüência"
juvenil. Esta, implicitamente será refu-

(I! In revista "JUSTITJ.o\" - vol. 46 - 1964 
pág. 33

(2) "O Menor e o Dlrelto" - 1961 - pág. 76
(3) "RepertórIo Enclclopédlco do DireIto Brasi

leIro", volo 33 - Verbete "Menoridade" 
nota de rodapé n.o :3

(4) Lemos Brito. "Obras Completas" - L" VaI.
- pág., 299
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medidas de segurança e proteção
destituida.s de todo caráter penal.
revestidas de caráter pedagógico e
tutelar, por se entender que não se
trata, em verdade, de criminosos a
punir, mas unicamente de menores
a instruir e educar, no sentido es
trito da palavra,"

De fugida vale mencionar a doutrina
ção, pacífica hoje em dia, no sentido
de que, tanto quanto possível, deve evi
tar-se a internação de menores trans
viados em estabelecimentos de reforma.
A tese por todos acolhida é a de por to
dos os modos, preservar-se-lhes o am
biente familiar próprio. Quando menos,
o lar substituto. E tão-sómente em últi
ma instância usar o recurso de interna
ção em estabelecimentos adequados.
Mesmo porque. no caso brasileiro, de há
muito vem à baila a questão: possuímos
estabelecimentos adequados?

11 - OS ESTABELECIMENTOS
ADEQUADOS

O SERVIÇO DE ASSIS~CIA

A MENORES

Em 5 de novembro de 1941, pelo De~

ereto-lei n.o 3.799, foi criado, com os
melhores objetivos, o Serviço de Assis~

tencia a Menores. Sua regulamentação
em âmbito nacional foi feita pelo De
creto-lei n.o 6.865, de 11 de setembro de
1944, e o seu regimento baixado com Q

Decreto n.o 42.510, de 28 de outubro de
1957.

Tinha essa instituição independente a
atribuição específica de orientar tôda a
assistência aos menores e proceder à
sua internação. Os estabelecimentos de
assistêncIa a menores desvalidos só po
deriam ser subvencionados ou admitir
internados sob contrato após audiência
do S.A.M. e passaram a funcionar sob a
sua fiscalização e orientação. Tôda a
parte administrativa do Juizo de Meno
res lhe foi transferida, c, dessa manei
ra. quebrou-se a unidade da grande obra
de Meno Mattos.

o mau funcionamento dêsse serviço.
com a deficiência de pessoal compe
tente e adequado, deu um golpe de mor
te às esperanças que cercaram sua. cria
ção, atendendo que o problema era
milito mais de serviço social do que ju
diclàrio.

Por demais notórios foram os horro
res cometidos dentro dos estabelecimen~

tos do S.A.M. Permanecem vivos na me
mória de todos os tristes episódios que
ali se desenrolaram, denunciados não
apenas pela imprensa dita. sensaciona
lista. mas por todos quant04 tiveram a
infeliz ocasião de testemunhar a cruel
dade com que eram tratados os menores
internados.

írrtto seria trazer nova.mente à. tona
os testemunhos de tais desatinos. Publi
cações diversas os flzeram destUa.r e
muitos dêsses escândalos administrati
vos foram condensados num livro de
autoria do DR. PAULO NOGUEIRA. ex
diretor do S.A.M., sob o titulo "Sangue,
Corrupção e Vergonha".

Para se avaliar a. que ponto chegou o
descumprimento das finalidades dêsse
servIço, basta lembrar que o pt"Ópn.o
Supremo Tribunal Federal passou a con
ceder habeas corpus contra a interna
ção de menores no S.A.M. São expres
sões do Ministro Ribeiro da Costa, ex
traídas de um dêles, as que transcre
vemos a seguir:

" . .. O Supremo Tribunal Federa!,
por intermédio de seu Presidente,
dirigir-se-á, em ofício, ao Sr. Pre
sidente da. República, comunican
do-lhe que, nesta data, toi concedi
do habeas corpus ao menor C.M.,
por ter-se demonstrado que o S.A.M.
não tem condições necessárias para
garantir a readaptação dos meno
res, mas que, ao contrá.rio disso,
como é notório, e segundo depoi
mento de autoridades as mais idô
neas. êsse estabelecimento tem con
tribuldo para a formação de verda
deiro núcleo de criminosos, motivo



ABRIL A JUNHO - 1968 227

por que o Supremo Tribunal Federal
encarece ao Sr. Presidente da Repú
blica que determine uma medida
saneadora... " (1:1)

Perdurou por muito tempo essa estru
tura, viciada e corrupta, supervisionan
do a assistência daquêles que, fisica
mente frâgeis e moralmente imaturos,
mais necessitam da idoneidade dos seus
irmãos adultos. SOmente em 1964 o Go
vérno Federal enviava ao Congresso
Nacional, através de mensagem, Projeto
de Lei autorizando o Poder Executivo a
criar a Fundação Nacional do Bem-Es
tar do Menor, a ela incorporando o pa
trimônio e as atribuições do Serviço de
Assistência a Menores, e dando outras
providencias.

Do substitutivo oferecido a êsse pro
jeto pela Comissão Mista e aprovado
pelo Plenário, originou-se

A FUNDAÇAO NACIONAL no
BEM-ESTAR DO MENOR

A Lei que a criou foi a de n.o 4.513, de
1.0 de dezembro de 1964. (H)

Pelo Decreto n.o 56.276, de 10 de maio
de 1965 ()1,) , foi instalado, na forma do
art. 9.° daquela lei, o Conselho Nacional
da Fundação, e o Decreto n.o 56.575, de
14 de julho de 1965 (111), aprovou seus
Estatutos.

Arrebatando as atribuições do antigo
Serviço de Assistência a Menores,
a Fundação, gozando de autonomia
adm1nistra tiva e financeira e com
jurisdição em todo o território nacional,
"tem como objetivo formular e implan
tar a política nacional do bem-estar do
menor, mediante o estudo do problema
e planejamento das soluções, a orienta
ção, coordenaçâo e fiscalização das
entidades que executem essa política".

Compete-lhe, no âmbito exclusivo de
sua missão legal;

"I - realizar estUdos, inquéritos e
pesquisas, bem como promover
cursos, seminários e congressos e

proceder ao levan tamen to nacional
de d&..dos e informações relativas ao
menor;
11 - diligeneiar a articulação, entre
si, das entidades públicas e par
cuiares de fins congêneres, em pro
veito comum das respectivas tarefas;
IH - propiciar a formação, o trei
namento e o aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar;
IV - opinar, quando solicitada pelo
Presidente da República, por Minis
tro de Estado ou pelo Poder Legisla
tivo, nos processos pertinentes a
concessão de auxílios ou de subven
ções, por parte do Govêrno Federal,
a entidades públicas ou particula
res;

V - fiscalízar a execução de con
vênios e contratos celebrados nos
têrmos do art. 12, i;
VI - velar pelo rigoroso acatamen
to da política de assistência traçada
por seu Conselho Nacional;
VII - suscitar o interêsse da opi
nião pública e a solídariedade de
suas várias categorias na solução
comunitária do problema do menor;
VIII - proporcionar assistência téc
nica aos Estados, aos Municípios e a
entidades públicas ou privadas que
a solicitarem."

Se há unânimidade quanto à aceita
ção de que a F.N.B.E.M. corrigiu os mais
graves defeitos do antigo S.A.M., nem
todos concordam cora as atribuições que
lhe foram outorgadas.

É pensamento de muitos que uma FUn
dação administrativa, da órbita federal
e inscrita como pessoa jurídica de direi
to priVado, não pode at'rogar-se atribui
ções para se encarregar da assistência
ao menor abandonado ou infrator da lei

(13) ]n "Menllagem do Poder Executivo ao Con
gresso NMlonal. n.o 27, de 1964" - D.C.N.
- I - 29-10-64 - pÍ\g. 9625

(14) D.O. de 4-12-64 ~ pág. 11061 e reto D.O.
de Il-12-64

(l5) D.O. de 11-5-65
(lll) D.O. de 21 e reto no de 27-7-65
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penal. Essa finaUdade sOmente poderia
ser atingida por um aparelhamento dos
Juizos de Menores estaduais, providos
dos órgãos e serviços próprios necessá
rios e a êles diretamente subordinados.

Criticas outras se fazem no sentido de
que a Fundação limita-se ao atendi
mento do menor atingido pela margina
Umção, o (lue sign\fica. tomar por cau
sas as conseqüências de um. fenômeno
negativo de nossa sociedade mal estru
turada.

Como agravante do pessimismo de
algunS, aparece a exigüidade de recur
sos com que luta a entidade. JustifIca
do, aliás, se reais os forem os dados for
necidos por Edison Brenner em reporta
gem publicada no J'omaJ do BrasU sob
o titulo "Assistência à. Infânela é a me
nor possivel no Pais" (17):

"Em dois anos, a F.N.B.E.M. aplicou,
no total, a cifra Irrisória de NCr$
6 milhões em todo o Pais, para as
sistir à enonne massa de menores
desamparados que perambulavam
pelas ruas das grandes cidades, tri
lhando os caminhos da mlséria,
roubo, prostituição e, não raras
vezes, transformando-se em perigo
sos assassinos.

A precariedade de recursos destina
dos à. F .N.B.E.M. - êsse ano uma
verba federal de NCr$ 37 milhões,
não foI llberada pelo Ministério da.
Fazenda e ficou contabllizada. como
"restos apagar", nwna. demonstra
ção impressionante de descaso 
conduz a uma pergunta:

- Quem cuidará dos menores
des8.l11parados?

A renda da Fundação é proveniente
dos juros de um capital de NCr$ 200
mllhões em Obrigações ReaJustâvels
do Tesouro NacIonal e de varou or
çamentilrias, que são as primeiras a
ser bloqueadas sempre que se fala
em contenção de despesas do 00
vêrno."

Não se pode e não se deve perder de
vista, todavia, que a re~neração com
pleta de uma maligna estrutura, de há
muito enquistada, é uma emprésa que
falece de recursos rápidos.

A par das justas apreensões em iôrno
das posslbllldades da Fundação, há que
lhe ser creditado tempo pan. a conse
euçi.o dO?> ob1eti'l'0?>. 1:. uma te1\W.UOV90 '11.
llda, para. a solução de um problema que
se arrasta. por mais de quarenta anos.
Institutos de internação e reeducação
(melhor seria dizer educação) modela
res, na realidade nunca os tivemos. Não
passaram da cogitação de alguns ou
de todoa os governos, que, aflnal, cuida
ram mais do aspecto Jundico da ques
tão, esquecendo-se de que ela é predo
minantemente social. E nesse mister,
elaboraram-se leis, reformaram-se códi
gos, toman.m-se ~das ~ em~YI~U

cia, muitas das quaia obraa de improvi
sação num terreno em que o mais
acurado estudo é imperativo. Pelo menos
no campo legal houve progresso? Bus
quemos a resposta no estudo da

lU - EVOLUÇAO (OU INVOLUÇAOT)
LEGISLATIVA

No Império, o Códico Criminal de
1830 distinguia. os menores em quatro
classes, sob o aspecto da responsabiU
dade ~rtmina1: a} ~ menores de 14: a..no&

seriam presumidamente irresponsáveis,
salvo se se provasse terem agldo com
discernimento; b) os menores de 14 anos
que tivessem agido com dlscemimento
seriam recolhidos a cuas de correção
pelo tempo que ao Juiz pareceue, con
tanto que o recolhimento não excedesse
à idade de 17 anos; c) os maJores de 14 e
menores de 17 anos estariam sujeitos às
penu de cumpllctdade (dois têrços de.
que caberia ao adulto) se ao juiZ pare
cesse 1usto~ d) o m.a.lor de 17 e menor de
21 anos goza.rta de atenuante da meno
ridade.

Na República, o Códiro Penal de 1891
trouxe modificações de pequena monta

(17) lonl&J do BraIlJ. - 2'1-12-11'7
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ao sistema penal anterior: a) declarou
irresponsáveis de pleno direito os meno
res de nove anos; b) ordenou que os me
nores entre nove e quatorze anos que
agissem com discernimento fôssem re
colhidos a estabelecimento disciplinar
industrial pelo tempo que ao juiz pare
cesse, contanto que o recolhimento não
excedesse à idade de 17 anos; c) tornou
obrigatório e não apenas facultativo que
se impusesse ao maior de 14 e menor de
17 anos as penas de cumplicidade;
d) manteve a atenuante da menoridade.

Se já ao tempo do Império vozes como
Tobias Barreto e Rusch Varella levan
tavam-se a favor de medidas especiais
para os menores, na fase republicana
muitos mais se incorporaram na cam
panha de exclusão do menor, quanto à
responsabilidade penal, do âmbito do
Código Penal. E tivemos assim, propug·
nando por uma solução social do pro
blema, ao invés de um equacionamento
apenas juridico-penal, nomes como Eva
risto de Moraes, Ataulpho de Paiva,
Enéas Galvão, Alfredo Pinto, Alcindo
Guanabara, João Chaves, Cândido Mot
ta, Galdino Siqueira, Carlos Maximma
no, Noé de Azevedo, e tantos outros.

A Lopes Trovã.o coube a iniciativa
dessa reforma no Congresso Nacional,
apresentando o primeiro projeto ao Se
nado, em 29 de outubro de 1902.

Seguiram-se-Ihe os projetos de Alcín
do Guanabara apresentado à Câmara
dos Deputados em 31 de outubro de
1906, o de João Chaves em 11 de julho
de 1912 e nõvo projeto de Alcindo Gua
nabara, apresentado no Senado em 24
de agosto de 1917.

Fora das lides parlamentares, outros
dois projetos foram apresentados: de
Alfredo Pinto, ao Instituto da Ordem dos
Advogados Brrtsileiros, e de Franco Vaz,
na Conferência Judiciária Policial.

o segundo de Alcindo Guanabara che
gou até à terceira discussão, ficando
entretanto parado até que Alfredo Pin-

to, então Ministro da Justiça e Negó
cios Interiores do Presidente Epitácio
Pessoa, promovesse o seu andamento.
Encarregou-se, assim, o Dr. José Cân
dido de Albuquerque MELLO MAnOS,
de organizar um projeto substitutivo que,
com mínimas alterações, serviu de base
à autorização legislativa constante da
Lei n.o 4.242, de 5 de janeiro de 1921, art.
3.o, proposta pelo Senador Gonzaga
Jayme.

Coube ao mesmo MELLO MATTOS a
incumbência do respectivo regulamento,
sendo êste aprovado, com pequenas
emendas que não alteraram seus pon
tos fundamentais, no Govêrno do Presi
dente Arthur Bernardes, através o De
creto D.O 16.272, de 20 de dezembro de
1923.

A execução da lei, sob a orientação
do já agora Juiz de Menores MELLO
MATTOS, revelou algumas falhas na
mesma, o que levou o grande magistrado
a solicitar medidas legislativas que a cor
rigissem e completassem. Um projeto de
reforma, por êle próprio elaborado, con
verteu-se no Decreto D.o 5.083, de 1.0 de
dezembro de 1926, promulgado no Go
vêrno Washington Luís. 0 art. 1.° dêsse
decreto legislativo autorizava o Govêr
no a organizar e publicar o "Código de
Menores". Tendo, ainda desta vez, a
missão sido confiada a MELLO MATTOS,
êste elaborou o projeto que, sem modifi
cação alguma, foi convertido no Decre
to n.O 17.943~A, de 12 de outubro de 1927,
Código de Menores vigente até hoje.

Ao final de tôdas essas refonnas,
nossa legislação abraçara os mais im
portantes princípios acolhidos pelas le
gislações mais adiantadas:

I - instituição de um Juizo Priva
tivo de Menores;

2 - elevação da idade de irrespon
sabilidade criminal do menor a
14 anos;

3 - instituição de processo espe
cial para os menores infrato
res de 14 a 18 anDS;
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4 - extensão da. competência do
Juiz de Menores à matéria clv1l
e adm1n18tra.tlva:

5 - extensão da competência do
Juiz de Menores l\O8 abando
nados e anormaIB;

6 - autorização da Intervenção do
Juiz para suspender, inibir ou
restringir o pátrio poder. com
Imposição de norm8.8 e condi
ções aos pais e tutôres:

'7 - regulamentação do trabalho
dos menores:

8 - criação de um Centro de Obser
vação dos Menores;

9 - criação de um esbôço de Poli
cia E8]leciaJ de Menores, den
tro da competêncLa dos comis
sários de vig1lA.nc1a.;

10 - criação de um grande corpo de
assistentes sociais sob a deno
minação de "delegados de 8.8
ststêncLa e proteção" aos me
nores, com a partlclpa1;ão po
pular, como comlssé.rloa volun
tários e como membros do
Conselho de Ass1stêneta e PTo
teção aos Menores;

11 - estruturação racional aos in
ternatos do Juizado de Meno
res.

Quanto ao Decreto n,o 17.943-A, de 12
de outubro de 1927 (Código de Meno
res) , propriamente dito, se slstematizou
em Parte Geral e Parte Especial, esta
contendo disposições apllcáveis no Dis
trito Federa.! de então. Seu objetivo à
maneira. d8.8 leis anteriores, foi a prote
ção e a assistência ao menor abandona
do ou delinqüente, de idade inferIor a
18 anos.

Na parte geral encontram-se disposI
ções: a) sôbre 8.8 crianças de primeira
Idade; b) sôbre expostos, abolido o sis
tema da. roda; c) classlficando os me
nores abandonados em vad1os, mendi
goos é l1bertlnos; d) sôbre a inibiÇão do
pá.trio poder e remlJÇio da tutela, alu-

dindo à guarda provisória; e) 8Ôbre
medld8.8 aplicáveis a menores abando
nados; f) sôbre menores delinq\ientea;
r) sõbre liberdade Vigiada, trabalho de
menores e vigUã.neia ou flseallzaçã.o;
h) relativas a crimes e contravenções.

Na Parte Especial se cuidou da orga
nização do Juízo de Menores no Rio de
Janeiro, do processo (proceSllO aumarla
slmo para declaração de abandono, pro
cesso s'lrnário de destituIção ou sU8J)en
são da pátrio poder e sua reintegração,
de alimentos e cobrança de multas, ft
an-ça. etc,) e da organização do Con
selho de .Assistência .e Proteção aos
Menores, e do Abrigo de Menores.

se, quanto à parte de ass1Btência aos
menores de 18 anos em geral. êsse di
ploma teve um equacjonamento dlg>lo
de louvores, o mesmo não se pode dizer
naquela que mais nos interessa de per~

to, ou seja, no tratamento dispensado
aos menores delinqüentes. Isto porque,
contrariando as modernas tendênclaa,
instituiu, no dizer de BULBOE8 CARVA
LHO, "um verdadeiro sistema penal pró
prio, isto é. apllca~ão de sanção penal
relativamente indeterminada, correspon
dente à prática do deUto e a ser cum-'
prida em reformatório OU estabeleci
mento anexo à penitenciária de adulto."

O sistema repressivo do Código de
Menores estava dls.PÔSto no seu Capi
tulo VII (arts. 68 a 9l) - Dos MenoreB
DeUnqüentes - e determinava, em sln
tese, o seguinte:

a) se o menor delinqüente tivesse
menos de 14 anos e estivesse
pervertido, poderia. ser recolhido
a uma escola de preservação por
tempo que não ultra.pass8.8Se sua
maioridade;

b) se o menor tivesse entre 14 e 16
anos e fÕS8e pervertido, poderia
ser recolhido a uma escola de
refonna por três anos no mini~

mo e sete no máximo;
c) se o menor tlvell8e entre 16 e 18

anos e flc8.8Se provado tratar-se
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de indivíduo perigoso pelo seu
estado de perversão moral, o
juiz lhe aplicaria a pena de cum
plicidade, isto é, dois terços da
pena aplicável ao autor do crime
e remete-lo-ia a um estabeleci
mento especial onde permanece
ria até que se verificasse a sua
regeneração, sem que a duração
da pena pudesse exceder seu má
ximo legal.

O Decreto-lei n.o 2.848, de 7 de de
zembro de 194.0, nosso vigente Código
Penal, não veio alterar êsse - por todos
os títulos meritório -sistema gradati
vo instituído pelo Código de Menores.

Da redação de seu art. 23: "Os me
nores de dezoito anos são penalmente
irresponsáveis, ficando sujeitos às nor
mas estabelecidas na legislação espe
elal", sobreVeio, como conseqüência, a
exclusão dos menores de 18 anos do
campo do Direito Penal. Contra êles não
foram estabelecidas medidas repressi
vas. Como ensina BENTO DE FARIA (18),

"o critério da Comissão Organizadora
dêste Código fixou a idade de 18 anos
como limite da imputabilidade, e assim,
até aí não poderá ser o menor proces
sado ou condenado nos têrmos da lei
comum, desde que o declara irresponsá
vel, sem embargo da sua suieição a
outra disciplina estabelecida em as nor
mas da legislação especial, instituída
como pedagogia corretiva. São submeti
dos a medidas de proteção e assistência
consignadas no Código de Menores".

Assim, mesmo após o advento do Có
djgo Penal de 1940, continuaram os me
nores de 18 anos sob a. égide do Código
de Menores, sem equiparação ao crimi
noso adulto, visto como não eram reco
lhidos a uma penitenciária, mas a uma
escola de preservação ou de refonna.
A êles não eram cominadas penas cor
respondentes ao delito, mas sim medi
das reeducativas.

Sua libertação ficava vinculada à sua
regeneração, e não ao simples cumpri-

mento da pena, como no caso dos adul
tos.

Mas, havendo o código Penal decla
rado expressamente a irresponsabilida
de penal dos menores de 18 anos, houve
necessidade de se reformar o sistema
estabelecido no Código de Menores.

Para tanto, ° Dr. Alexandre Marcon
des Filho, Ministro da Justiça do Presi
dente Getúlio Vargas, nomeou uma
comissão encarregada de elaborar o
anteprojeto de lei de emergência, a
vigorar are a promulgação do futuro
Código de Menores revisto e atualizado.

Essa Comissão foi composta dos se
guintes elementos: Augusto Sabóia da
Silva Lima, desembargador do Tribunal
de Apelação do Distrito Federal; Dona
Francisca Barroso de Mello Matos, ins
petora especializada de menores; José
Gabriel de Lemos Britto, inspetor-geral
penitenciá.rio; Meton de Alencar Neto,
diretor-gerai do Serviço de Assistência
a Menores; Noé Azevedo, professor de
direito penal da Faculdade de Direito
de São Paulo; Roberto Lira, membro do
Ministério Público e professor de Direi
to, e Saul de Gusmão, Juiz de Menores
do Distrito Federal.

Do anteprojeto por ela apresentado
originou-se, com algumas alterações que
não lhe modificaram as linhas gerais, o
Decreto-lei n.O 6.026, de 24 de novembro
de 1943, dispondo sôbre medidas aplicá
veis aos menores de 18 anos pela prá
tica de fatos considerados infrações
penais, e dando outras providências.

O sistema repressivo ali estatuído,
consistia, em resumo, no seguinte:

a) se se tratasse de menor de 14

anos, o Juiz adotaria as medi
das de assistência e proteção
indicadas pelos motivos e cir
cunstâncIas do fato e pelas
condições do menor (art. 3.°);

(18) "cócUgo Penal Brasileiro Comentado" - Vai.
li - pé,.g. 251 - E<:l. 1958
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b) se o menor tivesse entre 14 e 18
anos e não evidencIasse peri
culosIdade, serIa confiado ao seu
responsável ou Internado em es
tabelecimento de reeducação ou
profissIonal, podendo o Juiz, a
qualquer tempo, revogar ou mo
dificar a decisão (art. 2.0, letra
a) ;

c) se o menor entre 14 e 18 anos
revelasse periculosidade, seria
internado em estabelecimento
adequado até que, mediante pa
recer do respectivo diretor ou do
órgão administrativo competen
te, e do Ministério Públlco, o Juiz
declarasse a cessaçãa da peri
culosidade (art. 2.°, letra b);

d) em casos excepcionais o Juiz
poderia mandar internar o me
nor perigoso em seção especial
de estabelecimento destinado a
adultos até que fôsse declarada a
cessação da periculosidade U 1.0
do art. 2.°);

e) completada a maioridade sem
que houvesse sido declarada. a
cessação da periculosidade, ob
servar-se-ia os §§ 2.° e 3.° do art.
7.° do Decreto-Lei n.o 3.914, de 9
de .dezembro de 1941, ou seja, "se
o menor completar 21 anos sem
que tenha· sido revogada a me
dida de internação,. será trans
ferido para colônia agrícola ou
para instituto .de trabalho, de
reeducação ou de ensino profis
sional ou seção especial de outro
estabeleCimento à disposição do
juiz crimInal, até que seja regu
larmente revogada essa medida
de segurança";

t) o Juiz poderia sujeitar o menor
desligado em virtude de cessação
da. periculosidade, à vigilância,
nas condições e pelo prazo que
fixasse, e cassar o desligamento
no caso de inobservância das
condições ou de nova revelação

de periculosidade (§ 3.0 do art.
2.°) ;

J) o menor de 14 a 18 anos, autor
de infração penal, seria logo
apresentado ao Juiz, que resolve
ria sôbre o seu destino provisório
e marca.r1a pr&ZO para o término
das investigações policiais (art.
4.°, § 1.°);

b) em todos os casos o Juiz estuda
ria a personalidade do menor,
sobretudo em seu ambIente la
mlJlar e social, mandando pro
ceder reservadamente às peri
eias e Inquéritos necessários à
individualização do tratamento
e da. educação (art. 10).

&se diploma, embora calcado das
sugestões de indlscutiveis autoridades
no assunto, como o foram os compo
nentes da citada Cornlssão, deu mar
gem a duras críticas. Entre elas desta
camo.s a. do Desembargador Francisco
Pereira de BULHõES CARVALHO, nome
de notória competêncIa no trato do pro
blema e cuja vida é assinalada por uma
incomum devoção pela causa da infân
cia desvalida:

"O Decreto-Lei n.O 6.026, de 24 de
novembro de 1943, a. pretexto de pôr
o Código de Menores de acOrdo com
o nôvo CódIgo Penal, veio subverter
tôdas as normas ditadas pelo bom
senso, tendo em conseqüêncIa dado
os maiS funestos resultados na. prá
tica.

A simples comparação entre o sla
tema adotado pelo Código de Meno
res e o de Decreto-LeI D.o 6.026, de
1943, mostra. a absoluta imperfeição
com que êste fQl redigido:

a) ao passo que o Código de Me
nores especifica as medidas de
preservação a serem tomadas
quanto aos menores de 14 anos,
e fIxa como Ihn1te máximo de
sua internação, O· dia da sua
maloridàde, o Decreto-Lei n.o ..
6.026 não dlatlngue entre 08 me-
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nores abandonados e pervertidos
ou não, e nem fixa tempo máxi
mo de internação;

b) ao passo que o Código de Meno
res determina o tempo mínimo e
máximo para internação dos
menores de 14 a 18 anos, man
dando-se atender ao seu estado
de abandono e perversão, o De
creto-Lei n.o 6.026 não determi
na mínimo nem máximo para a
internação do menor e condicio
na a libertação dêste ao simples
parecer do diretor do estabeleci
mento.

. Se, na opinião arbitráriadêsse di
reror. o menor houver deixado de
ser perigoso, será imediatamente li
bertado.

Se, ao contrário, não cair nas boas
graças do diretor, poderá ser con
servado internado indefinidamente
e, ao atingir a maioridade, será en
tregue à. disposição do Juiz e trans
ferido para um estabelecimento de
reeducação e até para uma seção
especial de uma penitenciária.
Isso significa que o menor seria
entregue sImplesmente à. justiça
comum, para ficar prêso tóda a
vida, até que aprouvesse ao juiz
criminal julgá-lo sem temibilidade.
Na realidade, por falta de regula
mentação dessas medidas de segu
rança, tem ficado em suspenso a
própria viabilidade do absurdo sis
tema legal instituido pelo Decreto
Lei n.o 6.026, para a repressão do
menor infrator da lei penal." (1")

Mais recentemente, numa série de
artigos publicados no .Jornal do BrasO
tendo por título "Princípios de Direito
Moderno sôbre Menores Infratores",
voltou aquêle llustre membro do Conse
lho de MagiStrados a comentar o citado
Decreto-Lei, tendo acrescido as seguin
tes considerações:

"P~ece-nos que êsse regime insti
tuído pelo Decreta-Lei n.o 6.026 era

inadequado e, por isso, fracassou
inteiramente na prática.

Com efeito, em relação a um menor
de 18 anos, declarado irresponsável
criminalmente por defeito de idade,
devem ser detenninadas apenas
medidas de assistência e educação.
Assim como não se concebe que lhe
sejam aplicadas penas, também não
se justifica que se lhe apliquem me
didas de segurança, como se fôssem
adultos loucos ou reincidentes no
crime.

Por isso, o Decreto-Lei português
n.o 44.288, de 10 de abril de 1962,
que temos citado como modelar,
muito logicamente, ao suprim1r a
expressão menor delinqüente, colo
cou os menores infratores como uma
das modalidades de menores aban
donados.

E se o menor infrator não revelar
tendências para o crime, não se jus
tifica seja obrigatoriamente coloca
do em instituto de reeducação ou
em lar de serrú-ínternato.

Em falta de outra medida de colo~

cação familiar, nada impede que o
mesmo venha a ser internado em
estabelecimento de assistência co
mum aos menores abandonados
(art. 21, letra I. do decreto-lei cita
do; Américo Campos Costa e J. de
8eabra Lopes, Organização Tutelar
de Menores, com. ao ari. 24, pág.
199).

Não se compreende assim que o nos
so legislador mandasse internar em
estabelecimentos de reeducação um
menor que não evidenciasse peri
culosidade alguma. O que caberia
dar a êsse menor seria educacão e
não reeducação.

(19) "Repertório Enclclopédlco do DIreito Brasi
leiro" - Vol. 27 - págs. 98 e 99
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Se O menor revelar periculosidade,
caberia interná~lo em instituto de
reeducação e não em estabeleel
mento adequado, como diz obscura
mente o mesmo legislador.

E nem mesmo em casos excepcio
nais se !ustiflca que um menor com
idade supertor a 14 anos séja inter
nado em seção especial de estabele
cimento penal destInado a adultos.
Isso importaria em sujeitá-lo ao
rigor penal, o que o próprio Código
de Menores só admitia após os 16
anos.

E causa horror a idéia da. inevitá
vel promiscuidade de menores com
adultos endurecidos no crime, den
tro do mesmo estabelecimento, em
bora em seções diferentes, mas com
previsível comunicação nas horas de

recreio ou de trabalho.

E que se dizer de idéia de entregar
o menor ao Juiz criminal, depois de
completar os 21 anos, para cumpri
mento de medida de segurança pró
pria a reincidentes?

Também não se justifica que a li

beração do menor dependa apenas
da informação do diretor do insti
tuto de internamento declarando
haver cessado a periculosidade do
menor. Não se trata de periculosi
dade, mas de reeducação ou readap
tação sooial do menor (art. 34 do
decreto-lei português)." (:1.0)

A essas inteligentes observações alia
ram-se figuras de proa do nosso meio
juridico, sendo, entretanto, nulo o resul
tado alcançado. Na opiniáo de muitos,
mais que nulo o resultado foi absurda
mente negativo, isto porque, decorrido
quase um qua.rto de séeulo surge a

LEI N.o 5.258 - DE 10 DE ABRIL

DE 196'1

Dispõe sôbre medidas a.pUeá.veis
aos menores de 18 anos pela prática
de fatos definidos como infrações
penais. e dá outras providências

O Presidente da. RepúbUca,
Faço saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Os menores de 14 anos que

praticarem fatos definidos como infra
ções penais ficam sujeitos a medIdas de
proteção, assistência, vigilância e re
educação de acõrdo com sua personali
dade e a natureza, os motivos e as cir
cunstâncias do fato (art.· 4.°).

Art. 2.0 ._ Os menores de 18 anos e
malores de 14, pela prática de fatos de
finidos como infrações penais, ficam su
jeitos às seguintes medIdas, sem prejui
zo das referidas no artigo 1.0:

a) Se O menor pratIca fato definido
em lei conto infração penal. a
que não seja cominada pena de
reclusão e fôr moralmente aban
donado, pervertido ou se achar
em perigo de o ser, o Juiz pode~

rã, tendo em conta os elementos
mencionados no § 1.0,2.- parte,
dêste artigo;
I) interná-lo em estabelecimen

to apropriado pa.ra. a sua re
educação, pelo menos por seis
meses e até, no máximo, atin
gir idade de 21 anos, proven
do $Ôbre as condições da in
ternação, observado o dispôs
to nos §§ 3.°, 4.0, La parte, 8.0
e 10.0 dêste artigo;

2) entregá-lo à sua familla ou a
uma outra idônea, mediante
as condições que determinar,
ressalvada a internação se. a
medida se mostrar insufi
ciente.

b) Se o menor praticar fato defini
dQ em lei como infração penal a

(20) 'ornai do Brasil, :13-3-1968
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que seja cominada pena de re
clusão, o Juiz mandará interná
lo em estabelecimento aproplia
do para a sua reeducação, pelo
tempo e nas condições constan
tes dos parâgrafos seguintes:

§ 1.° - O prazo da internação não
será inferior a dois terços do mínimo,
nem superior a dois terços do máximo
da pena privativa de Uberdade comina
da ao fato na lei penal. Dentro dêsses
limites, o Juiz fixará o prazo mínimo de
internação, atendendo a personalidade
e, notadamente, ao maior ou menor
grau de periculosidade, abandono moral
e perversão do menor, bem como à na
tureza, aos motivos e às circunstâncias
do fato.

~ 2.° - Decorrido o prazo da inter
nação fixado na forma do parágrafo
anterior, o Juiz de ofício, mediante
proposta da administração do estabele
cimento, ou a requerimento do pai ou
responsável, ou do Ministério Público,
que será sempre ouvido, e precedendo
exame pericial na pessoa do menor, po
derá relaxar a internação, se houver
elementos que evidenciem a cessação da
periculosidade, caso em que procederá
na forma do § 7.0 ,

Em casos excepcionais de manifesta
cessação da periculosidade, o Juiz pode
rá relaxar a internação após o decurso
da metade, pelo menos, do referido pra
zo, observado o disposto no § 7.°.

O desligamento constará sempre, de
decisão motivada, observando-se, no que
fôr aplicável, o dlsposto no artigo 6.0 e
seus parágrafos, quanto ao reexame,
que terá efeito suspensivo.

§ 3.° - Nenhuma medida será apli
cada se ocorrer causa que isente de
crime ou de pena as pessoas maiores
de 18 anos, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte.

§ <1.0 - Se, mediante perícia e ou
tros elementos de convicção, ficar posi
tivada a insanidade mental do menor, o
Juiz, sempre depois de observá-lo pes-

soalmente, ordenará a sua internação
em manicômio judiciário ou em casa
de clliltódia e tratamento pelo prazo mí
nimo que fixar, não inferior a um ano,
tendo em conta a pena cominada na lei
ao fato, até que possa ser desligado com
observância, no que fôr aplicável, do
disposto no § 2.°.

Verificada diminuição apenas, da sa
nidade mental do menor, o Juiz aplica
rá o disposto no § 1.0 , mas o prazo mí
nimo da internação poderá ser diminui
do de um têrço.

§ 5.° - Em caso de particular pe
riculosidade, ou quando não houver es
tabelecimento adequado, a; internação
Gerá feíta em seção especial de estabe
lecimento destinado a adultos.

§ 6.0 - Completada a maioridade
no curso da internação, sem que haja
sido declarada a cessação da periculosi
'dade, aplicar-se-á o disposto nos §§ 2.°
e 3.° do art. 7.0 do Decreto-Lei n.O 3.914,
de 9 de dezembro de 1941, sem prejuízo
do prazo da internação e das condições
para o desligamento, observando-se, no
que fôr aplicável, o disposto nos artigos
2.°, § 2.°, e 6.° e seus parágrafos, com
petente o Juiz das execuções criminais
e, para o reexame, ° Tribunal das ape
lações criminais.

§ 7,° - O Juiz deverá sujeitar o
menor desligado em virtude da cessa
ção da periculosidade à vigilância, nas
condições que estabelecer, e por prazo
não inferior a um ano, e cassar o desli
gamento se houver inobservância das
condições ou nova revelação de periculo
'sldade, caso em que dllatará o prazo mí
nimo da internação dentro do máximo
estipulado no art.. 2.0, § 1.0, aumentado
de um terço.

O menor e os responsávels por sua
guarda serão advertidos pelo Juiz das
condições da liberdade vigiada, à qual
se aplica no em que não contrariar esta
LeI o disposto no Capitulo VIII da Parte
Geral do Decreto n.o 17.943-A, de 12 de
outubro de 1927 (Código de Menores).
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A fiscalização da observância das con
dições da liberdade vigiada ficará a car
go dos agentes do Juizo, que poderá
confiá~la a particulares idôneos, me
diante compromisso.

Se durante a internação ou a liberda
de vigiada o menor praticar nôvo fato
nos têrmos do inciso b dêste artigo, pro
ceder-se-á na forma do art. 3.° e seus
parágrafos. Neste caso o Juiz poderá di
latar o prazo mínimo da intemação a
que estava sujeito o menor, além de
aumentar êsse prazo do que fixar pela
prática do nôvo fato, na forma do dt%
postos nos parágrafos dêste artigo.

Na fixação da pena crim.Jnal aos
maiores de 18 anos, serão levados em
conta, para os efeitos do art. 42, do Có
digo PenaI, os elementos da vida pre
gressa constantes do Juízo de Menores
(art. 5.°).

fi 8.° - Nenhuma medIda será apli
cável se da data do fato houver decorri
do metade do prazo da prescrição penal
que lhe corresponde.

§ 9.° - Os menores Internados se
rão sempre separados dos maIores e os
particularmente pervertidos ou perigo
sos dos outros menores.

li 10 - Nos estabelecimentos de in
ternação os menores serão sujeitos a
trabalho e instrução adequados, de acôr
do com os respectivos regulamentos.
Ser-Ihes-á mInistrada educação moral,
pennitida a religiosa.

Art. 3.° - Sempre que tiver conhecI
mento da prática, por menor de 14: a
18 anos de fato definido como infração
penaI, a autoridade policIal iniciará in
vestigações e fará apresentar inconti
nenti o menor ao Juiz competente.

§ 1.° - O Juiz, depois de ouvir o
menor, as testemunhas, os pais e res
ponsáVeIs, bem como as pessoas que jul

gar conveniente. resolverá sõbre o seu
destino provisório e marcará prazo para
a conclusão das investigações poUCiais.

§ 2.° - Recebidas e autuadas as
investigações, o Juiz mandará abrir vis
ta do processo, por cinco dias, 8.0 Mlnu.
tério PúbUco.

§ 3.° - A seguir, o Juiz determina
rá as diUgências que entender, marcan
do o respectivo prazo.

§ 4,° - li; sempre necessário o exa
me pericial, para averiguar o grau de
desenvolvimento mental do menor, bem
como se ocorrem as condições previstas
no § 4.° do art. 2.°.

§ 5.° - COlnl)letadu as d\llgên.e\aa,
o Juiz ouvirá novamente o menor e, con
clusos os autos após audiência, em dez
dias, do Ministério Público, no prazo de
vinte dias, proferirá decisão tundamen~

tada.

§ 6.° - O menor será submetido a
tratamento apropriado quando o seu
estado o exiglr.

Art. 4.° - Quando se tratar de me
nor de 14 anos, a autoridade paUcial
logo que tiver conhecImento da ocor
rêncIa fará apresentar o menor e as
testemunhas ao Juiz competente que
procederá, sem prejuizo do disposto nes
ta leI na forma dos artigos 68 e seus
parágrafos e 79 do Decreto número ..
1'1.943-A, de 12 de outubro de 1927 <Có
digo de Menores), com audiência do Mi
nistério Público.

A internação não poderá prolongar-se
além da data em que o menor completar
18 anos de Idade.

Art. 5.° - O t:Scrtvi.o registrará, em
livro especial, qualquer decisão defini
tiva sôbre menor de 18 anos bem como
a quallltcaçáo do menor, dos pais ou
responsáveiS e das testemunhas.

A decisão SÓ será comunicada aos pais
ou responsáveis ou à autoridade judio
cial ou policial reservadamente.

Parágrafo único - Para os efeitos do
processo, deve ser considerada a idade
do menor à data. do tato.
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Art. 6.° - A decisão definitiva do
Juiz ficará sujeita a reexame do Con
selho de JUstiça, no Distrito Federal, ou
de õrgão judiciário correspondente nos
Estados a pedido do Ministério Público,
OU do pai ou responsável.

§ 15' - O pedido de reexame terá
efeito devolutivo e será apresentado
dentro de dez dias contados da intima·
ção, devendo os autos subir no prazo de
cinco dias, após ouvidos, em tríduo, o
Ministério Público, e, quando fôr caso,
o pai ou responsável. O órgão revisor
poderá determinar as diligências que
entender convenientes para seu esclare
cimento.

§ 2.° - Da decisão a que se refe
rem os arts. 2.°, H 2.° e 4.0, e 3.0, § 5.°,
caberá sempre o reexame, por provoca
ção do Juiz, na própria decisão, deven
do os autos subir imediatamente após
passado o prazo para o pedido de reexa
me referido no § Lo,

Art. 7.° - Compete ao Juiz a desig
nação do estabelecimento a que deva
ser recolhido o menor, atendida a ne
cessidade de tratamento especial. Me
diante decisão motivada o Juiz poderá
transferir o menor de um para outro
estabelecimento ou alterar o regime da
internação.

Parágrafo único - Sem prejuízo da
responsabilidade civil, (Código Civil,
arts. 159 e segs.), o Juiz arbitrará, na
sentença em que determinar a interna
ção, a pensão mensal que o internado,
ou quem lhe deva alimentos, pagará pela
sua manutenção no estabelecimento a
que fór recolhido, observado, no que fór
aplicável o disposto nos arts. 400 e 401
do Código Civil.

Art. 8.° - O Juiz poderá ouvir os téc
nicos ou os funcionários que hajam exa
minado ou assistido o menor.

Art. 9.° - Em todos os caSos o Juiz
estudará a personalidade do menor, so
hretudo em seU ambiente familiar e
social, mandando proceder reservada-

mente. a perícias e inquéritos necessá
rios à individualização do tratamento e
da reeducação.

Art. 10 - A autoridade polícial enca
minhará ao Juiz competente o menor
de 18 anos que fóI" encontrado viajando
ou vagando sem ter destino certo ou
meios próprios de subsistência, bem
como o que fôr achado em lugar ou
companhia cuja freqüência lhe é inter
dita.

Art. 11 - O processo de alimentos
devidos a menores abandonados será
iniciado por petição ao Juiz de Meno
res e obedecerá ao rito estabelecido no
art. 685 do Código de Processo Civil, ca
bendo reexame da decisão na forma do
art. 6.0 e seu § 1.0, no que fór aplicável.

Art. 12 - A autorização para o tra
balho, expedida pelo Juiz de Menores
suprirá, durante o prazo de um ano, a
carteira de trabalho de que trata o Ti
tulo UI, Capítulo IV, Seção lU, da Con
solidação das Leis do Trabalho aprova
da pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de
maio de 1943,

Parágrafo único - Expedida a auto
rização, o Jujz de Menores promoverá a
emissão da carteira de trabalho do me
nor, enviando à autoridade compe~nte

os documentos necessários.

Art. 13 - As multas estabelecidas
pelas leis de assistência e proteção a
menores, serão impostas pelo Juiz com
petente nos processos em curso, ou em
processos especiais.

§ 1.° - O processo especial de mui
ta será iniciado com o auto de infração
lavrado por funcionário competente e
subscrito por duas testemunhas.

§ 2.° - Poderão ser utilizadas fór
mulas impressas com os dizeres comuns
do auto, preenchidos os claros e inuti
lizadas as linhas em branco.

~ 3.° - Sempre que possível, a la
vratura do auto seguir-se-â imediata
mente, à verificação da infração, certi-
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fIcando-se, em caso contrário, Os mo
tivos do retardamento.

Att. U - Aos autuados será faculta
do o prazo de 15 dias para apresentação
da defesa,contado da data da intItnac;ãa
que será feita:

a) pelo autuante, no proprib auto
quando êste lór lavrado na pre
sença do autuado;

b) por otlcial ou funcionário. do
JUízo, que entregará cópia do
auto ao infrator ou ao seu re
presentante legal, lavrando cer
tidão;

c) por via postal, se não fôr en
contrado o infrator ou seu re
presentante legal;

d) por edital, com o prazo de 30
dias, se incerto ou não sabido o
paradeiro do infrator ou seu re
presentante legal.

Art. 15 - Com a defesa poderá o
autuado apresentar documento, arrolar
tel'ltemunhas, e requerer outras provas.

§ 1.° - Para a produção das pro
vas será concedido praro suplementar
de 5 dias, findo o qual subirão os autos
ao Juiz para decidJr dentro de 10 dias,

§ 2.° - Da decisão do Juiz caberá
reexame, nos têrmos do art. 6.° e seu I
1.", no que couber, se a multa tôr supe
rIor a NÇr$ 2,00.

Art. 16 - As multas serão cobra
das pela União ou pelo Estado mediante
executivo fiscal.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir o crédito até a impor
tância de NCr$ 50.000,00 ao Minlstério da
Justiça e Negócios Interiores, para a
criação, ampliação e reforma de esta
belecimentos destinados à Internação de
menores, adaptando-os de modo a asse
gurar a execução desta lei.

Art. 18 - Continua em vIgor a legta
laçáo especial a respeito de menores, no
que não contrariar o disposto DP.Sta lei.

Art. 1. - Esta Lei entrará em Y1Jor
na data da sua publicação, revQladas as
disposições em contrário.

Bras1l1a, 10 de abril de 1967: lote.o da
IndependêncIa e 79.0 da Repúbllca.

A. COSTA E SILVA

Lub Antônio da Gama e SIlva
Antônio Delfim Netto

Jarbas G. Passarinho

Da repercussão Que essa lei obteve,
atestam as opiniões de jurJatu, map
trados, psicólogos, Jornallstaa e homens
públicos, que a seguir tranBcrevemos.

IV - ALGUMAS OPIN16ES

BULHõES CARVALHO, em entre·
vista concedida ao Jornal do BraId1:

"Diante à manifesta deficiência de
nossa legislação sõbre menorea in
fratores e diante da neceas1dade
imperiosa de adaptá-la l\O8 pad.r6ea
de cultura universal, causou a
maior estupetação pdbUca a «fim
gação, há dois dias, de uma nova
lei, elaborada e votada na aU1'dJJla,
sem a menor técnica leglalatlv.. e
.em que se procura ressuscitar pre
ceitos sepultados com o D0880 velho
Código Criminal de 1830.

Assim é que, segundo a nova lei, se
um menor entre 14 e 18 anoa pra
ticar tato definido em lei como in
fração penal a que se3a cominada
pena de reclusão, o JuiZ mandarA
ln~rná..lo em estabelecimento apro
priado para a sua reeducação por
prazo que não será Inferior a dota
têl"Ços do núnlmo nem superlor a
dois têrços do máximo da pena pri
vativa. da liberdade cominada ao
fato na lei penal.

Nos tênnos do Código Crim1nal de
1830, o menor entre 14 e 17 anoa
ficaria sujeito às penas de cumplJ
cidade, iato é, dols têl"Ços da comi
nada pela leI para O cr1mJ.noao
adulto.
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Vem agora a nova lei e manda apli~

car ao menor entre 14 e 18 anos os
mesmos dois terços da pena comum,
apenas substituindo o nome de "pe~

na" pelo de "internação em esta
belecimento apropriado para a re~

educação". Se o prazo de internação
é prefixado entre mínimo e máxi~

mo é uma "pena" e não simples
medida de reeducação. Quanto a
"estabelecimento apropriado para
reeducação" poderia ser, em certos
casos, até mesmo "seçâQ especial de
estabelecImento destinado a adul
tos" (art. 2.0, § 5.0 j.

A nova lei, entretanto, é pior dó que
o Código Criminal, porquanto, se
gundo êste, depois. que o menor
cumprisse a pena determinada pelo
juiz, seria pôsto em llberdade. Pela
nova leI, "decorrido o prazo da In
ternação", fixado na forma acima
exposta, o j um deverá proceder a
exame pericial do menor, somente
podendo relaxar a internação se
houver elementos que evidenciem a
cessação da periculosidade, caso em
que deverá pôr o menor em liber
dade vigiada por prazo não inferior
a um ano.
E se o juiz entender não haver ces
sado a periculosidade após o cum
primento da pena? A lei não escla
rece o que deve ocorrer. Certa
mente, poderá o juiz prolongar o
internamento até o prazo máximo
legaI e ainda terá de considerar a
questão da medida de segurança
pela pencuJosidade.
E ainda há mais, "completada a
maioridade no curso da Internação,
sem que haja sido declarada a ces
sação da periculosidade, aplicar-ae
á -O disposto nos parágrafoa segundo
e terceiro do art.. 7.°, do Decreto n.O
3.914, de 9 de dezembro de 1941, sem
prejuízo do prazo da internação"
(art. 2.0, § 6.°),

segundo se pode depreender dêsse
obscuro disposItivo, êle pretende

determinar que, completada a maio
ridade no curso da internação, sem
que haja sido declarada a cessação
da periculosidade, o condenado seria
transferido do tal "estabelecimento
apropriado para a reeducação", pa
ra uma colônia agricola ou instituto
de trabalho, de reeducação ou de
ensino profissional ou secção espe
cial de outro estabelecimento, à dis
posição do Juiz criminal, pelo res
tante prazo de internação determi
nado pela sentença.

Acontece que jamais foram con/;
truídas as colônias agrícolas e de
mais estabelecimentos indicados
pe~o citado art. 7.°, f ;to, de sorte
que não haveria pára onde remover
os que houvessem sido condenados
quando menores.

E ainda não é tudo. Diz o art. 2.°
da nova lei que "se o menor prati
car fato definido em lei como infra
ção penal a que não seja cominada
pena de reclusão, e fôr moralmente
abandonado, pervertido ou se achar
em perigo de o ser, o juiz poderá in
terná-lo em estabelecimento para a
sua reeducação pelo menos por seis
meses e até, no máximo, atingir
a idade de 21 anos.

No caso de o menor ser "moralmente
abandonado" quem merece punição
evidentemente é o autor do abando
no. Ao abandonado, o Código de
Menores apenas assegura prote
ção.

Pois bem, a nova lei manda apHcar
a êsse menor, pelo simples fato de
ter sido abandonado, a pena de pelo
menos seis meses de internação se
praticar infração prevista na lei
penal a que não seja cominada. pena
de reclusão.

se, entretanto, o menor tiver a sor
te de náo ter sido abandonado nem
pervertido, não lhe será aplicável
nem à sua família medida alguma.
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A nova lei é tão malfeita que sO
mente !Ilude a exame pericial "para
averiguar o grau de desenvolvimen
to mental do menor" (art. 3.0, § 4.°),
esquecida de que a base fundamen
tal para o funcionamento do Jui
zado de Menores é o exame médico
psicológico-social em Centro de Ob
servação, para fazer o diagnóstico
da doença social de que padece o
menor e indicar o respectivo tra
tamento.

A nova lei leva sua ingenuidade ao
ponto de determinar que "nos esta
belecimentos de internação os me
nores serão sujeitos a trabalho e
instrução adequados, de acôrdo com
os respeetivos regulamentos; ser
lhes-á minlstrada educação moral,
permitida a religiosa".

Ora, o grande problema dos inter
natos é a sua estrutura. Chegou-se
modemamente à conclusão de que
os Institutos devem ter molde fami
liar e de pequena comunidade aber
ta, com o maior contato possível
com o meio famUlar de origem do
menor. seu regime disciplinar não
pode ser de repressão nem de inti
midaçio. Mesmo o sistema progres
sivo está ho)e abandonado e sub.s
tltuido por um sistema reEklucatlvoem bases psicológicas, a fim de pro~
curar resolver os conflitos psicológi
cos e os problemas afetivos que
estão na base da inadapta.ção dos
menores." (21)

Editorial do Jornal do Brasil, em
18~4-67:

"O que de pronto estarreee o leitor
da nova lei é a impressão, que !tIa
procura dar, de que o Brasil tem
um sistema de educação tão com
pleto, tão amplo, que pode reeducar
e transformar em cidadão útil,
qualquer menor transgressor. A
realidade, como se sabe, é que êste

Paia de jovens não consegue educar
uma enorme percentagem da sua
população na faixa da escola pri
mária.

Antes de tóear no problema do me
nor, para adotar malor severidade,
o Govêmo devia melhorar o apa
relhamento de reeducaçã.o do menor
delinqüente. O que acontece com o.
nova lei é que - contrariando a
opiniio pública universal, contra
penas punitivas aplicadas a meno
res - manda aplicar aos menores
de 14 a 18 anos dois terços da pena
que seria. aplicada a um adulto.
E a pena o menor a. cumprirá em
estabelecimento apropriado para
sua reeducação. Aliás, em 1830 o
Código Penal falava em pena para o
menor, quando agora a lei faia em
educação, mas acrescenta que o es
tabelecimento educacional poderá
ser alguma "seção especial de esta
beleclmento destinado a adultoa".
( ... )

A nova lei, em suma, é mais uma
das que se fazem no BrasU pelo afã
de legislar sôbre tudo que existe, em
iugl\r de aperfeiçoar as instituições
que não prestam o serviço delas
esperado. Ninguém é a favor de
abandonar a si próprio o menor de;.
Unqüente, que constltut perigo para
a sociedade e para. si mesmo. Mais
Importante, J>(?rém, do que regres
sar a 1830, é Inaugurar afinal o sé
culo XX no Pais, é melhorar os
meios existentes de reintegrar na
sociedade o menor que por alguma
razão se ergue contra ela. sempre
que a lei, principalmente em rela
ção ao menor, fica mais pÜnitiva
do que corretiva, existe algo de er
rado e de insuficiente no próprio
Estado. A nova lei, em. suma, é uma
velharia."

(21) Jornal do BruU, 16 e 17-'HI7
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PROF. N. PITHAN E SILVA, psicólogo,
ex-assessor especial do titular da Vara de
Menores de São Paulo:

"A Lei divulgada pela imprensa de
todo o País, e que altera substan
cialmente o Código de Menores em
vigência, produzirà muito mais efei
tos negativos do que algum bem.
( ... ) Foi um coChilo do Congresso
c do Oovêrno Federal. Houve falta
de assessoramento especializado ou,
se tal não ocorreu, os assessóres
acham-se desatualizados de quase
um século. O atual Código de Meno
res, conhecido como Código Mello
Mattos, é ainda muito melhor do
que essas leis que vêm sendo apro
vadas, grande parte delas ao sabor
de uma improvisação que toca às
raias do inacreditável.

Estranha-se a nova lei, porque não
renova nem sequer melhora. Na rea
lidade regride a conceitos do tempo
do Ford de Bigode. É estranhàvel
principalmente porque há mais de
um lustro encontra-se no Congresso
Nacional o anteprojeto do que seria
o nóvo Código de Menores, resulta
do do estudo feito pelos juízes de
menores de todo o País, assessorados
por sociólogos, psicólogos, pedago
gos, psiquiatras, juristas, antropólo
gos e outros especialistas. Não per
cebo porque se engavetou aquêle
anteprojeto, fruto de anos de pes
quisa e experiência no trato do pro
blema do menor brasileiro. Também
não percebo o açodamento do 00
vêrno Federal em promulgar uma
lei com idéias e métodos ultrapas
sados.

Basta analisar os dispositivos que
obrigam o juiz criminal a conside
rar os antecedentes do menor, rom
pendo a orientação do sigilo, que o
defende, e a inovação que leva o
juiz de menores a internar, com
tempo fixo, o infrator, quando é
evidente, não se educa, não se rea-

justa, com prazos predeterminados.
Isso viola as mais elementares nor
mas da sociologia, da psicologia e
da pedagogia contemporânea." P~)

O Diário de São Paulo, em sua edição
de 30 de abril de 1967:

"Defeitos a nova lei contém. Em se
tratando de fato a que corresponde
delito punido com reclusão, a inter
nação é obrigatória, não se admi
tindo a alternativa de se entregar ::J

menor à familia, o que não condiz
com o princípio da individualização.
Não se justifica também que, na
fixação da pena ao delinqüente
maior, sejam considerados, para os
efeitos do art. 42 do Código Penal,
os elementos constantes do Juizo de
Menores, o que colide com o art. 23
dêsse diploma, que considera inim
putáveis os menores de 18 anos.

Relativamente ainda à internação,
em se tratando de fato correspon
dente a crime punido com detenção
ou reclusão, verifica-se, do confron
to da alínea a, I, e da alínea b, ~ 1.0,
ambas do art. 2.°, que o autor do se
gundo fato (reclusão) pode ser pu
nido mais brandamente do que o
autor do primeiro (detenção), que
pode ser internado pelo mínimo de
seis meses e, no máximo, até com
pletar 21 anos, o que evidentemente
não se justifica." (~;l)

HÉLIO PEREIRA BICUDO. em artigo
publicado no jornal O Estado de Sào
Paulo:

" . .. Wda a legisla.ção de menores
tem por objetivo assistir e proteger
e só excepcionalmente punír e cas
tigar.

Mas o nõvo diploma, desatendendo
a êsses princípios e esquecendo o
progresso que a respeito atingíra
mos, a partir das duas primeiras dé
cadas dêste século, pura e simples-

(22) Correio da Manhã, 23-4-67
(231 Diário de Sáo Paulo - 30-4-67
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mente estabeleceu um sistema penal
para os menores de quatorze a de
zoito anos, com reflexos que se es
tendem, até mesmo além do marco
divisório da maioridade.

Melhor, na verdade, seria que a no
va lei fôsse desde logo revogada,
voltando~se ao regime anterior,
passando-se a uma nova legislação
depois de novos estudos aconselha
dos pela experiência que, nesse
campo, já adquirimos.

A nova lei - que já vai sendo apli
cada - atribui aos juízes de meno
res funções exclusivametl.te judiciá
rias, quando é certo que o juiz de
menores deve ter, como tem tido,
atividade de maior profundidade.
Não é apenas o juiz, mas o elemento
polarizador de tôda a política de
'd.'!,SUltêne\.a. e tecu-pe!a.ção do menOI.
Era êle, com a elasticidade que lhe
concedia a legislação anterior, o
principal ponto de apoio de qual
quer programa que se desejasse
executar tendo em vista a recupe
ração, pela educação no seu sentido
mais amplo, do menor abandonado
ou infrator.

PaIadoxaimente, é à polícia que ca
be, agora, papel de relêvo no pro
cesso de encaminhamento do me·
nor, pois é a autoridade policial que
deverá ter o primeirà contacto com
o menor, nos limites fixados entre
quatorze e dezoito anos. Assim se
rão agente. policiais que, tendo co
nhecimento da ocorrência - são os
têrmos da lei - farão apresentar o
meno" e as testemunhas ao juiz
competente. E é ainda a policia que
iniciará as investigações quando ti
ver conhecimento da prática, por
menores de 14 a 18 anos, de fato
definido como infração penaL Ou
então, cabe à polícia, a seu critério,
apreender o menor e levá-lo ao juiz,
desde que entenda estar êle sem
meios de subsistência ou vagando

em lugares interditos. Isto quer di
zer, que a polícia levará o menor
!lara o interior de su.as IeparU~ões,

em promiscuidade com delinqüentes
adultos, permitindo atuem sôbre êle,
em cuja imaturidade reside a malor
esperança de recuperação, tôda a
fôrça de corrupção própria de esta
belecimentos policiais onde impe
ram, sobretudo, métodos que irão
marcar, de forma indelével, o me
nor, impedindo, na mal,)ria das
vêzes, a sua devolução à sociedade,
como um cidadão prestante,

Cabe aqui lembrar algumas decla
rações e recomendações do VIII
Congresso Pan-Americano da Cri
ança, reunido em Washington em
maio de 1942, onde se diz que é ne
cessário criar um ambiente tamUiar
adequado ao desenvolvimento da
crianr;a. Ora, não sera. através de
d1l1gências policiais e de decidida
atuação da polícia nos primeiros e
decisivos momentos em que o menor
venha a infringir a uma norma
legal, que estaremos criando condi
ções para sua reeducação. Esta de
verta ter inicio no próprio instante
da infração e isto noose consegue
com medidas e intervenção poli·
ciais. t justamente aí que surge a
figura tutelar do juiz de menores.
( ... ) SOmente êle, com a dedicação
de seus auxlllares, poderá encontrar
o encaminhamento inicial de um
problema que, mal iniciado, Jamais
poderá ser solucionado.

A nova lei de menores não apresen
ta, em verdade, quaisquer perspec
tivas de melhoria do sistema atual,
contribuindo, isto sim, para um
retrocesso no trato dêsse problema
de capital importância.

A assessoria do Sr. Presidente da
República, que não soube acon~

selhá-Io no momento da edição
do diploma, deve, agora, rever
sua posição, para que seja revo-
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gada essa legislação, não de prote
~ão, mas editada contra o me
nor." (~4)

ANÉSIO DE PAULA, Secretário da Jus
tiça do Estado de São Paulo:

"Não contesto a necessidade de uma
nova lei. Apenas sou de opinião que
a nova lei deve ser aperfeiçoada,
porque, em certos pontos, retroagiu.
Esta lei nega os pressupostos fun
damentais da melhor politica de
encaminhamento social dos meno
res; procura punir, castigar, quan
do, na realidade, deveria facilitar o
mais adequado aproveitamento do
menor, como elemento útil à socie
dade. Antes de visar a sua punição,
deveria dar-lhes as condições im
prescindíveis à sua formaçào moral
e profissional. Deve transformá-lo
em um elemento útil à sociedade,
pelo amparo e pela compreensão,
deixando tão-somente de procurar
puni-lo. As penas impostas são se
veras, e, muitas vêzes, os menores
são vistos como se fôssem um de
linqüente comum".

"AO invés de propiciar um ambiente
favorável para o futuro do menor,
a nova lei, pelo contrário, se preo
cupa em estabelecer antecedentes
criminais, com graves conseqüên
cias para a formação do caráter do
menor e suas futuras responsabili
dades na sociedade. Ingressa na
maioridade com a marca de seus
érros do passado. Em meu entender
a principal preocupação deveria ser
justamente a de impedir que, res
socializado, o menor atinja a maio
ridade estigmatizado por antece
dentes que poderào inDuir desfavo
ràvelmente no rumo de sua vida
futura," (25)

OS JUIZADOS DE MENORES DO
NORDESTE E DO RIO DE JANEIRO, em

memorial enviado ao Presidente Costa e
Silva, reivindicaram, no item D.o 8:

"Revisão urgente da Lei n.o 5.258,
de 10 de abril de 1967, que, alteran
do a sistemática da legislação bra
sileira referente ao menor infrator,
significa um violento retrocesso na
evolução do Direito Brasileiro," (~Il)

ALíRIO CAVALLIERE, Juiz Substituto
de Menores da Guanabara, em palestra
sôbre "O Menor Infrator e Aspectos da
Delinqüência Juveníl", salientou o re
púdio unânime dos Juízes de Menores de
nosso País à Lei n.O 5.258, "cujo sistema
não condiz com a tradição brasileira,
mostrando ser falha quando considera o
menor irresponsável e, não obstante, o
submete a processo criminal". (27)

E, em entrevista concedida ao jornal
O Globo, o mesmo Juiz ofereceu dois
exemplos para demonstrar a debilidade
da nova lei:

"Assim, um rapaz de 15 anos que
se envolva num caso de sedução a
jovem de 17 - portanto mais velha
que êle - incorre em crime de
sedução.

Ora, muitas vêzes êle é quem foi
seduzido. E, não obstante, o Juiz,
sem qualquer condescendência, é
obrigado a interná-lo por um mini
mo de 16 meses, segundo a lei.

Outro caso possível é o de um garoto
que, por exemplo, roube uma caneta
na escola: mesmo que se trate de
um primeiro furto e que o infrator
seja de boa família, o juiz é obriga
do a interná-lo por um mínimo de
8 meses." (28)

Ainda, em declaração conjunta com o
Juiz de Menores CAVALCANTI DE GUS
MAO, afirmava:

"A Lei n.O 5.258, mesmo modifican
do uma lei de 1943, é falha e não

(24) o Estado de Silo PauJo - 30-4-67
(25) Dlário d~ São Paulo - 12-5-67
(26) Diíirlo de Notícias - 2-6-67
127) Correio da Manhã - 15-12-67
(28) O Globo - 17-4-67
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demonstra ter sido assinada em
nossa época e não acreditamos que
o Marechal costa e Silva tenha lido
o texto ou mesmo consultado algum
jurista.

Esta lei tira dos juízes aquêle arbí
trio de bom pai de família, obrigan
do a internação de menores por
prazo fixo, o que é um retrocesso,
pois cabe ao Juizado determlnar o
prazo em que o menor deve ou não
permanecer internado, visto que
muitas coisas se modificam com esta
internação.

Portanto, cabe aos Juízes determi
nar a suspensão ou mesmo o prosse
guimento da pena, e isso, com a
nova lei, tarna-se inteiramente im
possível." P~}

Em memorial entregue ao Ministro da
Justiça, Prof. GAMA E SILVA, () Secretá.
rio da Justiça do Estado de São Paulo,
Sr. AN8SIO DE PAULA, apresentou, em
nome do Governador, as seguintes suges
tões para o aprimoramento da Lei n.o
5.258, de 10 de abril de 1967:

RESTIUÇOES AO ARTIGO 2.°

"A nosso Ver, o disposto nesse artigo
retira do mencionado diploma legaI
a verdadeira inspiração que deve
nortear uma lei dessa natureza: a
posição do juiz como o pai que
aconselha e a preocupação primeira
de proteger do que punir e castigar.
Assim é que, nos casos de prática
por menores de delítos punidos com
reclusão (letra b), determina-se a
"internação em estabelecimento
apropria.do para a sua reeducação"
por tempo que varia entre o míni
mo e o máximo, embora reduzidos
de 1/3, da pena cominada ao delito
praticado por adulto. Ora, Se esta
belece prazo de internaçáo entre
minimo e máximo, não mais se po
de falar em mera medida de reedu
cação, mas sim de pena. No caso de
crime punido com reclusão, confi-

gurada a hipótese legal, está o juiz
jungido a apllcar, embora com ate
nuação, entre o mínimo e o máXi
mo, uma internação por prazo de
terminado. E, portanto, uma pena,
um castigo, com prazo certo em lei,
o que retira ao magistrado dos me
nores (parágraf{) I da letra b) a
possib1l1dade da reeducação como,
por exemplo, com a devolllção do
menor à família.

Na hipótese de reclusão, deverá ser
internado obrigatOrIamente. A rea
Udade tem demonstrado ser impos
sível a reeducação com data previa
mente designada.

A aplicação prática do disposto nas
letras a e b enseja ainda flagrante
contradiçáo, punindo-se, em cert",s
casos, mais brandamente as infra
ções mais graves. PeJa letra a 
crimes punidos com detenção - a
internação varia, no mínimo, de seis
meses, até os 21 anos. Pela letra b,
a intemação mínima será de 2/3 da
pena privativa de liberdade comi
nada ao tato na lei penal. Exempli
ficando-se: se o menor pratica o
delito inscrito no art. 150 do CódIgo
Penal - invasão de domicilio - a
que é cominada pena de um a três
meses de detenção, uma vez inter
nado o será pelo prazo mínimo de
seis meses, podendo assim perma
necer até completar 21 anos. Trata
se, como se vê, de uma infração
simples dIante, saliente-se, da prá
tica de um furto (art. 155 do Códi
go Penal) ou de um estelionato (art.
171 do Código Penal) em que a
pena em seu mínimo é de um ano
de reclusão. Nesta última circuns
tância - reclusão, com que são
punidas as infrações penais mais
graves - o menor poderá ser inter
nado pelo cálculo do prazo no míni
mo cominado ao adulto com redu~

dução de um têrço (I /:1)' ou seja,

(29) Tribuna da Imprensa - 15-4-67
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pelo prt.zo de 8 meses, e não correrá
o risco de internação até Os 21
anos, como na hipótese da deten
ção, com que se punem infrações
penais menos graves.

Neste particular, acentue-se que,
desde a revogação do Código Ctimi
nal de 1830, que apenava também
menores pela cumplicidade no de
lito, a consciência jurídica do País
vem preconizando a substituição da
aplícação de penas punitivas pelas
medidas de ordem educativa.

A PROTEÇAO DO ESTADO

Esta situação ainda se agrava
quando, na redação da letra a do
dispositivo mencionado, se fala que
o "menor moralmente abandonado"
e mais ainda ~ "ou se achar em
perigo de o ser" - poderá ser inter
nado "pelo menos por seis meses".
É a possibilidade de aplicação de
pena a um menor que ficou j:edu
zido a uma condição para a qual
pessoalmente não concorreu, pois
culpa não lhe cabe se seus pais, a
sociedade oU seus responsáveis, não
lhe deram o amparo moral devido.
Neste caso, cahe aa Estado, ao invés
de punir, suprir esta falta de condi
ção moral, pelas vias mais humanas
e educativas de proteção.

O PARÁGRAFO 5.°

Ainda no art. 2.°, circunstância
nada recomendável é preconizada
pelo § 5.°, em caso de particular
periculosidade ou quando não hou
ver estabelecimento adequado, a in
ternação será feita {por insanidade}
em secção especial de estabeleci
mento destinado a adultos. Na prá
tica. tal medida poderá ter graves
conseqüências. pois na falta de
t'stabelecimento adequado, o menor
insano. que deve merecer a melhor
orienta<;ii.o moral e humana. vai
ficar...mbora em se(,'úo especJal. em
est[lbr1ecimento destinado a adulto,

ou &eja, no manicômio judiciário ou
em outro hospital-presídio qualquer.
A não perfeita observância de uma
seção espeCial em estabelecimento
destinado a adultos poderá favore
cer a promiscuidade. porém mais
graVe é deixar um menor, a quem
se deve o amparo, com o estigma
de ter passado por um hospital
presídio destinado evidentemente a
adultos, com insuperáveis óbices à
sua futura ressocialização.

o SEGRSDO DE JUSTIÇA

Em nosso entender, gravíssimo é o
disposto no § 7.° do art. 2.°, quando
diz que "na fixação da pena crimi
nal aos maiores de 18 anos. serão
levados em conta, para os efeitos do
art. 42 do Código Penal, os elementos
da vida pregressa constantes do
Juízo de Menores (art. 5.°)." t.ste
dispositivo conflita flagrantemente
com o art. 23 do Código Pena., que
taxativamente dispõe que "os me
nores de 18 anos são penalmente
irresponsáveis". Sobretudo, a consi
deração da vida pregressa do me
nor pelo juiz criminal anula a tra
diçâo do segrêdo de justiça, que tão
grandes benefícios traz à recupera
ção do menor infrator. Ao invés de
propiciar um ambiente favorável
para D futuro do menor, esta impo
sição, pelo contrário, se preocupa em
estabelecer antecedentes criminais,
com desagradáveis conseqüências
para a formação do carater do me
nor e suas futuras responsabilida
des na sociedade." ( ... ) PO)

v - A NOVA LEI

Era de se esperar, que dez meses de
frustrada aplicação dessa lei - aliada ao
repúdio generalizado de figuras tão ex
ponenciais - sensibilizassem o Govêr
no para uma reformulação ou, pelo me
nos. para um retôrno à situação anterior.
Opte·u o Ministério da Justiça pelo recuo

130 I o E"tado d~ São Paulo ~ 18-6-67
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ao antigo sIstema, propondo ao Presi
dente da. República projeto de lei modi
ficando parcialmente a Lei n.o 5.258.
&se projeto - enviado ao Congresso
Nacional através da Mensagem n.o .. '
69/1968 - foi apresentado nos seguintes
têrmos:

PROJETO N.O 1.042 DE 1968

"Altera a Lei n.O 5.258, de 10 de abrU
de 1967, que dispõe sõbre medIdas
aplicáveIs a menores de 18 anos e
dá outras provIdências."

(MENSAGEM N.\) 69, DE 1965,
PODER EXECUTIVO)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° - Os arts. 1.0, 2.°, 4.0, 6.° e 15,
§ 2.°, da Lei n.O 5.258, de 19 de abril de
1967, passarão a ter a seguinte redação:

"Art. 1.°_ Os menores de 18 anos
ficarão sujeitos pela prática de fatos
considerados infrações penais, às
normas estabelecidas nesta lei.

"Art. 2.° - São as seguintes as me
didas aplicáveis aos menores de 14
a 18 anos:
I - se oS motivos e as circunstâncias
do fato e as condições do menor não
evidenciam periculosidade, o Juiz
poderá deixá-lo com o pai ou res
ponsável, confiá-lo a tutor ou a
quem assuma a sua guarda, ou
mandar interná-lo em estabeleci
mento de reeducação profissional e,
a qualquer tempo, revogar ou modi~

ficar a decisão.

II - se os elementos referidos na
alínea anterior evidenciam periculo
sidade o menor será internado em
estabelecimento adequado. até que,
medIante parecer do respectivo dire
tor ou do órgão administrativo com
petente e do Ministério Público, o
Juiz declare a cessação da pertculo
sidade.

~ 1.° - Em casos excepcionais, o Juiz
poderá mandar internar o menor
perigoso em seção especial de esta-

belecimento destinado a adultos. até
que seja declarada a cessação da pe
riculosidade, na forma da alínea II
dêste artigo.

§ 2.0 - Completada a maioridade
sem que haj a sido declarada a ces
sação da periculosidade, observar
se-ão os U 2.0 e 3.° do art. 7.0. do
Decreto-lei n.O 3.914, de 9 de dezem
bro de 1941.

§ 3.° - O Juiz poderá sujeitar o me
nor desl1gado em virtude de cessa
ção da periculosidade a vigilância,
nas condições e pelo prazo que
fixar, e cessar o desligamento no
caso de inobservância das condições
ou de nova revelação de periculosi
dade.

"Art. 4.° - Quando se tratar de
menor de 14 anos, a autoridade po
licial logo que tiver conhecim.ento
da ocorrência farà apresentar o me
nor e as testemunhas ao Juiz- com
petente que procederá sem preiuizo
do ~isposto nesta lei, na forma dos
arts. 63 e seus parágrafos e 79 do
Decreto número 17.943-A, de 12 de
outubro de 1927 (Código de Meno
res), com audiência do Ministério
Público.

"Art. 6.° - A decisão definitiva do
Juiz ficará sujeita. a reexame do
Conselho de Justiça do DiStrito Fe
deral, ou de órgão judicIário corres
pondente nos Estados a pedido do
Ministério Público, ou do pai ou
responsável.

Parágrafo único - O pedido de re
exame terá efeito devolutivo e será
apresentado dentro de dez dias con
tados da intimação, devendo os au
tos subir no prazo de cinco dias,
após ouvidos, em tríduo o Ministé
rio Público, e, quando fôr o caso, o
pai ou responsável. O órgão rev1sor
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poderá determinar as diligências
que entender convenientes para seu
esclarecimento.

"Art. 15 - .

~ 2.° - Da decisão do Juiz, caberá
reexame nos têrmos do art. 6.°,
quando a multa tõr superior a dois
salários-mínimos vigentes na Re
gião."

Art. Z,a - O valor da multa referida
no art. 128, § 7.°, do Decreto mimero
17.943-A, de 12 de outubro de 1927, não
poderá ser inferior à metade nem supe
rior ao dôbro do salário-mínimo vlgente
na Região, por menor admitido, apli
cada em dôbro no caso de reincidência:

Art. 3.° - Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Art. 4.° - Revogam-se as dísposições
em contrário.

TEXTO DA MENSAGEM DO PODER
EXECUTIVO

EXmas. Srs. Membros do Congresso
Nacional.

Na forma do art. 54, §§ 1.0 e 2.° da
ConstituiÇão Federal, tenho a honra de
submeter à deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Ministro da Justíça, o ane
xo projeto de lei que altera a Lei n.O ..

5.258, de 10 de abril de 1967, que dispõe
sõbre medidas aplicáveis aos menores
de 18 anos que praticarem atos defini
dos como infrações penais.

Brasília, 13 de fevereIro de 1968. 
Costa e Silva.

G-1QB-B

Brasilia, 31 de janeiro de 1968.

Excelentissimo Senhor Presidente da
República

Houve por bem Vossa Excelência
sancionar a Lei n.O 5.258, de 10 de abril
de 1967, que revogou o Decreto-lei n. O

6.026, de 24 de novembro de 1943, que

dispunha "sôbre as medidas aplicáveis
aos menores de 18 anos pela prática de
iaws considerados lnfrações penais".

2. No decurso dos dez meses de vigên
cia da nova lei, os Juízes de Menores
dos Estados da Guanabara, de São Pau
lo, do Rio de Janeiro e do Distrito Fe
deral, assim como o Movímento de Ar
regimentação Feminino do Estado de
São Paulo e a Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor e professôres uni
versitários solicitaram a êste Ministério
propusesse a Vossa Excelência a revo
gação dêsse diploma legal e o restabele
cimento da legislação anterior, até que
fôsse elaborado o nôvo Código de Meno
res.

3. Justificaram os magistrados, com a
experiência que lhes proporcionam o
trato diuturno dos problemas de meno
res, que o Brasil não conta com estabe
lecimentos bastantes para receber os
que, em decorrência dessa lei, nêles
devam ser internados. Ressaltaram,
também, e nesse passo em consonância
com a Fundação Nacional do Bem
Estar do Menor e o Movimento de Ar
regimentação Feminino do Estado de
São Paulo, que o internamento de me
nores deve constituir medida extrema.
O ideal é sempre o lar, quando não o
próprio, um lar substituto, evitando-se,
tanto quanto possível, retirar o menor
do ambiente que pode recuperá-lo, isto
é, o ambiente da família natural ou
substituta.

4. O menor primário - acrescentaram
~- salvo caso de comprovada periculosi
dade, jamais deve ser internado e, mui
to menos, por tempo previamente fixa
do. Ao revés deve~se conceder-lhe opor
tunidade de recuperação, tanto mais
quando a sua personalidade, seus ante
cedentes, o ambiente em que vive e ou
tros elementos convençam o magistra
do de que a internaçãu é contra-indi
cada.

5. Por outro lado, mesmo quando re
conhecida conveniente a ínternaçuo, o
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prazo deve ficar ao prudente arbitrJo do
Juiz, jamais fixado previamente, porque
a reeducação do menor é tarefa a que
não se pode assinar prazo, e sOmente o
educador, com o auxilio de psicólogos c
de outros técnicos, poderá dizer quando
um menor deixou de ser perigoso e pode
ser considerado apto à reintegração no
convívio da família e da sociedade.

6. No mesmo sentido, as ponderações
judiciosas da Fundaçáo Nacional do
Bem-Estar do Menor - a quem a lei
atribui competência para formular a
política nacional do menor - e do Mo
vimento de Arregimentação Feminino
do Estado de São Paulo e de eminentes
professõres universitários.

7. A Lei n.o 5.258, de 10 de abril de
1967, todavia, pressupõe a periculosida
de do menor, pelo simples fato de o Có
digo Penal cominar pena de reclusão à
infração por éle comet1da, avançando,
demasiadamente, na preocupação de
dispensar tratamento mais severo à de
linqüência juvenil.

8. Outra inovação, também, julgada
inconveniente, é a que se relaciona com
a obrigatoriedade de os juizes criminais,
antes de proferirem sentença, requisi
tarem aos Juízes de 1Ienores os antece
dentes do indiciado, não só pela impos
sibU1dade de aquêles magistrados, nas
Capitais dos Estados e no Estado da
Guanabara - onde existem mais' de
duas dezenas de Varas Criminais 
atenderem as requisições, mas, ainda
porque êsses Juízes, em todo o Pais, e a
bem dos menores, sempre mantiveram o
mais rigoroso sigilo quanto a vida dos
infratores juvenis, evitando e proibindo
a divulgação de qualquer notícia, perti
nente ao menor ou a infração por êle
cometida, de modo que os erros da ju
ventude morrem sempre no âmbito da
Justiça de Menores. E essa orientação se
j ustinea para que a criança tenha segu
ram'!] de que, no futuro, não serão co
nhecidas as faltas porventura praticadas
em tenra idade.

9. Há, todavia, aspectos positivos na
lei, cuja revogação é proposta, tanto
assim que nenhuma censura razoável
lhes é formulada, .razão por que, no to
cante a êles, não se justifica a revoga
ção, impondo-se, apenas, a modificação
parcial da lei para atender às criticas
Q.ue se patenteIam procedentes. A revo
gação total da Lei n.o 5.258, de 10 de
abril de 1967, e o restabelecimento, puro
e simples, da legislação anterior, não me
parecem aconselháveis, pelos motivos
anteriormente aduzidos.

10. Necessária, também, para que não
perca o seu valor intimidativo, é a atua
lização do vaiar da multa aplicável aos
empresários, diretores ou donos de esta
belecimentos cinematográficos, ou res
ponsáveis pelos espetáculos que permi
tirem o acesso a êstes dos menores proi
bidos por lei, fixada pelo Decreto n.o
17.943-A, de 12 de outubro de 1927, no
mínimo de NCr$ 0,05 (cinco centavos)
e no máximo de NCr$ 0,20 (vinte centa:.
vos) por menor admitido, elevada ao
dõbro, em caso de reincidência, eis que
face à desvalorização da moeda, no de
curso dos últimos quarenta anos, tor
nou-se, tndubl.tàvelmente, irrisórIa. O
projeto eleva a multa para quantia
equivalente ao valor de meio, no mini
mo, e ao dóbro, no máximo, do salárfo
mínimo vigente na região.

11. Por se me afigurarem, merecedo
ras, em parte, de acolhimento as suges
tões apresentadas a êste Ministério,
tenho a honra de. submeter à elevada
consideração de Vossa Excelêncla anexo
projeto de lei, acompanhado de mensa
gem, e de opinar Ilor que se digne Vossa
Excelência de encaminhá-lo ao Con
gresso Nacional.

Aproveito a oportunidade para apre
sentar a Vossa Excelência protestos de
profundo respeito. - Luís Antônio da
Gama e Silva, Ministro da Justiça.
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Apenas uma emenda de plenário re
cebeu o projeto do Executivo:

EMENDA DE PLENARIO

"Acrescente-se onde convier:

Na fiscalização de menores também
são competentes os membros do Minis
tério Público, indiscriminadamente, a
quem ficam conferidos direitos de livre
ingresso em tôdas as casas dI;: espetá
cuIa, teatros, diversões, estabelecimentos
cinematográficos. clubes sociais, salões
de jOgos, praças de esportes, hipódro
mos, asilos, fundações, hospitais, casa de
custódia, depósitos de presos, reforma
tórios, estabelecimentos que admitem
trabalhos de menores e de reeducação
profissi anal.

Parágrafo umco - O membro do Mi
nistério Público que verificar em sua fi8
c31ização qualquer irregularidade, dela
dará cc·nhecimento ao Juiz de Menores
da localidade, dentro de vinte e quatro
(241 horas e das providências que fo
ram tomadas."

Justificativa

1) A presente emenda é perfeitamen
te constitucional. Não cria cargos e nem
acarreta aumento d," despesas_ Visa
aliás, através dos Membros do Ministé
rio Público, autênticos fiscais da lei dar
um maior amparo no sentido de assis
tência aos menores, com fiscalização
freqüente e periódica em locais, luga
res e distâncias diversas onde porventu
ra venham a freqüentar e estejam
proibidos ou mesmo recolhidos, repre
sentando contra os infratores para pu
nição na forma legal.

2) É do próprio projeto original reco
nhecendo a participação efetiva do Mi
nisteria Público no problema tão cruci
ante, de difícil solução e que tem sido
motivo de preocupação para nossas au
toridades constituidas desde outrora c
mais acentuadamente nos dias atuais.

Seria bom lembrar que a maioria dos
Estados da Federação têm conferido

tais atribuições e direitos aOS seus mem
bros.

3) Impõe assim, receber a aprovação
desta Casa, como medida de constitu
ele·nulidade, direito e jUstiça.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de
1968.

A Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados deu parecer
unânime pela aprovação. tanto do pro
jeto como da emenda de plenário, nos
térmos do voto do Relator, !lssim profe
rido:

COMI8SAO DE CONST!TUIÇAO

E JUSTIÇA

Parecer do Relator

Encaminhado pela Mensagem nú
mero 69-68, do Poder Executivo, o pre
sente Projeto resulta do atendimento de
apelo feito ao Poder Executivo pelos
Juizes de Menores dos Estados da Gua
nabara, de São Paulo, do Rio de .Janeiro
e do Distrito Federal, assim como do
Movimento de Arregimentação Femini
no, da Fundação do Bem-Estar Social e
de professores universitários, os quais,
depois de 19 meses de vigência da Lei
n.O 5.258... solicitaram a sua revogação e
o restabelecimento da legislação ante
rior, até que fôsse elaborado o nosso
Código de Menores. A Lei objeto do apê
lo foi de iniciativa do então deputado
Menezes Córtes, afinal efetivada no iní
cio da passada sessão legislativa de
1967. O Ministro da Justiça, no interêsse
de pleitear a revogação do diploma
legal, oferece-lhe <:tlterações que atin
gem o artigo 1.0. o art. 2°, incisos e pa
rágrafos, o art. 4°, o art. 0.° e, art-. 15.
Em plenário apresentou-se emenda lJue
visa a melhor integrar o Ministério
Público na tarefa de fiscalização de
menores.

PARECER

o Projeto deVe, a nosso ver, ser apr~

vado por esta Comissão, indiscutível,
como se nos afig'ura, a sua constitucio-
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nalidade, além do sIgnificado do seu
mérito. Não nos parece, de outra. parte
exista razão para que se recuse a emen~

da, aqui incluída.

Sala das Reuniões, 14 de março de
1968. - Mata Machado, Relator.

PARECER DA COMISSAO

A ComIssão de ConstItuição e Justiça,
em reunião de sua turma "B", realiZada
em 14 de março de 1968, opinou, unâni
memente, pela constitucionalidade e
aprovação do Projeto 1.042~8 e da
Emenda de Plenário, nos têrmos do Pa
recer do Relator.

Estiveram presentes os Srs. Deputados
Djalma Marinho, Presidente; Matta
Machado, Relator; Celestíno Filho,
Arruda Câmara, José Sally, Murilo Baw

d~ró, Pires Sabóia, Rubem Nogueira,
Luís Athayde, Flaviano Ribeiro e Ray
mundo Dlniz.

Sala das Comissões, 14 de março de
1968. Djalma Marinho, PresIdente
Matta Machado, Relator. (31)

Projeto e emenda, aprovados na Câ
mara dos Deputados, passam à trami
tação no Senado Federal onde, sob o
crivo de sua Comissão de Constituição
e Justiça, sofrem alteraçóes propostas
no parecer do Relator, senador Aloysio
de Carvalho:

PARECER N.o 342, DE 1968

Da Comissão de Constituição e
Justiça sõbre o Projeto de Lei da
Câmara n.O 41, de 1968 (n.o 1.0U-B
de 1968 na Casa de origem), que
altera a Lei n.O 5.258. de 10-4-67, que
dispõe sõbre medidas aplicáveis aos
m(;nores de dezoito anos pela práti
ca de fatos definidos como infrações
penais e dá outras providências.

Relator: Senador Aloysio de Carvalho.

O Projeto de Lei D.O 41, de 1968 (n.o
1.Q42-B na Casa de origem) - iniciati
va da Presidência da República - alte
ra os arts. 1.0, 2.°, incisos e parágrafos,

4.°, 6.0 e 15, § 2.0, da Lei n.o 5.258, de 10
de abril de 1967, que dl.spôe sônre medi
das aplicáveIs aos menores de 18 anos
pela prática de fatos definidos como in
frações penais.

Além dessas modificações, estabelece
o Proj eto que o valor da multa retertda.
no art. 128, § 7,°, do Decreto n.\> 17.943-A,
de 12 de outubro de 1927 (multa aos em
presários, diretores ou donos de estabe
lecImentos cinematográfIcos ou aos res
ponsáveis pelos espetáculos que consen
tirem no ingresso, não permItido em lei,

.de menores, não poderá ser inferior à
metade nem superior ao duplo do sa
lário-mínimo vigente na região, apllca
da em dóbro no caso da reincIdência.
Anteriormente, isto é, pelo citado D~

creto n.o 17.943-A, que consolidou as leis
de assistência e proteção a menores, a
multa era de clnqüénta a duzentos cru
zeiros velhos, elevada, na hipótese de
reincidência, ao dôbro. Ali, como aInda
agora, a imposição dessa multa corres
ponde a cada menor admitido ao espe
táculo.

Por emenda aprovada na Câmara dos
Deputados, foi ainda inserido no ProJe
to, constituindo o seu artigo 3.°, texto
pelo qual "na fiscalização de menores
também são competentes, lndlserinúna
damente, (sic) os membros do MInisté
rio Público, assegurando-se-lhes direito
de "livre ingresso em tôdas as casas de
espetáculos, teatros, diversões, estabelecI
mentos cinematográficos, clubes socIais,
salões de jogos, praças de esportes, hi
pódromos, asilos, fundações, hosPitais,
casas de custódia, depósItos de presos,
reformatórios, estabelecimentos que ad
mitem trabalhos de menores e de edu
cação profIssIonal" (sie). Não há llmi
te, como se vê, a êsse singular direito
chamado de "livre ingresso". E a cir
cunstância de êle se exercer "indiscrimi
nadamente", como expresso no contexto
da disposição, faz antever, de logo, 08

abusos a que pode dar lugar, não sendo
para desprezar que numerosos membros

(31) D.C.N. - I - 16-3-68 - pál/:. 449
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do Ministério Público teriam acesso,
sem qualquer õnus, a uma mesma fes
ta de clube social, circunscrita, de ordi
nário, aos que são associados e pagam
mensalidades exatamente para o gôzo
desse privilégio.

O primeiro artigo da Lei n.o 5.258
alterado pelo Projeto é, precisamente, o
artigo inicial. Na lei está dito que "os
menores de 14 anos que praticarem fa
tos definidos co~o infrações penais
ficam sujeitos a medidas de proteção,
assistência, vigilância e reeducação, de
acôrdo com a sua personalidade e a na
tureza, os móveis e as circunstâncias do
fato". O Projeto reduz todo êsse enun
c1ado ao seguinte: "Os menores de 18
anos ficarão sujeitos pela prática de
fatos considerados infrações penais, às
normas estabelecidas nesta Lei". Em
conseqüência disso, o artigo 2.0, da Lei,
que se reportava aos maiores de 18 anos,
submetendo-os a determinadas medidas,
além das mencionadas no artigo 1.0 para
os menores de 14 anos, passa a ter outra
redação, em que se enumeram as medi
das aplicáveis aos infratores que este
jam entre aquêles limites de idade, tor
nando-se, destarte, desnecessária a
ênfase com .que o artigo 1° da lei se
refere aos menores de 14 anos. É que
para tais infratores juvenis, a própria
lei admitia, em seu artigo 4.°, que a
autoridade policial, logo que tivesse
conhecimento da ocorrência, fizesse
apresentar o menor e as testemunhas
ao juiz competente, o qual, sem prejuí
zo do disposto na lei em causa, proce
deria na forma do Código de Menores
(Decreto de 12 de outubro de 1927 
arts. 68 e seus parágrafos e 79), não
podendo, entretanto, a internação, de
que aí se cogitava em asilo, casa de
educação, escola de preservação, pro
longar-se além da data em que o me
nor completasse dezoito anos. O Proje
to repete a norma do artigo 4.° da Lei
n.O 5.258, silenciosamente, porém, sôbre
essa ressalva.

Quanto ao artigo 6.°, a alteração pro
posta pelo Projeto é a de simples
supressão do parágrafo em que se per
mitia reexame pelo próprio juiz de sua
decisão em casos de relaxamento da
medida de internação do menor infra
tor. Finalmente, alterando o valor da
multa prevista no § 2.° do art. 15,
ensejando reexame da decisão do
Juiz nos têrmos do art. 6.0, § 1.°,
o Projeto modifica êsse valor para
quantia superior a dois salários-mí
nimos vigentes na região, e uma vez
que, em disposição anterior, eliminou do
artigo 6.° o parágrafo 2.°, transforman
do em único o parágrafo que era pri
meiro, s6 se refere, agora, ao artigo ô. o•
isto é, sem qualquer remissão a pará
grafo.

A proposta governamental não ofere
ce nenhuma perspectiva de vulto, por
forma a aperfeiçoarmos o vigente siste
ma de proteção e assistência ao menor,
seja o menor abandonado, seja o me
nor infrator. O que possuímos, no par
ticular, de modo nenhum nos recomen
da perante oos outros povos. Se as leis
têm sido timidas no encararem o mo
mentoso problema, a prática das provi
dências por elas propugnadas tem sido
tarda, dispersiva, ineficaz, por assim di
zer nula. Alguns magistrados, com a sua
atuação inteligente e humanitária, é
que buscam suprir as deficiências da lei
e da prática, apelando, tantas vêzes,
para a generosa iniciativa privada. Re
cordem-se, de passagem, como exemplo
dessa judicatura esclarecida, duas emi
nentes figuras, a do Juiz de Menores do
então Distrito Federal, Dr. J. A. de Meno
Mattos. que ligou o seu nome à cuidado
sa elaboração, em 1927, do chamado
"Código de Menores", fadada, por certo,
a êxito, se a êle correspondesse a devi
da execução com o uso dos instrumentos
de ação específica nêle previstos, e o
antigo Juiz de Direito Privativo da Vara
de Menores na capital de São Paulo,
Dl'. Eduardo de Oliveira Cruz, que em
determinada época realizou meritório
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trabalho pela causa do menor desajus
tado, conclamando à tarefa govêmo e
povo paulistas, que, em verdade, não o
desaj udaram.

Promulgado, em 1940, o nóvo Código
Penal, com profunda modificação no
que se referia à disciplina penal do me
nor, uma vez que elevou até 18 anos,
o periodo da irresponsabUidade plena,
dantes limitado nos nove anos, eli
minando, por outro lado, o critério de
discernimento para à ocorrência de pe
~a, se estivesse o infrator entre nove
e quatorze anos, houve que ajustar aos
novos mandamentos o antigo Código dos
Menores, resultando daí o Decreto-lei
n.O 6.026, de 24 de novembro de 1943,
cujo artigo 2.° enunciava as medidas
aplicáveis no período dos 14 aos 18 anos,
na conformidade da existência, ou não,
da periculosidade do agente, determi
nando-se, ainda, pelo artigo 3.°, que em
se tratando de menor até 14 anos, o
Juiz adotarIa livremente as medidas de
assistência e proteção aconselháveis,
tendo em conta motivos e circunstân
cias do tato, bem como as condições
próprias do autor da infração.

Vigorou êsse diploma até o advento,
no ano passado, dá Lei n,o 5.258, de lO
de abril, introduzindo alterações essen
ciais, com o propósito, declarado na jus
tificação do Projeto, de tornar mais efi
caz a defesa da sociedade diante da ju
ventude que se convencionoU chamar
de "transviada". Dessa Lei n.O 5.258,
cuja revogação pronta os juízes de me
nores da Guanabara e de São Paulo,
dentre outros, solicitaram em memorial
dirigido à Presidência da República,
recomendando o restabeleclmento da
legislação anterior até que se elabore o
nôvo código de menores - e com o que,
afinal, advertiram o Poder Executivo
para a remessa da proposição sob exa
me, atendidos, em parte, os autorizados
apelos - disse, não há muitos dias, o
ilustre desembargador Bulhões Carva
lho, numa série de artigos publlcados no
"Jornal do Brasil", que "1êz letra rasa

do postulado segundo o qual ao menor
somente devem ser aplicadas medidas
educativas, sem o caráter repressivo
próprio da pena ou da medida de segu
rança, tratando, ademais, os menores de
14 a 18 anos com muito maior severida
de do que a lei comum em relação aos
criminosos adultos" ("Jornal do Brasil"
de 24-3-68), Aliás, da referência a lei
anterior, a de número 6.026, do ano de
1943, não é menos viva a crítica do emi
nente magIstrado. acusando de "inade
quado" o regime a que ela se propôs, e
explicando por isso o completo malógro
da sua prática. Ooc. cito 23 -3 -68) .

Infelizmente, a iniciativa legislativa
do Ministério da. Justiça, carente de
qualquer idéia nova sôbre o árduo pro
blema, cinge-se a repetir, em boa por
ção, o Decreto-lei n.O 6.026, de 24 de no
vembro de 1943, Enviada para votação
no curto prazo de noventa dias, nos têr
mos do artigo 54 da Constituição Fe
deral, nenhuma apreciação pormenorI
zada lhe pôde ser feita. no lapso de qua 4

renta e cInco dias que cabe ao Senado,
dentro daquele penado. Entre reJeIta-la
de pleno, por impróprias as suas precel
tuações no estado atual dos critérios
sôbre o tratamento do menor infrator
(já. o nosso grande Esmeraldino Ba.n
deira, morto há quarenta anos, dIzia, no
seu tempo, que "para o menor, o míni
mo de repressão e o máximo de educa
ção") e aceitá-la, como está, visto que
melhora, ainda assim, sóbre o q\l.e exis
te, optamos pela aprovação, sem em
bargo das múltiplas reservas ao seu tex
to, como, de resto, ao seu sistema.

Uma dessas reservas inspirou-nos
emenda, através da qual tentamos a su
pressão do parágrafo 1.0 do artigo 2.°,
onde se estatul que, em casos excepcio
nais, poderá o juiz mandar internar o
menor considerado perigoso em secção
especial de estabelecimento destinado a
adultos, até que seja declarada a cessa
ção da periculosidade. Assim dispunha
o § 1.0 do artigo 2.° do Decreto~\ei de
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1943, passado, literalmente, como se vê,

para o Projeto. Mais cautelosa a Lei n."
5.258, admitindo êsse internamento so
mente na falta de estabelecimento ade
quada.

Qualquer que seja a condição, porém,
o que não se justifica é a providência,
que destoa dos postulados básicos do

direito protetor do menor, mesma que

adotada a título excepcional a reclusão
de criminosos adultos. Se outros muitos
inconvenientes não houvesse, bastaria o
da submissão do menor à disciplina
ordenada por pessoal da administração
ou a vigilância, sem o hábito de lidar

com a juventude, antes acostumada ao

convívio com delinqüentes amadureci
dos, alguns, incorrigiveis e da pior espé
cie, forçando rigores que não têm cabi
mento em relação aos internados jovens.
A êsse propósito, é interessante assina

lar que ainda a Interpol (O.l.P.C.), em
sua assembléia anual de setembro d')
ano passado, realizada na cidade japo
nesa de Kioto, encareceu a necessidade
de a prevenção como a repressão de de
linqüência juvenil de que se incumbam
elementos da Policia não serem exe
cutadas senão por elementos dotados
de formação especial para o delicado

mister. (ver informe de Henri Feraud,
in Revue de Science Criminelle et de
Droit Penal -- Paris - n.o 4 - auto dez.
1967}, Fácil é imaginar o conjunto de
atributos particulares, exigivel no pes
soal encarregado da ordem e discipIína
interna nos reformatórios para meno

res, contra~indicando, pois, a internação
dêstes em estabelecimentos onde cum
pram pena criminosos maiores de idade.
Não devemos, evidentemente, insistir na
experiência, que seria, de todo ponto,
funesta.

Finalmente, na translação que se féz,

para o Projeto, do texto da letra a do
artigo 2.° do Decreto-lei n.o 6.026, põsto
agora sob a indicação ou que é indis
pensável, para a compreensão de que o
internamento do menor, se ü couber,
tanto se fara em "estabelecimento de rc
educação", como em "estabelecimento

profissional". Tal se encontra redigido o

item do Projeto, parece tratar-se de
um só estabelecimento, que seria de
"reeducação profissional", quando a

realidade é que são dois, de diverso tipo.

um de "reeducação", outro, "profissio
nal". A leitura do Decreto-lei n.o 6.026,

que é a fonte do preceito, não deixa dú
vida. É êsse o objeto da segunda
emenda.

A terceira emenda que oferecemos
postula, obviamente, a eliminação da
exagerada franquia conferida aos mem
bros do Ministério Público, indistinta
mente, a pretexto de uma fiscalização
que é menos dêles do que dos assistentes
e auxiliares de Serviço Social de que se
utiliza o juizc especializado de menores,

integrantes do seu quadro ou a êle

alheios.

Com as reservas expostas, e outras,
implícitas, opinamos pela aprovação do
Projeto, feitas as três seguintes emen
das:

EMENDA N.o 1 - C.C.J.

Au.~ 1\' do artigo 2'.'
Suprima-se.

EMENDA N.O 2 -- C.CJ.

Ao item 1 do artigo Z.a
- Redija-se assim, in fine:

. .. ou mandar ínterná-Io em esta
belecimento de reeducação ou profis
sional e, a qualquer tempo, revogar ou
modificar a decisão.
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EMENDA N.o 3 - C.C.J.

Ao artigo 3.° e seu parágrafo único
- Suprima-se.

8ala das Comissões, em 23 de abril de
1968. - Milton Campos, Presidente;
Aloysio de Carvalho, Relator; Carlos
Lindenberg; Alvaro Maia; Edmundo
Levi; Antônio Carlos; Josapbat Marinho
e Eurieo Rezende. (32)

Encerrada a discussão da matéria o
Senador Aloysio de Carvalho - no enca
minhamento para votação e em adita
mento ao seu parecer na ComIssão de
Constituição e Justiça - pronunciou as
seguintes palavras:

"Meu parecer, como está dito, tem
muita reServa sôbre êste projeto.
Basta diZer, Sr. Presidente, que,
nesta altura do problema do menor
abandonado e do menor delinqüen
te, é um projeto que repete literal
mente as disposições de um decreto
lei de 1943. Quer dizer que, em 25
anos, não progredimos nada em
relação ao tratamento ao menor
abandonado ou delinqüente. De mo
do que, a meu ver, êsse projeto não
deveria ter transitado no prazo res
trl to de 90 dias.

Do Govêmo é que devia ter partido
a iniciativa de submeter a sua pro
posição a um prazo mais longo, ou
melhor dito, de não pedir que a
proposição fôsse discutida e deba
tida dentro do prazo restrito assina
la.do no art. 54 da Constituição. En
tretanto, não se trata, evidentemen~

te, de uma lei definitiva. Esta é uma
leI de transição, é uma lei de emer
gência, porque a Lei 5.258, de 10 de
abril do ano passado, votada pelo
Congresso Nacional e sendo autor
do projeto o saudoso Deputado Fe
deral pela Guanabara, Meneses
Côrtes, é uma lei destinada a um
insucesso absoluto, tão grande, que
os Juízes de Menores da Guanabara
e de São Paulo - e são êsses, real
mente, os maiores centros do Bra-

si! e, naturalmente, os mais auto
rizados para apresentar quaisquer
rp,serva.s ou restrições - solicita
ràm da Presidência da RepúbUca a
revogação da lei e o restabelecI
mento da legislação anterior.

Poderíamos, até, remontar o cha
mado Código de Menores, de 1927,
em cuja elaboração colaborou um
homem que se tornou notável pelo
seu trabalho em favor do menor, o
Juiz de Menores do então Distrito
Federal, Dr. Mello Mattos, criador
do Juízo Especial de Menores exe
cutado ainda com muito zêlo, muita
devoção, com grande espírito públi
co, por um juiz, também muito sau
doso e ilustre, de São Paulo, o Dr.
Eduardo de Oliveira Cruz, que rea
~izou um verdadeiro sacerdócIo, ape
lando para o Govêmo, para o povo,
para as instituições, em beneficio do
menor desaiustado.

Com êsse pensamento é Que dei o
parecer favorável ao projeto, mas
com a esperança segura de que pos
samos, dentro de pouco, modificar
esta lei que estamos votando no mo
mento, e da qual consegui, através
de emenda, eliminar um dispositivo
que me parece inteiramente absur
do, aquêle que permite ao Juiz de
Menores, em casos excepcionais,
recolher um menor deUnqüênte,
cuja periculosidade seja afirmada, a
um estabelecimento para criminosos
adultos, contanto que em seção
espet:ial.

Espero, portanto, que o Senad'J
aprove o projeto com as três emen
das que apresentei, mas o faça cer
to de que não está votando uma
legislação definitiva. Ao contrário
disso, está votando uma lei que me
lhora o que existe atualmente, vo
tando uma lei com o prOPósito de
aprimorar e aperfeiçoar, de futuro,

132) D.C.N, - II - 25-4-68 - p!i.g., 1.230 e 5e6.
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o tratamento do menor desajustado
e do menor delinqüente." (~3)

Com as emendas do Senador Aloysio
de Carvalho, o projeto é aprovado. Vol
tando à Camara dos Deputados as
emendas do Senado têm a aprovação
daquela Casa e o projeto vai à sanção
presidencial, transformando-se na
LEI N.o 5.439, DE 22 DE MAIO DE 1968

Altera a Lei n.o 5.258, de lO de
abril de 1967, que dispõe sôbre me
didas aplicáveis aos menores de 18
anos pela prática de fatos definidos
como infrações penais e dá outras
providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.° - Os arts. 1.0 ,2.°,4.°,6.° e 15.

S 2.0 , da Lei n.O 5.258, de 10 de abril de
1967. passarão a ter a seguinte redação:

"Art. 1.° - Os menores de 18 anos
ficarão sujeitos, pela prática de fa
tos considerados infrações penais,
às nonnas estabelecidas nesta Lei".
"Art. 2.° - São as seguintes as me
didas aplicáveis aos menores de 14
a 18 anos:
I - se os motivos e as circunstân
cias do fato e as condições do menor
não evidenciam periculosidade, o
Juiz poderá deixá-lo com o pai ou
responsável. confiã-Io a tutor ou a
quem assuma a sua guarda, ou man
dar interná-lo em estabelecimento
de reeducação ou profissional e. a
qualquer tempo, revogar ou modifi
car a decisão;
11 - se os elementos referidos no
item anterior evidenciam periculo
sidade, o menor será int€rnado em
estabelecimento adequado, até que,
mediante parecer do respectivo di
retor ou do órgão administrativo
competente e do Ministério Públ1co,
o Juiz declare a cessação da peri
culosidade.
li 1;° - Completada a maioridade
sem que haja sido declarada a ces-

sação da periculosidade, observar
se-áo os §§ 2.° e 3.° do art. 7.° do
Decreto-lei n.O 3.914, de 9 de dezem
bro de 1941.

~ 2.° - O Juiz poderá suí eitar o
menor desligado em virtude de ces
sação de periculosidade à vigi1ància,
nas condições e pelo prazo que
fixar, e cassar o desligamento no
caso de inobservância das condições
ou de nova revelação de periculo
sidade".

"Art. 4.° - Quando se tratar de
menor de 14 anos, a autoridade po
licial, logo que tiver conhecimento
da ocorrência, fará apresentar o
menor e as testemunhas ao Juiz
competente que procederá, sem pre
juízo do disposto nesta Leí, na for
ma dos artigos 58 e seus parágrafos
e 79 do Decreto n.o 17.943-A, de 12
de ().utubro de 1927 (Código de Me
nores), com audiência do Ministério
Público".

"Art. 6.° - A decisão definitiva do
Juiz ficará sujeita a reexame do
Conselho de Justiça do Distrito Fe
deral, ou de órgão judiciário corres
pondente nos Estados, a pedido do
Ministério Público, ou do pai ou res
ponsável.
Parágrafo único - O pedido de
reexame terá efeito devolutivo e será
apresentado dentro de 10 (dez) dias,
contados da intimação, devendo os
autos subir no prazo de 5 (cinco)
dias, após ouvidos, em tríduo, o Mi
nistério Público, e, quando fôr o
caso, o paí ou responsável. O órgão
revisor poderá determinar as dili
gências que entender convenientes
para seu esclarecimento".
"Art. 15 - .

~ 2.° - Da decisão do Juíz, caberá
reexame nos têrmos do art. 6.°,
quando a multa fôr superior a 2.

(33) D.C.N. _. It - 26-4-68 ~ pág 1.277
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(dois) saláríos-mínimos vigentes
na região".

Art, 2.° - O valor da multa referi
da no art. 128, § 7.°, do Decreto
número 17.943-A, de 12 de outubro
de 1927, não poderá scr inferior à
metade nem superior ao dôbro do
salário-mínimo vigente na região,
por menor admitido, aplicada em
dôbro no caso de reincidência.

Art. 3.° - Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art.. 4.° - Revogam-se as disposi
ções em contrário.
Brasilla, 22 de maio de 1968; 147.°
da lndependênêla e 80." da Repú
blica.

A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva (34)

Não será preciso uma análise de maior
profundidade, para concluirmos que a
Nova Lei deixou de atender muitas das
reivindicações feitas, e que tivemos oca
sião de transcrever anteriormente. Em
bora tenha corrigido algumas deforma
ções, para muitos o recente. diploma
ainda não é o ideal, devendo em futuro
não muito remoto ser reformado.

VI - CONCLUSAO

Chegamos. ao final dêste bosquejo.
É evidente que, sob muitos aspectos, a
investigação superficial foI inevitável.
Sob varios outros houve uma omissão
intencional. A natureza do trabalho
compelia-nos a isso, como anteriormen
te sucedera nas pesquisas sôbre "O Me
nor no Direito do Trabalho" e "O Me
nor no Direito Civil".

Resistindo à sedução do tema, esqui
vamo-nos de questionar ângulos de real
importância, tais como as causas da
chamada "delinqüência" dos menores.
Bem assim desviamo-nos de maiores
estudos em tôrno da ideal estrutura dos
Juizados de Menores e dos Estabeleci
mentos de Reforma ou Reeducação.

Essa aparente maior preocupação
pelos aspectos j uridicos da questão é

enganadora. Sequer por um momento
foi esquecido o princípio universal de
que o problema do menor é muito mais
de as~istêneia social. Com razões de so
bra disse SABóiA LIMA: "antes que um
assunto de doutrina, o problema da cri
ança ê um assunto do coração. Mais que
a.o domínio do direito, pertence ao domí
nio da moral, da sociologia e da psico
logia".

Mas, em contraposição, a ninguém é
licito discordar da importância de uma.
legislação bem feita. Não que ela possa,
por si só, resolver um problema Q.ue é
fundamentalmente de má estruturação
social. Esta, entretanto, de solução difl·
cílima, pode ser mais ainda dificultada
pJr um corpo de leis lncontormes à me
lhor doutrina. Tem isto ocorrido no di
reito pátrio? Vale para nós a afirmati
va de Von Ihering de que "a história do
direito penal é uma abolição constante"?
Ou nossa atual conceituação de medldas
repressivas é incoerente, face às moder
nas tendências da ciência do dlreito?
Possuímos adequados estabelecimentos
de reeducação? ResPondam os leltores.

Nosso propósito não foi apontar solu
ções, apenas demonstrar que, no caso
brasileiro, o menor é realmente um pro
blema pôsto em questão.

Questão essa que precisa ser enca
rada com seriedade pelos governos, para
que não se concretize a advertência de
meu velho mestre da Academia, Dr. F. A.
GOMES NETO: "O problema dos me
nores, no entanto, estabelece outro con
traste, diferente, que é o seguinte: ou a
nação cuida dêle e o resolve, ou ficará
embaraçada em seu progresso, podendo,
conforme a extensão do descaso, até
mesmo caminhar para a sua próprta
ruína. Não é sem fundamento que se
diz Que os menores de hoje são os ho
mens de amanhã, e outra verdade é que,
quando uma parte de um organismo
sofre ou se definha, também o todo será
eontaminado."

(34) 0.0. - 2:1-5-68 - pé.g. 4.161



ABRIL A JUNHO - 196{1

o
CONFINAMENTO

FACE
ACONSTITU/CÁO

,)

1/) (> J) i
f'~!11 ;h'"d _,'J~/.! AU'/f'lY:('·-.\

Orú'flf(;r[(ll' d!' P{",rir;f:·u.~ 1."[ii."·:/Utii "~'

157

Uma grave questão de Direito Constitucio
nal, que pennanece ainda sem solução,
surgiu no Pais em 19 de julho de 1967. Tra
ta-se, genericamente, da validade de cert05
dispositivos dos atos revolucionários face à.
nova Constituição e, especUicil.mente, da
pOssibilidade de fixação, por parte do GOvêr
no, de domleílio determinado para aquêles
cidadãos que tenham perdido os seus direitos
pOl1ticos.

.Na mencionada data, o jornalista Hélio
Fernandes publicou em seu periódico, "Tri
buna da Imprensa", um longo artigo em que
comenta-va, em tênnos considerados ofensi
vos à memória do Marechal Castello Branco
e às Fôrças Annadas, a morte, ocorrida na
véspera, do. ex-Presidente da República.

Noticiou "O Jornal" do dia. seguinte que,
procurado por um grupo de militares, o Mi-
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nistro Gama e Silva informou que o Govêr~

no nada poderia fazer contra o jornalista
Hélio Fernandes, porquanto, a~ar de ter
os seus direitos políticos suspensos, o Judi
ciário lhe assegurara, através de sentença do
Jui:t Hamilton Leal, o direito de escrever
sôbre questões políticas. Dizia o Ministro, se·
gundo os comentários da imprensa, que ad
mitia o enquadramento do jornalista na
nova Lei de Imprensa. Enquanto isso OS

meios militares reagiam com veemência ao
editorial, cfrculando rumores de que a. ofi
cialidade jovem estaria disposta a tomar pro
vidências pessoais contra o procedimento do
Sr. Hé1io Fernandes.

A "Fôlha de São Paulo" no mesmo dia
noticiou que embora não existisse qualquer
infonnação oficial, sabia-se QUe. se pensou
"no Q()vêmo, num primeiro momento, em
confinar o jornalista, aproveitando sua sl~

tuação de cidadão cassado."

Segundo o mesmo periódico, o Ministro da
Justiça teria observado que tal providência,
conquanto que justificá.vel, não poderia ser
posta em pratica, sob pena de desrespeito
ao Judiciário. Tal iniciativa, segundo as ex
pressões do próprio Ministro Gama e Silva,
só seria possível se adotada uma "medida
revoluclonária".

As infonnações dos dias subseqüentes, to
davia, demonstram que o Govêmo encontrou
a solução para o caso.

Através da Portaria do MinIstério da JUS
tiça número 197~B, o Govêrno Federal deter
minoU em 21 de jl,llho de 1967 o confina
mento do jornalista Hélio Fernandes no
Território de Fernando Noronha.

O confinamento fol adotado com base
no Ato Institucional n." 2, e no Ato Comple
mentar n.o 1, estando em vigor a nova Cons
tituição. que pelo seu, artigo 173 aprovou
apenas os atos já praticados com base nos
Atos Institucionais e Complementares.

O ato punitivo tem o seguinte teor:

"O MinIstério da Justiça, no uso de suas
atribuições legais e

Considerando qUe o jorneli$ta Hélio Fer
nandes, não obstante estar com os seus di
reti('~ poUticos suspensos e, portanto, com
sua.& atividades políticas limJ.ta.das, vem rei
terando seu COMpOrtamento de desrespeito
à ordem 1uridlca instltufda pela Revolução

democrática de 31 de março, cujos princi-.
pios éticos devem ser preservados;

Considerando que, em processo que lhe
move 8 Justiça PUblica, a sentença. de pri
meira instância, e da qual se recorreu in
clusive ex-oIIÍCio, lhe reconheceu o direito
de exercer suas atividades de jornalista poI(.
tico, o que de resto jamais lhe foi d1!iculta
do, até mesmo sob pseudônimo;

COO5iderando, contudo, que em a.rtlgo pu
blicado ontem no jornal "TRIBUNA DA IM
PRENSA", de sua notória e confessada pro
priedade, e sob o titulo "A Morte do Sr.
Humberto de Alencar Castel10 Branco" e
com sua assinatura, além de se injuriar e
difamar a Memória do eX-Presidente da Re
pública, tràgieamente deu.parecido, e que
foi um dos Chefes do Movimento Revolucio
nário Brasileiro de 31 de março, ex~Coman
dsnte-em-Chefe das Fôrças Armadas, Mare
chal do Exército Nacional e participante efe
tivo da Fôrça Expe<l.i.cionária Bra.s1leira, se
envolvem, também, os ideais daquêle movi
mento, e se atinge, profundamente, seus pro
pósitos e seus tins, criando um cUma de in
Quietação e justa revolta, capaz de pir em
ri~o a ordem polltica e social, fatos êstes
conf1nnados pela própria imprensa;

Considerando que, em data de hoje, no
mesmo jorne.l, em nôvo artigo, com a as
sinatura do Sr. Hél10 Fernandes, se contir
ma e se ratifica o anterior, ampliando aquê
le clima de ameaça de perturbação da or
dem, pela qual deve zelar, preventivamente,
a autoridade política;

Considerando, assim, que essa atitude que
é atribufda ao jomal1st& Hélio Fernandes,
não está protegida, sob nenhum. ângulo, pela
sentença de prlmeira instfmc1a já referida.
e que apreciou a denúncia do Ministério Pú
blico, com fundamento no artigo 1.°, do Ato
Complementar número 1, de 27 de outubro
de 1965, combinado com O item UI, do art.
16, do Ato In.st1tucional número 2, de 2'1 de
outubro de 1965, sendo que a declaraçAo final
de validade do direito revolucionário, em
face da nova Constituição e pOr esta apro
vado (art. 173), só resultará da dectsão do
Egréglo Supremo Tribunal Federal;

Considerando, ainda, que êste M1Jú8tério
continue. convenll.ido de que os atoo prati
cados pelo Govêmo anterior, com fundameD~

to no Ato Institucional n,o 2. de 27 de ou-
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tubro de 1965, tem seus efeito5 regUlados pela
legislaçáQ especial, que lhe deu caU5a e que,
aprovada pelo artigo 173, da Constituição
Federal, 5e integrou no texto constitucional,
como disposições excepcionais e transitórias;

Considerando que, nos termos do item IV,
do art. 16, do Ato Institucional D.O 2, de 27
de outubro de 1965, combinado com o artigo
2, do Ato Complementar número 1, de 27
de outubro de 1965, cabe a este Ministério
aplicar, de plano as medidas de segurança
naquele estipuladas, desde que necessárias à
preservação da ordem política P. social, in
cluindo-se, entre elas, o domicílio determi
nado.

RESOLVE

a) Determinar ao Departamento de Polí
cia Federal, por sua delegacia regional do
Estado da Guanabara. que proceda a lID1ll.

investigação sumária para apurar se real
mente é o Sr. Hélio Fernandes autor dos ar
tigos publicados no jornal "Tribuna da Im
prensa", de 19 e 20 do corrente, embora já
esteja convencido este Ministério, pelos an
tecedentes, que nenhuma dúvida pode haver
wbre elas, impondo-se, porém, ex-vi-Iegis,
essa providéncia;

b) Confírmada aquela autoria, impondo,
até ulterior deliberação, como domicilio do
jornalista Sr. Helio Fernandes o Território
Federal de Fernando Noronha, ficando o
mesmo sob vigUância das autoridades fe
derais, que vierem a ser indicadas. tudo nos
termos da alínea. "c" do item IV, do artigo
16 do Ato Institucional número 2, de 27 de
outubro de 19<15, combinado com o artigo se·
gundo do Ato Complementar número r, de
27 de outubro de 1965. (a) Luíz Antônio da
Gama. e Silva., Ministro da JUstiça".

São os seguintes os fundamentos mencio-
nados na Portaria acima transcri ta :

O Ato Complementar n.O 1, baixado si
multaneamente com o Ato Institucio
nal n.o 2. diz, em seu artigo 1.0, invocado
pelo Ministro:
"Constitui crime a infração do disposto
no item 3.° do artigo 16 do Ato Institu
cíonal número 2". O artigo 16 do Ato
Institucional é o seguinte:
"A suspensão dos direitos políticos, com
base neste Ato e no artigo 10 e seu pa
rágrafo único do Ato Institucional, de 9

de abril de 1964, além do disposto no
artigo 337 do Código Eleitoral e no art.
6.° da Lei Orgânica dos Partido/; Polí
ticos. acarreta simultâneamente:

( ... ) lU - a proibição de .atividade ou
manifestação sôbre assunto de natureza
politica".

O i tem IV desse artigo determina: "A
aplicação. quando necessária à preser
vação da ordem poUtica e social, das se
guintes medWas de segurança. ( ... ) 
c) domicílio determinado.

Em sua Portaria o Ministro da Justiça
esclareceu ainda que "a declaração final
de validade do direito revolucionário, em
face da nova Constituição e por esta
aprovado (art. 173) só resultará de deci
são do Egrégio Supremo Tribunal Fe
deral".

Em editorial de 22 de julho, "O CorreiO
da Manhã" assim se expressa ante o confí~

namento do Sr. Hélio Fernandeg:

"Basta analisar os consideranda da por~

taria do Sr. Gama e Silva., que determi~

nou a punição, para constat.ar sua dis·
tãncía do sistema juridico oficialmente
em vigor. Ao lado de alegações sôbre in
júria e difamação de pessoa fisica - cri
mes que não comportam a ação pública
- o Minigtro da Justiça se fundamenta
nos extintos Ato Institucional n.o 2 e
Ato Complementar n.O 1.

Mas desde quando normas extintas
podem vigorar? E com a agravante de
se alçarem acima do próprio texto bá
sico do Pais, a constituição de 19677 Esta
última. em seu artigo 173, que por si SÓ

já é uma aberração (o Sr. Gama e Sil
va chamou a Carta de fascista, uma
vez), límitou-se. no entanto, a manter a
aprovação e excluir da apreciação judi
cial os atos praticados pelo Comando
Supremo da Revolução. pelo Govêrno
Federal anterior, com base nos Atos Ins
titucionais."

O Professor Jo~é Honório Rodrigues traça
um histórico do "confinamento" em entre
vista concedida em 25 de julho de 1967 a
"última Hora". Diz a matéria:

"Ao escolher a Ilha de Fernando de No
ronha para o confinamento do jornalista
Hélio Fernandes, o Ministro da Justiça
pode não se ter baseado em nenhum
preceito legal, mas fundamentou-se na
verdade etnológica da expressão: confi
nar. como verbo transitivo direto, sig
nifica desterrar para os confins, para
lugar distante.
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Quando os jornais usaram as palavras
destêrro e degrêdo para definJr a pena
imPOSta. a Hélio Fernandes, nlo esta
vam cometendo um excesso vocabUlar,
mas apenas minimiZando o têrmo: con
finamento, na. opinião dOS mais autori
zados gramáticos, é algo mais do que o
destêrro puro e simples, a mudança for
çada de domicilio.

Nos dicionários de~aldaa AUlete e Lau
denno Freire, confinar significa ainda
circunscrever, encarcerar.

O confinamento, como fonna de opres
são politica, não chega a ser uma novi
dade na História do Brasil. Nos primei
ros anos da República foi empregado
em larga escala. Os inimigos do nõvo
regime e até a família Imperial chega
ram a ser banidos do território nacio
nal. Os presidentes que o apllcaram no
pa&&ado o fizeram, entretanto, num cli
ma de exceção, sempre em estado de
sítio.

De 1945 até 31 de março de 1964, quan
do o regime democrá.tico teve apenas rá
pidas interrupções, a pena do desUrro
não toi aplicada uma só vez....

A aftrmaçlo é do professor José Honório
Rodrigues, que vê DO confinamento um dos
mais velhos instrumentos de opressão poU
tica que os governantes utUizam contn seus
inimigos.

"Quem usou e abusou da apllcação do das-
têrro no BrasIl foI O Marechal Floriano Pei
xoto. Em abril de 1892, em uma "operaçlo
relA.mpago" deportou centenas de políticos e
militares para o Território de Rio Branco, e
para 85 regiões do Cu.cUi, em Mato Grosso, e
TabB.tinga., no Ama.zonas. A sua açlo puni
tiva não escaparam marechais, generais, se
nadores. deputados e Jornalistas que assina
ram um manifesto contrário à sua posse.

De 23 de novembro de 1891, a 15 de no
vembro de 1894, êle empregou varias vêzes a
pena de destêrro, mas tendo sempre o cuida
do de caracterizê.~la \lomo uma medida com
base Jurídica. Para Floria.no ~b~oto. o con
finamento en. um instrumento poUtico que
necessitava sempre de uma cobertura legal
- lembrou o hIstorjador José Honór1o Rodri
gues.

O civilista Francjsco de PaUla Rodrigues
Alves. que governou de novembro de 1902 a
novembro de 1905. não deixou também de
utUlzar o degrêdo como anna politica. Du
rante a revolta encabeçada por Lauro Sodré
e outros contra o uso obrigatório da. vacina..
Rodrigues Alves deportou para. o Território

do Acre 461 pessoas, entre civis, poUticoa e
militares.

Em fins de 1910, após a "revolta doa ma
rinheiros", o Marechal Hennes da Fonseca
enviou também para o deatêrro, no extremo
Norte do Plús, quinhentos "rebeldes". Du
rante a longa viagem no naVio "8atéUte".
houve aInda vários fuzilamentos a bordo.

No Oovêrno de Arthur Berna.rdea (1922
1926) os inlmígos poUticos eram enVlado8
para Clave1fmc1a, no Terrlt6rto do Amapá.

Com o advento do Estado Nõvo, em 1937.
o confinamento, como instrumento de opru
são, passou a ter nOvo concejto; deiXou de
ser regido pelo Código Penal, p&Ill&ndo to
atribuição dos Tribunajs de Begurança, que
o utillzavam contra os "inimigos do regime".

Atualmente, o Brasil possui doia adversA
riOll paUticos con!inados em sttuaçOea dife
rentes, mas paisaglsUcamente semelhantes:
Leonel Brlzola, em uma praia do Uruguai; e
o jornalIsta HéUo Fernandes, na Ilha de
Fernando Noronha. Ambos têm diante de si
a larga perspectiva do oceano.~·

O advogado Sobral Pinto enviou ao Mj.
nistro da Justiça dola telegramu protestan·
do contra o confinamento do jornalista HélIo
Fernandes. Diz o primeiro:

"A Portaria em que V. Ex.· desterrou
Hélio Fernandes em Fernando de Noro
nha, Importando em atentado à Uvre
manifestação do pensamento, rasga, ou·
trossim, () artigo 111 da DeclaraçAo Uni
versal dos Direitos do Homem, aprovada
com o voto do Brasil, na Assembléia du
Nações Unidas. &sse artigo assegura o
direito, a todo homem, da liberdade de
locomoção, dentro das fronteJras de cada
Estado. Tanto mais imperdoável e a sua
capituiação, quando a 1eRislaçAo brasJ
lejra faculta aos descendentes do pran
teado Marechal Castello Branco promo~

ver a puniçlo legal do jornalista que
abusou da liberdade de imprensa. A me
dida adotada por V. Ex.· só foi ))OSIl(vel
por estarmos sob o domIDlo de ditadura
mUitar intolerável. Homenacena do seu
compatriota. revoltado e amargurado."

O sell'Undo telegrama tem a Berulnte reda-
ção:

"Li nos jnrnais de ontem, ~uIgar·se V.
Ex." no direito à gratidlo de HéUo Fer
nandes. por haver evitado, através do
seu destérro. CÕl!Se éle asredido ou tal
vez assassinado por m11itaJ'es. Singular
lógica de um Ministro da Justiça. Em
vez de garantir os ])8SSO$ do jornalista
ameaçado e exiiir dos ministros dU Três
Fôrças Armadas, pnsio imediata para
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05 mllltares indisciplinados, vangloria.
se, pelo contrário, por não ter promovi
do a. punição dos oficiais que esta.vam
praticando crime de ameaça, previsto na
legíslação penal comum e na legislação
penal militar. Tristes dias em que um
jurista, professor de Direito, Ministro da
Justiça, assiste, conformado, um desres
peIto ostensivo à sua. autoridade. Respei
tosamente, seu compatriota amargurado,
mas não deprimido."

"As disposições do artigo 16 do Ato Ins
tjtucional n.o 2, de 1965, nas quais se baseou
o Ministro da Justiça para confinar o Sr.
Hélio Fernandes em Fernando de Noronha,
estão em vigor, por serem de natureza legis
lativa e estarem ressalvadas pelo artigo 173
da Constituição do Brasl1, de 1967" - afir
mou em 24 de julho de 1967 a "O Globo" o
jurista João de Oliveira Filho. Observou
então:

- "A Constituição do Brasil de 1967,
art. 173, aprovou e excluiu da aprecia
ção judicial os atos de "natureza legis
lativa" expedidos com base nos Atos
Institucionais e Complementares. No Ato
Institucional n." 2, de 27 de outubro de
1965, foram incluidas matérias de "na
tureza constitucional" e matérias de "na
tureza legislativa". Entre as matérias de
"natureza constitucional", estão os ar
tigos 1.° a 15, os de números 17, 18, 19,
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
e 33. Entre as matérias de "natureza le
gislativa", estão os artigos 16.23 e 24."

"A do artigo 16 - continuou - estabe
lece que "a suspensão de direitos polí
ticos, com base neste Ato e no art. 10
e seu parágrafo ünlco do Ato Institucio
nal de 9 de abril de 1964, além do dispos
to no artigo 337, do Código Eleitoral e
no art. 6.° da Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, acarreta simultâneamente: 1
- a cessação do privilégio de fõro por
prerrogativa de função; 11 - a sUspen~

são do direito de votar e ser votado nas
eleições sindicais; lU - a proibição de
atividade ou manifestação sôbre assunto
de natureza política; IV - aplicação,
quando necessária à preservação da or
dem política e social, das seguintes me
didas de segurança; a) liberdade vigiada;
b) proibição de freqüentar determinados
lugares; c) domicilio detenninado". O
Ato Complementar n.O I, de 27 de outu
bro de 1965, considerou crime a in!r:'.
ção do item IH do art. 16, do Ato Ins
titucional n.o 2. O item IH refere-se
à atjvídade de manifestação sóbre as
sunto de natureza política. Ficaram

ressalvadas as medidas de segurança a
serem aplicadas pelo Ministro da Jus
tiça, entre as Quais a do domicílio de
terminado. Submetida ao JuiZ Federal,
êste poderá manter ou revogar a a.pli
cação da medida, cabendo recurso em
sentido estrito, ou seja mediante instru
mento feito com traslado de peças, sem
efeito suspensivo, para o Tribunal Fe
deral de Recursos.

O juiz, diante do caso - ressaltou -,
terá duas questões a rewlver: a pri
meira, de direito, se a disposição do
art. 16 do Ato Institucional n.o 2 está
em vigor; a segunda, de fato, se a ma
nifestação da pessoa em apreço é de
natureza política. Natureza política é
aquela referente à fonna de Govêrno, à
Organização dos Podêres de Governo, ao
preenchimento dos cargos eletivos, às di
retrizes e planos do Govêrno, à modifi
cação do Govêrno, às medidas para a
manutenção da ordem política e SOcial.

Sôbre a questão de direito seria forçar
o texto do artigo 173 da Constituição
do Brasil, Quando dispôs que ficam
mantidos os atos de natureza legislati
va expedidos CQm base nos Atos Insti
tucionais. A Constituição não cogitou das
conseqüências da suspensão dos direi
tos políticos, senão quanto à perda de
mandat.o eletivo, cargo ou função pú
blica: art. 14.4, parágrafo 1.0. Deixou,
portanto, para a lei ordinária estabele
cer essas conseqüências e as respectivas
qualíficações, se de crime ou de infra
ção policial.

Nem se poderá dizer que, se no estado
de sitio se estabeleceu a possibilidade de
ser aplicado a qualquer pessoa o domi
cilio determinado, teria sido revogada a
disposição do art. 16 do Ato Institucio
nal n.O 2, que dá a suspensão de direi
tos políticos a pena de domicílio deter
minado: As situações são diferentes.
No estado de sítio não há para o cida
dão a suspensão pessoal de direitos po
liticos. Há a suspensão coletiva de cer
tos direitos do cidadão. No estado de
sitio não há crime a ser punido. Na
suspensão dos direitos pollticos, há cri
me a ser punido pela violação do que se
con.sidera como substancial da suspen
são e há medidas administrativas a se
rem aplicadas pelo Ministério da Justi
ça."

E concluiu, reafinnando:
"As disposições, portanto, do" art. 16 do
Ato Institucional n.o 2, de 1965, estão
em vigor, por serem de nature;z;a legis-



262 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

lativa e estarem ressalvadas pelo art.
173 da. Constttuiçfu:l do Brasil, de 1967:'

Ta.l de<:laração, entretanto, provocou a re
pulsa, do Desembargador OSny Duarte Pe
reira, que, em entrevista publicada no cUa
21 de iulho na "Tribuna da Imprensa", afir
mou;

"O artigo 16, isto é, aquêle com que se
pretendeu punir o jornalista, foi der
rogado, ou melhor. teve a sua vigência
suspensa pelo próprio Ato Instituciona.l
n.o 2 e a Constituição do Brasil, que
en trou em vigor no dia 15 de março de
1967, aprovou os Atos Institucionais e
Complementares, tais como foram expe
didos sem nenhum acréscimo. Portanto,
se o artigo 16 se destina a vigorar até
15 de março de 1967, ninguém, nem o
Ministro Gama e Silva, nem o Senhor
João de Oliveira Filho. terá podêres para
dilatar a vigência no espaço e no tempo,
Tôda a matéria passou a ser disciplina~

da pela Constituição do Brasil do Ma
rechal Castello Branco. Só os cegos não
podem perceber isto:'

"Dei a êle um domicilio, até Ulterior de
liberação. Isto é o que está na Portaria, e a
ela nada há para acrescentar," Com essas
palavrali, publicadas em "O Globo" em 2~

de julho de 1967, o Ministro Gama e Silva
respondia a especulações desenvolvidas atra
vés da imprensa sõbre o prazo de C<lnfina.~

menta do Sr. Hélio Fernandes.

Em sua e<iiçâo de 21 de julho o "Correio
da Manhã" informa que, sõbre a execução
do confinamento, o Ministro Gama e 5tlva
disse que o tempo do mesmo permanecerá
indeterminado até "decisão ulterior". Acen
tuou que não se trata de prisão pràpriamen
te dita, mas de detenção. O jornalista 
afirmou - poderá levar sua. fa.mma "e o
Govêrno oferecerá, inclusive, transporte aos
lleUS familiares",

SObre a possibilidade de recurso à. sua de
cisão, acrescentou o Ministro entender Que
O órgão competente pai'a recebê-lo é o 'Tri
bunal Federal tle Recursos.

Quanto a uma passivel repercussão nega
tiva no exterior, do confinamento do jorna
lista, frisou o Ministro Gama. e Silva que "na
aplicação da lei brasileira. funciono como
brasileiro e não atendo às repercussões do
exterior, O Brasil é um País soberano para
aplicar as suas leis".

A "Tribuna da Imprensa" em 25 de julho
de 1967 publicou na integra uma. moção apro~

vada na vespera pelo Instituto dos Advoga~

dos Brasileiros, que condenou o con!inamen
to de Hélio Fernandes. O documento elabo~

rado pelo Professor Helena Cláudio Fragoso,
foi aprovado por aclamação da assembléia
extraordinária, à Qual estavam presentes ju
ristas e advogados da maior expressA0.

E' o seguinte o documento aprovado pelo
Instituto dO& Advogados Bra.sUelfO&:

"1, Foi apresentada., na (dUma. sessAo
do Instituto dos Advogados Bras11eiros.
indicação subscrita pelo cir. Evar1sto de
Morais Filho, no sentido de que se of1~

ciasse ao Exm." Sr. Ministro da Jusj;jça
no sentido de que, no entender desta
Casa, não estão mais em vigor os Atos
Institucionais, não podendo. com base
nos mesmos, sofrer, limitações os direi
tos incUviduals assegurados pela Cons
tituição Federa.l em vigor;

Entendeu a assembléIa que a. matéria
poderia. ser objeto de del1beração, em
face dos Estatutos concedendo, inclusive,
urgência para exame da mesma.

2. O tato que motivou a indiea.ção é
conhecido. Vedado, inteiramente, por
nossos Estatutos, seria o exame da. ma.
téria na perspectiva do interêsse privado.
Não nos é vedado, no entanto. o estu
do das questões jurídicas que se relacio
nam com a aplicação de uma regra de
direito controvertida. e excepcional, es
pecialmente por suas graves implicações
com o direito de liberdade do cidadão.

São fins do Instituto, entre outros, o
CUlto à Justiça e a colaboração com os
podéres públ1cos no aperfeiçoamento da
ordem jurídica. Declara, por outro lado,
o art. 37, § 2,0 de nossos Estatutos, que
"serã considerada urgente, independen
temente de deliberação prévia, tõda pro
posição que tenha. por fim garantir di
reitos individulloi&. assegurar a ordem ju
ridtCll. e defender principias gerais de
direito, a.tingidos ou na iminência de se
rem afetados, por a.tos do poder público.
o que demonstra o empenho desta. Ins
tituição quando se trata. de questões que
se relacionam com os interesses primá
rios do Estado democrátl.co e do prima.
do do direito.

3. O Instituto dos Advogados Brasilel·
ros jã havia detenninado o exame, nu
ma perspectiva. iurídica, de toda a leg1s
lação surgida durante o período em
que estiveram em vigência. os Atos Ins
titucionais, havendo comissões designa
das para tal fim, desde a.lgum tempo. O
signatário da presente integra, junta
mente com outros eminentes colegas. a
comissão incumbida de examinar a par
te de Direito Penal deS&a legislação na.
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qual se inclui, necessàriamente, a ques
tão que ora é trazida, em regime de ur
gência, à consideração do Instituto.

Examinando a matéria, numa perspec
tiva exclusivamente jurídica, fazemos
completa e total abstração do aconteci
mento recente que levou o Govêrno à
aplicação do internamento administra
tivo, num momento em que a Nação es
tava consternada pelo desaparedmen to,
em circUnstâncias trágicas. de antigo
presidente.

4. O Ato Institucional TI.o 2, baixado em
têrmos de ação revolucionaria pelo Go
vêrno, em 27 de outubro de 1965, esta
beleceu, em seu artigo 16, medidas apli
cáveis aos cidadãos que tivessem direitos
políticos suspensos.

Além de proibições que se relacionam
com os direitos políticos propriamente
ditos, o citado dispositivo estabeleceu
certas medidas de segurança restritivas
da liberdade individual, ou seja, a Hber
dade vigiada, a proibição de freqüentar
determinados lugares e o domicílio de
terminado. Tais medidas somente deve
riam ser aplicadas "quando necessárias
à preservação da ordem política e social".
O Ato Complementar n.O 1, editado em
seguida, incriminou a infração do dis
posto no item 111 do art. 16 do referido
Ato Institucional (proibição de ativida
des ou manifestação sôbre assunto de
natureza política), estabelecendo que as
medidas de segurança previstas no item
IV "serão aplicadas pelo Mínístro da
Justiça, após investigação sumária pelo
chefe do DFSP, e submetidas dentro de
48 horas à apreciação do juiz federal
competente",
Trata-se de saber se tal legislação re
volucionaria permanece em vigor, após
o advento da nova ConstituiÇão Federal,
de 24 de janeiro de 1967.

5. Ha, sem dúvida, situações de especial
gravidade para a segurança do Pais e a
inviolabilidade do regime e de seus ór
gãos de govêmo, que podem tornar ne
cessária essa medida excepcional. Essas
situações são, no entanto, previstas nas
Constituições democráticas, que estabe
lecem, no entanto, estrita regulamenta
ção, bem como subordinação ao surgi
mento de estado de sítio ou de emer
gência, medidas que sempre foram con
sideradas excepcionais, na tradição de
nosso Direito Constitucional. ASSim, des
de a Constituição de 1891,. (art. 80, § 2.°,
n.O 2), repetida, nesse passo, pelas de
1934 (art. 175, n.o lI, letra a) e 1946 (art.

209, IIr), não se excluindo inclusive a
Carta de 1937 (art. 168, letra a). A nova
Constituição, em vigor, modificando
embora o regime de decretação do Es
tado de sítio, manteve a medida de que
aqui cogitamos somente naquela situa
ção exct'pcional (art. 152, ~ 2.°, letra 3).

A Declaração Universal dos Direitos do
Homem, em seu art. 13, estabelece que
"tóda pessoa tem o direito de circular
livremente e de escolher sua residência
no interior do Estado". 'Tal direito é as
segurado por todos 05 estatutos politi
cos das nações de homens livres. sendo
inerente ao sistema de direitos e garan
tias individuais prevístas na Constituição
dE: 1967, sem que se faça mister recorrer
à cláusula subsidiária do art. 150 § 35.
6. O sistema do internamento admi
nistrativo remonta ao odioso regime das
lettres de cachet dos governos absolutis
tas. Nos tempos recentes, só o vemos
aplicado pelos governos totalitârios e por
algumas jovens nações africanas, que se
debatem em meio a graves crises polí
ticas. O internamento administrativo é
medida arbitrária a que os governantes
recorrem como instrumento de persegui
ção política e de eliminação dos adver
sários. E' expressão de tirania e de in
segurança política dos Estados a que
faltam elementos para submeter os ad
versálios aO julgamento regular dos tri
bunais. Aparece o internamento admi
nistrativo, geralmente excluindo tõda
apreclação judicial, em diversos paises,
juntamente com outra medida mais gra
ve, que é a prisão detenninada por ór
gãos do Govêrno, sob fundamento de
preservação da ordem pública, para re
primir a subversão política, sem qual
quer intervenção judicial.

A título de exemplo e para que fique bem
clara a marca totalitária da medida, de
sejamos invocar o regime que vígora em
alguns paises.

Na Espanha, a lei de 16 de julho de 1945
(Fuero de los Espa.iioles), em seu ar
tigo 35, permite ao Govêrno suspender
temporàriamente a liberdade de domicí
lio, sem submeter tal ato a qualquer
condição ou à declaração do estado de
urgência. A lei sóbre a ordem pública e
a defesa. do regime, de 30 de julho de
1959, constitui virtualmente um Direito
Penal aplicado por ~"ia administrativa.
Em junho de 1962, o govêrno privou por
dois anos o direito de residência de di
versOs representantes da oposição, em
número de 80, que tiveram de escolher
entre o exílio e a residência nas Ilhas
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Canárlas (cf. "L'Esparne et la Prlmauté
du DroU", Comissão Internacional de
Juristas, Genebra, 1962, páginas 41 e se~

guintes).

Medidas da mesma natureza. Inclusive
prtslo administrativa por motivos políti
cos, p()dem impor em Portucal o diretor ~

o Ilub.un;tor da Polícia InternaeionaJ de
Defesa do Estado, por. fOrça do art. 8."
do Decreto~Lei 31).(142. O art. 19 do De~

ereto-Lei 39.749 estendeu tal eompetén~

cia a outros funcionários policiais, eon~

leriDdo-lhes os podêres at.r.IblÚdo. ao
juU na instrução preparatória, o que ex
clui qualquer a.preciação judicial (cf.
PALMA CARLOS, "Entidades competen~

tas para ordenar prisão preventiva sem
culpa fonnada e medidas proviSórias de
segurança", Lisboa, 1955, })ágs. 8, 13 e 18).
A medida de segurança. provisória de
internamento está prevista, expressamen
te pelo Decreto-lei 40.550, em seu art. 7.".
O }nternamento pode ser decretado por
um período de seis meses a três anos,
prorrogáyel por wn nOvo período de três
lUlOS, se as pessoas atingidas "continuam
Elo se revelar perigosas", na prática de
s.tividedes subversivas. (Cf. "Bulletin
de la Assoctation Internationale de Ju
ristes", Abril de 1963, n.o 15, p. 52).

Na lnll1&, vigora desde 1950, lei que per
mite o internamento aclmbústrativo, que
pode prolongar~se até doze meses, com 8.
audiência de um Comitê Consultivo. Tal.
lei, elaborada para vigorar por um ano,
tem sido sucessivamente prorrogada. Ex
clui apreciação Judicial. (Cf. !'Bulletln",
clt. D.o 29, de março de 196'1, p. 26).
Semelhante é a situação eD1 Ohana, onde
o internamento pode ser decretado a
qualquer momento, por motivos políticos,
por leI de 1964, à inteira illscr1ção do
presidente.

Na Arri~ do Sul, em TanJaDka., em
zan.ibar. na Indonésia e na China Co.
muniu, o internamento pode ser de·
cretado pelo govêrno sem intervenção de
estado de urgência ou de apreciação ju
dicial.

O emprêgo de medtd9.5 dessa natureza,
que atinjam gravemente a ordem demo
crática, tora de situações excepcionais,
tem sido denunciado como processo an
tidemocrático e perigosa viOlação do pri
mado do direito. Isso se fêz na Confe
rência. Africana. sôbre o Império da Lei,
reunida. em Lagos, na Nigéria, em 1961.
onde !1cou assentado qu"e ninguém pode
sofrer restrição à. liberdade individual,
senão mediante acusação de fato puni-

vel concreto e que a detençAo prévia sem
culpa fonnada. viola. o império da lei,
se não houver estado de emergência.
(Cf. "Conferência Africana sobre el im
pério de la ley, Com1s1ón Internacional
de Juristas, Genebra, 1961, p. 16).

No Congresso de Juristas do Sudeste
Asiático e do Pacifico, reunido em
Bangkok, em 1965, reafirmando as con
clusões de Lagos. declarou-se categõri
camente: A moins qU'un état d'urgence
n'ait été décrétê paur falre face à un
danger menaçant la vie de la Nation,
aucune personne saine d'esprit ne pourra.
être privée de sa Uberté sauf si eUe est
espéc1ftquement accusée d'Un déllt pénal;
de plus, l'internement administratit sans
jugement doU étre tenu pour contralre
aux príncipes de la Pr1mauté du Droit.
CCf. "La Primauté du Oroit, Idée Force
du Progrés" (Genebra, 1965, pág. 198).
Declara. assim, a. consciência. jurídica
universal que o domicfl1o coacto. impOsto
por via. administra.tiva, sem estado de
sitio, de emergência ou de urgência, sem
concreta acusação da prática de um
delito, é medida antldemocrà.tlca, que
atinge princípios fundamentais do Es
tado de direito e da. legalidade demo
crática.

7. O domlcillo coacto é medida de se
gurança que o Ato Institucional D.o 2
previu, como medida aplicável aos ci
dadãos que tivessem tido seUs direitos
poUticos cassados. O Ato Complementar
n.o 1, no art. 2.°, estabeleceu o processo
de sua aplicação, verbis~

As medidas de segurança previstas no
item IV do art. 16 do Ato Institumonal
n.o 2 serão aplicadas pelo Ministro da
Justiça, após investigação sumária pelo
Chefe do DFSP, e submetidas, dentro
de 48 horas, à apreciação do juiz fe
deral competente. observando-se no
que couber o Código Penal e o Código
de Processo Penal.

Parágrafo único: De decisAo, despa
cho ou sentença do juiz sObre a apli
cação da medida de segurança ou sua
e:x;ecução caberá recurso em sentido
estrito sem efeito suspensivo para o
Tribunal Federal de Recursos.

O Ato Institucional n.0 2 deixou de vi
gorar a partir de 15 de março do cor
rente ano. Em conseqÜência, ainda que
se queira admitir que continuam. em
vigor os atos complementares. por fOrça
do que dispõe o art. 173. Inciso ITI, da
nova Constituição, est&rie.mos dúmte de



ABRIL A JUNHO 1968 265

uma lei processual que regula uma dis
posição substantiva inexistente.

"

:s: injUl'ídico pretender aplicar grave san
ção jurídica que consta de um texto ex
cepcional, expressamente revogado, ain
da que se pudesse sustentar a vigência
da norma processual que estabeleceu a
forma de sua aplicação.
Todavia, admitindo-se que estão em
vigor os Atos Complementares, baixados
com fundamento nos Atos Institucionais,
surge a questão de saber se disposições
de tais atos que colidem com os princI
pias fundamentais estabelecidos pela
nova Constituição podem prevalecer.

Respondemos pela negativa. Não pode
mos ter, ao mesmo tempo, uma Consti~

tuição e uma Anticonstituição.

Embora submetida, a posteríori, à apre
ciação judicial, a grave medida, é ela
evidentemente antidemocrática. porque
restringe a liberdade individual sem que
haja a acusação concreta de fato de
lituoso. Por outro lado, fica ao arbítrio
do Govêrno o reconhecimento da exis
tência da necessidade de preservar a
ordem política e social, fácil pretexto
que pode dar lugar a tóda sorte de abu
sos e violências.
A regra que continha o art. 16 do Ato
Institucional n.o 2, cuja conveniência,
em térmos revolucionários, não se dís
cute neste momento, é incompatível com
um sistema democrático de Govêrno, que
a nova Constituição, sejam quais forem
os seus defeitos, procurou estabelecer.
Procuramos demonstrar que êsse tipo de
medidas é próprio de Estados totalitá
rios, submetidos ao arbítrio e à prepo
tência dos governantes. Não é êste e
não pode ser êste o caso do Brasil.

Os cidadãos que tiveram seu.~ direitos
políticos cassados não são, como os cri
minosos do antigo direito, condenados
à perda da paz e de tôda proteção ju
rídica (a Friedenslosigkeit do antigo
direito germânico}, que o direito roma
no da época primitiva declarava execrá
veis ou malditos (sacer esto).
As únicas limitações a que estão sujei
tos referem-se aos direitos políticos pró
priamente ditos, previstos na Constitui
ção, podendo ser punidos, pela trans
gressão das limita.ções que lhes são im
postas, com as penas previstas no art.
337 da. Lei Eleitoral.
Se praticarem delitos devem ser pro
cessados e punidos na forma das leis
penais vigentes.

8. Concluimos, assim, à vista do ex
posto, ressalvando, mais uma vez, Que a
apreciação da matéria se faz em tese,
por sua alta transcendência, na prote
ção dos direitos individuais, com abstra
ção completa dos fatos, altamente re
prováveis, que motivaram a recente ação
do Govêrno, que as normas punitivas
previistas no Ato Institucional h.o 2 e no
Ato Complementar n.a I, não estão mais
em vigor, e que sua aplicação não pode
ser feita sem grave ofensa a direitos in
dividuais consagrados na constituição
Federal vigente.

Heleno Cláudio Fragoso - Professor da
Faculdade Nacional de DIreito.

Em sentença proferida em 10 de agâsto de
2967 o Jujz Federal Evandro Gueiros Leite
reconheceu a legalidade do ato do Minis
tro da JUstiça, que declarou competente para
aplicar as medidas de segurança que sub
sistem no item IV do art. 16 do Ato Insti
tucional. A sentença esta redigida nos se
guintes têrmos:

O Senhor Ministro da Justiça comunicou
a êste Juizo Federal, por oficio n.O G ;987,
de 21 de julho de 1967. haver impõsto ao
Senhor Hélio Fernandes, através da
Portaria n.O 197-B, de 20 de julho de
1967, domicilio determinado, medida de
segurança prevista no art. 16, n.o IV,
letra c, do Ato Institucional n.a 2, de 27
de outubro de 1965, e em obediência ao
art. 2.° e parágrafo único do Ato Comple
mentar n.a I da mesma data (fls. 2}.

Juntamente com o referido oficio, en
viou cópia autenticada da mencionada
Portaria, da qual constam os fundamen
tos de fato e de dJ1'eíto qlle jlJstWcam o
ato ministerial, e que ~ão os segUintes:

a) que o jornalista Hélio Fernandes, não
obstante estar com os seus direitos
políticos suspensos e, portanto, com
as suas atividades politicas limitadas,
vem reiterando o seu comportamento
de desrespeito à ordem juridica ins
tituída pela Revolução Democrática
de 31 de março, cujos principios éti
cos devem ser preservados;

bl que, em processo que lhe move a Jus
tiça Pública, a sentença de primeira
instância, e da qual se recorreu, in
clusive ex-offício, lhe reconheceu o
direito de exercer suas atividades de
jornalista político, o que, de resto.
jamais lhe foi dificultado, até mes
mo sob pseudônimo;

c) Que, cont.udo, em artigo publicado,
ontem, no Jornal "Tribuna da Im-
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prensa". de sua. notória. e confessada
propriedade, e sob o títUlO "A Morte
do sr. Humberto de Alencar CllBtello
Branco", e cem a sua. asslnatura,
além de injuriar e difamar a' memÓ
ria do ex-Presidente da República,
tri.gicamente desaparecido, e que foi
um doa Chefes do Movimento Revo
lucionArio Brasileiro de 31 de ma.rço,
ex-Comandante-em~Chefe das Fôrças
Annadas, Marechal do Exército Na
cIonal e partJcipante efetivo da Fôr~

ça Expec:UcionAria Brasileira, se en
volvem, também, os ideais daquêle
movimento e se atinge, profunda~

mente, os seus propósitos e seus tins,
criando um clima de inquietação e
justa revolta, capaz de pôr em risco
a ordem política e social, fatos êstes
confirmados pela própria imprensa;

d~ que em data de 2l) de julho de 1967
no mesmo jornal, em nôvo artigo,
com a assinatura do senhor Héllo
Fernandes, se confirma e se ratif1ca
o anterior, ampliando aquêle clima de
Bmeaça de perturbação da ordem, pela
qual deve zela.r, preventivamente, a
autoridade;

e) que essa atitude, que é atrtbuida ao
senhor Hélio Fernandes, não está
protegida, sob nenhum lngulo, pela
sentença de 1.' 1nstAncia já referida,
e que apreciou a denúncIa do Mi
nistério Público com fundamento no
art. 1.0 do Ato Complementar n." 1,
combin$do com o Item III do art. 18,
do Ato Institucional n." 2, sendo que
a. declaraç&.o final de validade do di
reito revolucIonário, em face da nova
Constituição e por esta aprovado
(a.rt. 1'73), llÔ resultará de dec1são
final;

I) que o Ministério- da Justiça continua.
convencido de que 08 atos praticadoa
pelo Oovêmo anterior, com funda
mento no· Ato Institucional n." 2,
têm seus efeitos regulados pela leg1s
laçio especial, que lhes deu causa, e
que, aprova.da pelo art. 173, da Cons~

titUlçáo Federal, se integrou no texto
Constitucional, como disposlçOeli ex
cepctonais e transitórias;

8') que, nos Unnos do item IV, do art.
16, do Ato Institucional n.O 2, com~

binado com o art. 2.° do Ato Com~

plementar n.o 1, cabe ao MinIstro da
JWltlça aplicar, de plano, as medidas
de segurança naquele estlpuladall,
deSde que necessárias à preservação
da ordem poUtica e social. inclU1ndo~

se, entre elas, "o domloilio detenni~

nado";
b) que, sendo assim, resolveu determi

nar ao Departamento de Policia Fe
deral, por sua Delega.cta Regional do
Estado da Guana.be.ra, que procedes
se a uma investigação sumária para
apura.r se realmente era o senhor Hé
lio Fernandes a.utor dos arttgos pu
blicados no jornal "Tribuna da Im~

prensa", 19 e 20 do mês de julho, em
bora. já estivesse convencido aquela
autoridade, pelos antecedentes, que
nenhuma dúvida podia haver aObre o
assunto, impondo-se. porém, es: vi
1e,1s, aquela providêncIa;

j) que, contirlnadll. aquela. autoria., im~

pôs êle, como Ministro da. Justiça, e
até ulterior deliberação, como dom!
dlio do joma11&ta. HéUo Fernandes. o
Território Federal de Fernando de
Noronha, ficando o mesmo IlOb vigi
lAncla. das autoridades federais, que
foram indicadll.8, tudo nos tênn08 da
alínea c, do item IV. do art1t016. do
Ato Institucional n." 2, combinado
com o artigo 2.", do Ato Comple
mentar n." 1.

Juntou recortes de jornais às fls. 5, 6, 7,
8, 9, 10 e 11.

As fls. 12 balJ:aram os autos em d1Ugén
ela no sentido da. requi81çAo do 1Dquér1~

to PQl1cia.l resultante de lnvestigaçAD
sumárls. que antecedeu à aplicaçlo da
medida (fls. 12).

As fls, 14 vieram, com oficio do M1nl&
tério da Justiça, os autos da investiga
ção sumé.ria (fôlhas 15/59).

As fls. 61/72 falou a digna Procuradoria
da República..

AA fls. 74/84 juntou 0, :M1n1Btérlo da
Justiça, com o ofício 0/1.023, de 31 de
julho de 1967, cópia do deepacho do 8e~

nhor MiniStro em processo de 1nvesti~

gaçAo sumária a.nterlonnente instaurado
contra Hélio Fernandes.

Depois de conclusos êstea autos. velo o
ofíciO ministerial 0/1.063. de .. de a.g&to
de 196'1, capeando telegrama do senhor
Héllo Fernandes ao jornalista Walter
Cunto, de aio Paulo, e que mandei
juntar.

Tudo visto e examinado, DECIDO.

O domICilio detennlDado é modalidade
de medida de segurança pessoal. não~

detentiva, criada pelo Ato Institucional
n.o 2, de 2'7 de outubro de 1965 (artigo
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16, número IV, letra C), cuja aplicaçãú
e execução se regem, processualmente,
pelo artigo 2." e seu pará.grafo único, do
Ato Complementar n.o 1, que, PQr sua
vez, manda ao Juiz aplique à espécie, no
que couber, o Código Penal e o Código
de Processo Penal.

Criado e regulado por legislação excep
cional, surgiu o domicilio determinado
simultânea.mente e em complementação
aos aros de suspensão dos direitos polí
ticos, como autêntica medida de nature
za preventiva, ligada à repressão ou cas
tigo já aplicado mas ainda em curso.

A essa. legislação se dirige o princípio da
ultra-atividade consignado no artigo 3.°
do Código Penal, qual o de que a lei ex
cepcional, ou temporária, embora decor
rido o período de sua duração, ou ces
sadas as circunstâncias que a determi
naram, aplica-se ao faro praticado, du
rante a sua Vigência, o que também ocor
re em relação às medidas de segurança
(art. 75, Cód. Penal) dado que o seu
fundamento especifico é a periculosidade
objetiva do individuo, estado que per
dura. A lei coexiste com a decisão ou
se projeta além para efeito de aplica
ção e execução.
l!: ler-se:
"Artigo 75. As medidas de segurança
regem~se pela. lei vigente ao tempo da
sentença, prevalecendo. entretanto. se
diversa, a lei vigente ao tempo da exe
cuçáo.
Se a lei é excepci()nal aplica-se ao fato
praticado durante a sua vigência e de
pois desta, mesmo quando outras leis,
que com ela coexistiram ou depois delas
surgiram, sejam mais benignas, ou di
ferentemente disponham sôbre a maté
ria, e isso até nos casos de individuali~

zação da pena.
Ensina, a propósito, NelSOn Hungria,
que o princípio da retroatividade benig
na da lei penal, ainda quando incluído
entre as garantias individuais, não é
irrestrito. Sob pena de conduzir ao ab
surdo, não pode ser aplicado quando a
lei mais grave diversa.mente da poste~

rior benigna, seja das chamadas tem
porárias ou excepcionais, entendendo-se
como tais as que sãO editadas para
atender a anormais condiçóes de vida
social e têm o prazo de vigência prefi
xado no seu próprio textf' ou subordina
do à duração do excepcional estado de
coisas que as ocasiona ("Comentários ao
CM. Penal". volunle I. pago 113. ed.
1949) .

E mais que, no caso de maior severida
de dessas leis, em cotejo com a lei or
dinária ulteriormente restituída à ple
nitude de sua vigência, sobrevivem elas
à extinção da obrigatoriedade em face
da sua própria "ratio", porque corres
pondem. na maior severidade das suas
disposições em confronto com a lei or
dinária ou normal, às condições SOCiais
de caráter extraordinári() <pág. 114) e
também porque seria mais que absurdo,
"seria supinamente ridiculo, de ante
mão (referia-se a idéia de Manzini, de
fazer constar no próprio texto da lei ex
cepcional a sua ultra-atividade), esti
vessem destinados ao desprestigio ou à
ineficácia" (fls. 118).

Trata-se. na hipótese dêstes autos, de
caso em que as leis excepcionais só foram
possíveis com a revolução de março de
1964, que, mantendo embora li Consti
tuição de 1946, nas suas linhas gerais
abriu-lhe, entretanto, as exceçóes consig
nadas nos Atos Institucionais.

Com o retórno à normalidade constitu
cional, a ultra-atividade dessas leis e dos
seus efeitos não poderia operar, sob pe
na de desrespeito às garantias constitu
cionais, como bem advertiu o mestre ci
tado (página 113, nota 23).

Mas a nova Constituição, no seu art. 173,
ns. VIII, aprovou e resguardou rodos os
atos praticados pelo Govêrno da Revo
lução com base naqueles atos legislati
vos; ao êles também (não em caráter re
pristinatório, mas residual); e aos seus
efeitos.

Com isso retirou-lhes tôda eiva de in
constitucionalidade.

Com efeito, a Constituição de 24 de ja
neiro de 1967 aprovou, entre outros,
"os atos de natureza legislativa expedi~

dos com base nos Atos Institucionais e
Complementares". Assim, se ficam apro
vados os aros legislativos expedidos com
base nos Atos Institucionais e Comple
mentares, a forliol'"Í ficam aprovados os
aros legislativos contidos naqueles Atos.
Mas, ainda que assim não fôsse, por ar
gumento da lógica formal. que é a mes
ma lógica juridica, ten,_.\~ como incon~

testável que o Ato Comp.ementar n.o 1
é típico ato legislativo decorrente do
Ato Institucional n.o 2, e, por conseguin
te, está aprovado pela Constituição em
vigor. E nêle se diz que "as medidas de
segurança previstas no item IV do art.
16 do Ato Institucional 11.° 2 serão apli
cadas pelo Ministro da. Justiça, após in-
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vestigaçio sumária pelo Diretor-Geral
do Departamento Federal de Begurança
Pública e submetidas, dentro de 48 horas.
à aprectaçAo do Juiz Federal compe~

tente, obaervando-se, PO que couber, o
Código Penal e o Cóã1go de Processo
Penal."

Não há, 11018, como contestar que:

.) subsistem as medidas de segurança
prev1llt&s no item IV do art. 16 do Ato
Institucional n.o 2;

b) é do Ministro de. Justiça. a compe
têncJa pua aplicá-las, mediante In·
vestlgação sumária;

e) cabe ao Juiz Federal apreciu a le
gitimidade formal dI\,. I\,.plicaçlo d&
medida. em função da lei excepcional
(Ato Institucional n.o 2, Ato Com
plementu n.o 1), e em função do Có
digo Penal (art.&. 3.° e '75).

Não seria possivel, aliás, aprovar os atos
substantivos de suspensão de direitos
poHtiCOB. como o fêz o legislador cons
tituinte (ut. 173, n, e não aprovu os
atos adjetivos que dão conseqüência e
efeito àquela suspensão, feita no interês
se da Revolução e, pois, no interêsse ins
titucional dela.

Negar a possib1l1dade d& apUcação de
medidas de segurança em relação àque
les que tiveram os seus direitos polltlcos
suspetl.SO&, e na intercorrência dessa sus
pensão, seria o mesmo que negar os ou
tros efeitos Que essa sUsPelUlão acarreta,
todos expllcltamente referidos no corpo
do art. 16 do Ato Institucional n.o 2, a
saber:

"I - B. cessação de privilégio de
fôro por prerrogativa de fun
ção;

11 - a. suspensão do direito de votar
e de ser votado nas eleições
sindicais;

111 -I' proibição de a.tMd&de ou
manifestação sôbre assunto de
natureza polltlca;

IV - !lo apUcação. quando necessária
à preservação da ordem poU
tlca e social. das seguintes me
didas de segurança:

a) liberdade vigiada;
b) proibição de freqUentar determinados

lugares;
e} domicilio determinado".

li: óbvio que, se não se tiver por apro
vBdll.5 e5SM disposições legislativas con
tida.s no Ato Institucional n.o 2 e no

Ato Complementar n.o 1, o ato revolu
cionário de wapensA.o doa -d1re1toa po11
tlcos por 10 anos tornar-se-1& Ineficaz,
frtlBtrando não apenas 08 objetivos !na
tltucionais da RevoluçAo que o Poder JU
dlcJárlo já aceitou - como frustrando
essa puntção que n10 teria sentJdo aem
aquêles efeitos e conseqüênctas, que
visam a tomá-la eficaz, como medida de
proscrição poliUca e, portanto, de redu
ção dos direitos individuais.

A Revolução é fato, e fa.to jurkUco de
natureza institucional, do seu poder de
fato derivando o poder que se torna de
direito ao instituclonaliZar~se.

se não se dá valor aos Atos Institucio
nais, nos preceitos que nlo foram ex
pressamente revogados pela atual Cons
tituição, então não se poderia dar vali
dade nem mesmo à próprl& ConstitUi
ção, pois ela não resultou de outro poder
constituInte senio do poder constit111n
te da Revolução.

Foi um Ato Institucional da Revoluçl.o,
o de n.o 4, que determinou a convocaçAo
extraordinária do CongreS80 Nacional
pua discutir, votar e promulgar. n'o
um projeto que nascesse da iniciativa
dos ccngnssistas, mas um projeto s.pre
sentado pelo então Presidente da Repú
blica, que era o proprto Poder Consti
tuinte da Revolução.

O Congresso N&ClonaI transformou-se,
por essa convocação detena1na4a, em
CQIlstltuinte revolucionária. O seu poder
não veio diretamente do povo, m8.ll da
Revolução, f.a.nto que os consIderanlla
que justificam aquela convocaçio deter
minada, assim -dll;pUBeram:
"ConsiderandO que se tornou imperioso
dar ao País uma Constituição que, além
de uniforme e hannõn1ca, representa. a
Instltuclonalizaçào dos ideais e prtncí
piO!> da Revolução;
"Considerando que sàmente uma nova
Constituição poderá. assegurar a conti
nuidade da obra. revolucionária;

"Considerando que ao atual CongreSSO
Nacional, que fê7l. a legtalaçlo ordiná
ria da Revolução, deve caber também
&. elaboraçio da Lei Constitucional do
movimento de 31 de março de 1964"; etc.
Precisamente porque a atual ConstitUi
ção - é "a Lei Constitucional do movi~

mento de 31 de março de 1964". repre.
sentando a "instituclonallzaçAo dos
Ideais e principios da Revolução" e
assegurando "90 continuidade da obra.
revolucionária." é que as di.spos196ea do
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seu art. 173 encareceram, confirma.ra.m
e aprovaram os atos revolucionários e
05 a.tos legislativos que dão efeito e con
seqüência e que garantem a eficácia. da
queles atos. Ora, o paciente, com JI, sus
pensão dos seus direitos politicos por
dez anos (fls. 42), está sujeito a. ser
mantido em domicílio dewrminado, como
medida. de segurança. aplicável e exe
cutável com apoio na. legislação excep
cional cítada, tal como foi feito pelo
Ministro da Justiça.

Para. OS efeitos legais., o ato de suspen·
são dos direitos poUticos do paciente
teve caráter de dec1sj,o," porque assim o
considerou, como visto, a Constituição
no seu art. 173, garantindo a SU& força
de coisa julgada material e fonnal, in
susceptível de revisão administrativa e
até de rescisão judicial.

O poder de imposição da medida opera.
quando se verifique o pressuposto do
art. 16, n.o IV, letra c, do Ato Institu
cional 0.° 2, isto é, qua.ndo a aplicação
se faça. necessária à preservação da or
dem política e social. O paciente divul
gou pela "Tzibuna da Impren.~a", jOTnaJ
de sua notória. e confessada direção e
propriedade (fls. 23), no dia 19 de Julho
dêste ano (fls. 5), o artigo assinado
sôbre "A Morte do Sr. Humberto :le
Alencar castello Branco" e pelo qual, l;e

gundo a Porta.ri.a. Ministerial n.O 197-B
(fls. 3,) injuriou e difamou a memória.
do morto.

Ainda. de a.cOrdo com a referida. portaria
ministerial <fls. 3}, tal procedimento é
que deu causa à. medida de segurança,
porque atingiu "a memória do ex~Pre

siclente da República., tràgicamente de
saparecido, e que foi um dos Chefes do
Mov1mento Revoluciotl,ário Brasileiro de
31 de março, \ex-Comanda.nte-em-Chefe
das Fôrças Armada.s, Marechal do Exér
cito Nacional e participante efetivo da
Fôrça Expedieionária Braslleira", e por
que envolve "os ideais daquêle movi
mento e atinge, profundamente IõeUS pro
pósitos e seus fins criando um clima de
inquietação e justa revolta, capaz àe pôr
em risco a ordem poUtlca. e social, fatos
êsses confirmados pela própria impren
sa" (tls. 8, 11, 36 e 37) e pelo paciente
(fls. 23v e 34), além de públicos e no
tórios.

Ademais, depois daquêle artigo e no dia
seguinte ao mesmo o paciente publicou
outro confirmando e ratificando o a.n
tertor (fls. 7).

Do ato de imposição da,. medida consta
(fls. 3) Que com isso se ampliou o clima
de ameaça. de perturbação da ordem, não
sendo aconselhável deixar o agente con
tinuar a agitar em ambiente hostil,
assim para o seu bem como para Q da
coletivida.de.

A periculooldade é estado subjetivo de
anti-sociabUl.dade e de rebeldia contra
a ordem jurídica, pressuposto da aplica
ção da medida. (art. 76, II, do Código
Penal), e gira. em tarno da personalidade
do agente e dos seus antecedentes.

Comprovada a. periculosidade, autoriza
ela, como um slntoma, a suposição de
Que venha ou torne o agente à repetição
da conduta., se não fór tutelarmente se
gregado e vigia.do, de modo que, tendo
ela. por fundamento nâo a justiça (como
a pena. tem), mas a utilidade, não cor~

responde 11. wna sanção por fato certo,
mas se impõe por um fato prová.vel,
isto é, o prová.vel retôrno à prática pre
vista como crime (NELSON HUNGRIA,
op. cU., vol III, pága. 9/11>.

Com os resultados da investigação su
mária, veio aos autos a "ita anteacta. do
paciente (fls. 30/32 e 43/5!H, contendo
os elementos de orientação pil:ra o prog
nóstico da periculosidade.

A análise Que deve ser feita à base dos
acontecimentos sintomáticos, amplia~se

ao rastreamento do "cu:rriculum Vitae"
do agente, de modo a levar a wn diag
nóstico aproXimativo, tal como se indi
ca. no trabalho de GOMES NETO publi~

cada no "Repertório Enciclopédico
do Direito Brasileiro", vaI. XXXVII,
págs. 65/66.

o paciente encontra-se no Território Fe
deral de Fema.ndo de Noronha e decla
rou que não está detido, conforme tele
grama que endereçou, recentemente ao
jornalista Walter Cunto, do "Joms.l da
Tarde". de São Paulo (fis. 85).

Assim, não houve banbnento, o que a
atual Constituição!J}roibe (art. 150, § lU,
e que significa o mesmo que destêrro
para fora do país, como já o fazia a
Constituição de 1946 (art. 141, § 3}). De
modo que não há. confundi!:' ba.n.irDento,
que é pena, com domlciliG detenninado,
que é medida de segurança, admitida se
melhantemente 60b a, forma do exílio
local no Código Penal vigente (art. 97),
cuJR. constitucionalidade jamais se dis
cutiu.
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Todavia, onde se eneontra e eOJllO se en
contra, não tem o paeiente domieí11o. ou
trabalbo, viveNlo IlOmo penJlouJata da
Nação, o que desli(ura. a. medida apU
Clada.

E não se fixou na portaria minlsterial o
prazo de duração dessa. medida, que não
pode ser lllmitado, mas estabelecido pelo
menos no mínimo que a lei prevê (art.
97, Código Penal), isso sem prejuÍZO da
sua revogação, quando tOr o caso (art.
81, § 1.°, Cód. Penal).

N"ES'l'ES 'n:RMOS e de aeõrdo, em
parte, com o que foi requerido pela. douta
ProoUJadonalia República às ns. '11, letra
a, JULGO POR SENTENÇA E CONp
FIRMO a Portaria MinlsterIal n.t> 197-B,
de 20 de julho de 1967, para manter a.
imposição da medida de segurança pre
vista no art. 16, n.o IV, letra e, do Ato
lnstituc}onal n.'" 2, no art. 2.°, parágrafo
único, do Ato Complementar n." 1, e man
tida pejo art. 173 da ConstItuição de 1967,
mas determinando 80 senhor MinJstro
da Justiça que fixe o prazo de duração
da medJda DO$ limites da. lei e promova
a remooão do pacJente para localidade
eGDveniente, onde PO-' fixar l'elIldência
e prover aos Dlelos de sua Dlanutençio
e da SQ& tamilla, à.s suas prólll'ias custas,
sob a vlgUâncla da autoridade federal
do lurar onde tic8.l', fi para que nio
possa Pennaneeer, transitar ou voltar
a residir na Guall&bara, enquanto per-
durar a medIda. .

P. R. I. comunique-se.

Ri.a d~ Jan~tro, S de ag&to de 1967. 
EVANDRO GUEIROS LEITE, Juiz Fe
d~ral da. l.a Van.

Respondendo à ConsUlta. do Ministro da
JustJça 8Óbre a liberdade de f1Xação do pra
zo minimo de duração da. medida de segu
rança aplicada contra o Sr. Hélio Fernandes,
o Juiz Evandro Gueiros Leite assim se ma
nifestou em 21 de agósto de 1967:

DESPACHO

1. A regra. processual do art. 2." do
Ato Complementar n.o 1 é direito 8eep·
dona] e deixa perfeitamente claro que:
a) é da competência do Ministro da Jus

ttça & aplicação das medidM de se
gurança aos suspensos de direitos po
lit1cos, entr~ ll.l!> quais se inciui o 40.
mieiUo detenninado, ao contrário das
medidu de lleg"UrB.Il.ça do direito co
mum, cuja apHcação e execução são
da. oom?etêncla do ~uiz (arts. '154 e
777 do Código de Processo Penal);

b' tal aplicaçAo decorre de 8bnples in
vestJ&'açio lIllDlár1a, "81ne forme, et
strepitus judiell" e· nA.o de processo
contraditório formal, como. no clireito
comum (arts. 757 fi '160, do mesmo
Código);

c) aplicada a medida, deve o Ministro
da Justiça submetê~laà ..preelaçio do
jUiz federal, que examinará tio-sô
mente a sua legalidade fonnal;

d) observar-se-á, DO que couber - na
apUeaçio como na ap~~o judi

eja.J desta - o Código Penal e o Có
digo de Processo Penal.

2. Ora, sendo o ato de ImpOSIção da
medida de domicilio coacto no direito
excepcional da competência do Ministro
de Estado, é ato tipicamente adm1n!.strB
tIvo e não Judicial. Cai por conseguinte
sob as regras do direito adm.\nJstrativo
segundo as quals não POde o Judiciário
analisar a ioconveniêllcla, a inoportuni
dade ou a ioJustiça do ato fiU tio-sO
mente a sua. legitimidade, isto é, fi sua
legalidade formal.

A Inl'estlgaoão 5WDáI'i& foi estabelecida
no dire1to excepcional em funçAo da. ne
eessidade da preservação da ordem
poUtlca e &Oclal (art. 16, N.o IV, do Ato
Institucional n." 2).

O texto deixa bem claro êsIle pl't'66UPOS
to do poder de policia, que, por sua vez,
SUpÕe 06 outros elementos ind1spensáveia
da conveniência e da oporiunJdade, que
e&tão a C8J"iO da autoridade admlnllltra
tive.. O elemento oportunJd&de sup6e,
por seu turno, a apreciaçlo da eventual
urgência da medida de segurança,.-em
função da ordem poUtica e social, tudo
justificando fi cognlçAo sumária de S1m
pies investigação, sem forma nem figura
de direito.
Não poderia, pois, o juiz examinar prova
que decorreu da "investigação sumária"
autorizada no direito excepcional, e por
isso mesmo, sem o contraditório neces
sário. que transforma a prova. 'judiCial
em evidência. indispensável ao Juiga
mento de mérito.

Não poderia, igualmente, sem elemen
tos provisOriamente confidenciais e se·
cretos que justificam o ente de razAo
da autoridade a.dmlnlstratlva e devem
permB.Il.ecer irrevelados para garantia. da
própJ.1aol"dem pol1ticfl e social, em in
vestigações subseqUentes que fi revela
ção pública poderia fru&trar - nAo po
deria o juU, sem tais elementos, anali
sar a "investigação sumária" e decidir
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sól3re o mérito, que o legislador excep
cional confioU à discrição da autoridade
B.dministratlva, no âmbito do seu poder
de policia.

Bastam essas observações de ordem 16
gica para explicar o caráter político,
substancialmente político do ato admi
nistrativo de aplicação da medida de se·
gurança. em causa.

3. Assim, sendo ato administrativo de
direito excepcional e ato politlco, é sob
êsse dngulo que tem de ser apreciado
pelo Poder Judiciàrio, só se lhe aplicando
o direito comum (Código Penal e Código
de Proce58o Penal), nu que C6lZW, isto
é, naquilo que não fõr incompatível com
a sua natureza excepclona.l e política.

4. Afinnei na sentença de fls. 88 que
o prazo de duração lia m.~<ii<ill" "n.ão 1)()de
ser ilimitado, mas estabelecido pelo me
nos no mmimo que a lei prevê (art. 97 do
C6d. Penal), isso sem prejillzo da sua
revogação, quando fór o caso (art. 81,
§ LO do eód. Penal):'

E' que, não estabelecendo o Ato Com
plementar n.Q 1 regra. sôbre o tempo de
duração da medida, entendi que cabia.
disciplinar o caso mediante referêncill à
dísposição do Código Penal, a qual esta
beleceu para a medida assemelhada
(exílio locaI) o mínimo de um ano "pre_
fixado segur.do critério meramente po
lítico" (critério de polltiea. cIimlnal) •
conforme doutrina NELSON HUNGRIA
("Comentârios ao eM. Penal", pág. lZU.
Tóda vez que o direito excepcional não
dispõe 'especificamente sôbre a malkria,
cai ela sob a incidência do direito 00
·núin, desde que a regra. dêste não seja
contrária à razão teleológíca. da regra
excepc.;onaJ. E' como se deve entender a
expressão "observando-se, no q~ c()uber,
a CódigO Penal e o Código de ProceSSQ
Penal" usada no art. 2.°, in fine, do Ato
CDmplementar n.o 1.

Mas, justamente porque a regra do ci
tado art. .97 do Código Penal é editada
para. caw semelhante (exílio local) e não
para. caso idêntico (domicUio determi
nado), fiz mera remissão indicattva, e
re5881vel que êsse mínima devia ser de
terminado "sem prejuízo da sua revo
gação fôr o caw", indicando, a.inda uma
vez por simples remissão, a regra do art.
81, § 1.0, do mesmo Código Penal, mas
sob o mesmo critério de JlS8eJJJeJha.çã.o e
não de identidade, o que tudo significa
- raciocinando em processo de B.da.pta
ção Ilnalógica ("no que couber"), mas

em analogia para beneficiar, nunca para
agravar - que:
a) deve fi autoridade a.dmini~trativa de

terminar a d~ da medida. pelo
menos no minimo de um ano, o Que
apenas quer significar que a dl1J'aÇio
mínima não pode exceder dêsse prazo,
como bem acentua 'FR/iNCIBCO
CAMPOS na sua Expo.:;ição de Moti
vos ao Código Penal, nestes termos;

"Por sua própria nature1:a e fim, a
medida de segurança pessoal é tmpos~

ta por te'mpo indeterminado, 1sto é
até que cesse o "estado perigoso" d~
individuo a ela submetido. Está. ela
subordinB.da, estritamente, na sua. apli
cação e contínaídade, à sua própria
necessidade, cuja medida. é a. periculo
sidade do individuo, embora. o projeto
lhe fixe, casuisticamente, a. d~
minitPa, como um necessáI10 limite ao
arbitrio judicial.";

bl a ftxação da limite míniIDo não deve
prejudicar a po.s.sível revogação da
medida de segurança, ~ gua.lguer tem
po, desde que a autoridade aplicado
ra, examinando as circunstâncias que
a detennlnaram em face da neces
sidade da "preservação da ordem po
litica e social", entenda, ao seu cI1
tério - nos limites da seu poder dis
cI1cionário de aprt!ciar a conveniên
cia e a ~portumdade da sua duração
- de tornáwla sem efeito,

5. Em conclusão;

Recebo como pedido de declaração (} ofí
cio de Os. 110 a 112, para esclarecer que
é livre ao senhor Ministro da Justiça
fixa.r o pra.zo mínímo de duração da
medida de segurança aplicada, nunca
podendo exceder, tal mmimo, de wn ano;
como é livre, igualmente, à discrição ad~

miDistrativa da sua. autoridacle, revogá~

la sem as providências especificas indi
ca.das no art. 81, ~ 1.°, do Código PenaI,
que regulam a revoga.ção jud1cia.1 e não
a revogação a.dml.n1strativ8, vllJendo como
mero processo de reteréncia, nUIlca como
1imjte ao ato polIt.loo praUc.ado, que, por
ser político na sua aplicação, estende a
sua natureza pol1tica. às ctrcunstânclas
da sua duração e revoraçáQ.

Publique-se e comunique~se,

Rio de Janeiro, 21 de agõsto de 196'1,

EVANDRO GUEIROS LEITE
Julz FedenJ. dllo 1," Van.".

O Procuraclor da República, Sr. saraiva
Ribeiro, encaminhou em 2 de agôsto de 1967
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tual transferência, antes do julgamento do
wrlt ora. impetrado, para outra localidade,
em nada modifica a natureza e a llege.1ida.
de do cerceamento, cuja cessação se pleiteia
dê.sse Tribunal.

13. Tratando-se de restrição à liberdade
de ir e vir, ê irrecusável o cabimento do
babeM corpus, em que pese o recurso em
.sentido estrito previsto no parágrBJo único
do art. 2.0 do Ato ComPlementar n.o 1. Com
efeito, o Supremo Tribunal Federal já as~

sentou que a. pendência de recurso ordiná.rio
não restr:lnge "o âmbito tlD remédio do habeas
corpus (RT.J., voL 36, pág. 663). Ademais,
o Pac1ente sequer foi citado para defender
se no procedimento judicial que teve curso
na 1." Vara Federal, pelo que, não haven
do integrado o feito, não lhe ca.be lançar
mão de recurso às partes reservado. E de
resto, sustentando o Paclente, como se veri
ficará adiante, a caducidade dos Atos Ins
titucjonais e de seus efdt08.· implicaria em
indisfarçável ilogismo o valer-se de recurso
previsto nwn désses Atos.

Dos Fundamentos do Pedido.

aI Consideraçóes Gera.is.

14. A única djfjc111daàe da presente im
petração consiste na escolha. dos pontos de
abordagem, tantos e vá1"los, todos condu
sentes a wna conclusão quase axiomática: 
a. não ultravidade, após a vigência da Cons
titUição Federal de 1967, dos Atos Institu
cionais como fontes de direito.

15. l!: principio consagrado, inerente a wn
regime democrático em que se assegure as
liberdades individuais, o de que "ninguém
será ooligado li fazer 00 Debcar de fazer al
guma coiF;B. senão em virtude da. lei" (Cons
titUição Federal, 8l"t. 150, § 2.°). De lei em
vigor, é óbvio. Notadamente em matéria
penal, a. contempora.neídade entre o ato coac
tlvo e a. vigência. da lei que o autorize, cons
titui a garantia plimacie.1 do cidadão num
sistema democrático.

16. A êste principio da legalidade que no
dizer de Pinto Falcão (in "ConstitUíçio Ano
tada", 1957, vol. 2.0 , p. 59) "informa o Es
tado de Direito", também deve a.molda.r-se
a aplicação das medidas de segurança.. O
eminente catedrático ANIBAL BRUNO, re
produzindo a Iíção WlÍSSOna doa penallstas,
observou que

"a fonte da medida. de segurança é a
lei. O prillcfpio poHtico-liberal DUna
pot!na. sine lere vigora. também para o
gênero de med1das" (in "Direito Penal",
1962, I, tomo 3.0 , p. 219).

17. Na hipótese, o Paciente se encontra
submetido, por deterrninaç5.o das Autorida
des coatoras, a uma sol disant medida de
segurança consistente em domicilio deter
minado.

18. A base lege.1, invocada para a impo
sição da medida, foi o art. 16, item IV, alí
nea "c", do Ato Institucional n.o 2. Já es
tando caduco, por ocasião da aplicação da
medida, a diploma legal de que se socor
reram as autoridades coatoras, carece de
apoio em lei a restrição à. liberdade de loco
moção que atingiu ao Paciente.

19. Em verdade, no direito positivo bra
s.lleiro vigente, o domicilio coacto é previsto,
porém sua tmposição depende àa prévia de
cretação do estado de sítio (art. 152, § 2.°,
"8", da Constituição Federal). Tirante a. si
tuação emergencial de "grave perturbação da
ordem ou ameaça de sua irrupção ou guer
ra", inexiste lei vigente que confira à auto
ridade 'pública o poder de restringir o direi~

to de l1vre escoUla. de residência, assegura
do inclusive pela "Declaração Universal de
Direitos do Homem" (art. 13, I)

20. Em estudo sôbre "O Direito à lIber~

dade" 096'7, traduçã.o de LEONIDAS GON
TIJO DE CARVALHO), um comitê de alto
nivel. designado pela ComiSSio dos Direitos
Humanos da ONU, dedicou vé.rias páginas
ao problema do exílio e do banbnento, defi
nindo a. êste último como sendo "1\ estada
compulsória de um individuo nwna região,
possivelmente distante, dentro do pais. Dis
tingue-se do exílio, pois, êate é extraterrito
rial; enquanto o banimento ê intraterrito
rial" (p. 313).

21. Pesquisando tOdas as legislações civili
zadas, o Comitê da ONU anota que o bani
mento -e dêle se cuida. na espécie - como
medida de segurança, sob regime normal, é
adotado em a)gumas poucas nações (v. g.,
Irã, República da Africa central, Alrica do
Sul); enquanto que na maioria só é cabivel
sob podêres de emergência. E entre os pa1!es
em que "se impõe o banimento a um indi
viduo não nos tênnos da legi$laçio ordJná~

lia, mas sob podêres de emergência" , ar~

rola o BRASIL, a Bélgica, França., Estados
Unidos da América, e outros.

22. Em suma, o Paciente se encontra
submetido a medida de domicUio determi~

nado, aplicada sem base em lei vigente, por
íSSO que a Constituição Federal :só autoriza
sua imposição sob estado de sitio.

b) Caducidade dos Atos Institucionais.

23 . Vimos que a aplicaçio de medida de
segurança pressupõe a existência de lei, con-
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temporânea do ato impositivo, que a permi
ta. A lei invocada in casu pelas Autoridades
coatoras foi o Ato Institucional n.o 2 (art.
16, IV, "c") que não tinha mais vigência,
quando da decretação da providência restri
tiva da lilJer<lade do Paciente,

24. A caducidade do Ato Institucíonal
n.O :1 defluí de se'.! próprio texto; art. 33 
"o presente Ato ":,lstitucional vigora desde a
sua publicação até 15 de março de 1967, re
vogadas as disposiÇÕes constitucionais ou
legais em contrário".

25. Ora, tendo sido a medida sub cen
sura imposta em 20 de julho de 1967, o foi
após 15 de março do mesmo ano; logo, quan
do o ato em que buscou apoio não possuía
mais fõrça de lei. :tste raciocínio, límpido e
irrefragâvel, bastaria para o reconhecimen
to da ilegalidade do constrangimento, em
obediência à parêmia ~ "in elaris cessat
interpretatío". Entretanto, em homenagem
ao esfôrço interpretativo das doutas Auto
ridades coatoras, que com o brilho de sua
dialética quase conseguiram demonstrar que,
quando o Ato Institucional prefixou sua vi
gência até 15 de março de 1967, quis, na
verdade, di:rer exatamente o contrário, pros
seguiremos em nossa argumentação.

26 . A primeira causa de cessação de vi-
gência de uma norma, ocorre

"quando ela própria limita, declarada
mente, o tempo de sua vigência" (VI~

CENTE RAO, "O Direito e A Vida dos
Direitos", 1952, 1.0 voI. p. 385).

27. t; a chamada lei temporária. O Ato
Institucional n.o 2 foi uma lei de origem re~

volucionária, de categoria constitucional e
de caráter temporário. _VisoU a nonnalizar
uma situação excepcional, em período que
sucedeu a quebra da normalidade constitu
cional pelo Movimento de 31 de março de
1964.

28. O mesmo Podel' Revolucionário que
editou os Atos Institucionais, considerando
ultrapassado o período emergencial, delibe
rou restabelecer o Estado de Direito e, pata
tanto, não só manteve a autolimitação tem
poral já fixada na legislação extraordinária,
como ainda enviou mensagem ao Congresso
Nacional, propondo uma Constituiçáo, em
que consolidaria os principios e ideais que
inspiraram aquêle Movimento.

29. Tal projeto foi discutido, votado e,
afinal, promUlgou-se a nova Constituição
em 24 de janeiro de 1967, marcando-se sua
entrada em vigor para 15 de março do mesmo
ano.

30. Vários dispositivos dos Atos Institu~

cionais foram incorporados ao texto da Carta
Magna. As normas da legislação revolucio
nária que se desejou estratifícar foram man
tidas. E tanto se atentou para que, com a
vigência do nôvo diploma maior, caduca
riam os Atos Institucionais como fonte de
direito que, embora o art. 19 do Ato n.o 2
estabelecesse ficarem exclUÍdos da apreciação
judicial os atos praticados com fundamento
nos editos revolucionários, os constituintes
de 1967 deliberaram reproduzir a mesma
norma do "caput" do art. 173 da Constitui
ção, para preservar l>ua validade após 15 de
março.

31. O indigitado art. 173 limitou-se a apro
var os atos concretos, já praticados com base
nos Atos Institucionais e Complementares,
não autorizando, porém, que novos atos, ad
ministrativos ou legislativos, pudessem, de
futuro, se fulcrar nos mesmos,

32. Os Atos não foram mantidos como
fon~s de direito, como normas jurídicas
obrigatórias, como leis, enfim.

33. Ora, a fonte em que se abeberaram
as Autoridades coatoras para, em julho ~

agôsto de 1967, praticarem o ato de imposi
ção de domicílio determinado ao Paciente,
foi o art. 16 do Ato Institucional n.O 2, que
deixara de existir, como norma, descle 15 de
março. E mais, o fato gerador de medida
restritiVa - o artigo jornalístico sõbre o Pre
sidente da República - também se deu após
o têrmo que marcou a caducidade da lei ex
cepcional. É, assim, absoluta a dessintonia
temporal entre a lei, o fato considerado in
fracionário e o ato coercitivo; por ocasião
dos últimos, a primeira simplesmente não
mais vigorava.

34. O certo é que a nova Constituição,
ainda que mantendo o ato, já praticado, de
suspensão de direitos políticos do Paciente,
não manteve a possibilidade de aplicaçâo
ao mesmo das medidas de segurança pre
vistas no art. 16 do Ato Institucional n.o 2.
Se a medida não foi aplicada quando da vi
gência do Ato, não há como se cogitar de
impô-la depois da mesma, pois repita-se ~
a Constituição aprovou atos passados, e não
autorizou a prática de atos futuros. Menos
elástica que a Constituição de 1934, que no
art. 18 das "Disposições Transitórias" apro
vou e excluiu da apreciação do Judiciário,
os atos e seus efeitos do Oovêmo Provisório;
a Constituição de 1967, aludiu 8Ômente aos
atos, sem referir~se aos efeitos, deixando-os,
conseqüentemente, cair sob {) império das
novas leis.
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35 . Na sentença de m&nutenção da por~

t&rl.1lo mi1Úl!terial, o dr. Juiz da l.~ Vara Fe
deral, citando NELSON HUNGRIA e MAN
ZINI, tentou buscar alicerces no art. 3.° do
Código Penal, que regula a ultra-atividade
das leis excepcionais ou tempOrárias. E, em
afirmativo. própria, asseverou S. Ex.a tex
tualmente que

"se a lei é exeepcional aplica-se ao feito
praticado dur&nte sua vigência e DE
POIS DESTA, mesmo quando outras
leis, que com ela coexistiram ou depois
delas surgirem, sejam benignas, etc".
(maiúsculas nossas).

36. A ultra.-atividade das leiS temporárias
em relação aos fatos ocorridoS dur.-mte sua
vigência é questão pacífica. O art. 3.° do
Código Penal não permite dúvida a respei
to. Entretanto, a aplicação da lei excepcio
nal sôbre fatos ocorridos DEPOIS de sua vi
gência, como refere a sentença, não encon
tra respaldo na lei, nem em qualquer autor
conhecido. Mencionaremos apenas o mes
mo penalista e a mesma obra InvOCB.dos na
sentença - NELSON HUNGRIA, em "Co
mentários ao CódigO Penal" (1955, 3.& 00.,
voI. l, tomo 1.0). Assinala o liustre mestre
que

"a prática de qualquer dêsses fatos, en
quanto duram tais condiç6es exteriores
de cunho excepcional, não POde ser ja
mais identificada com a prática do mes·
mo fato após o desaparecimento delas...
o fato é incriminado ex novo ou tem
a sua punibilidade exasperada porque é
praticado ao tempo de lim estado espe
cial de coisas etc".

3'1. AssIm, não coincidindo a prática do
tato intracionárlo, com o periodo excepclo
na.! de vigência da lei temperAria, não há
que se falar em ultra-atividade. Não o per.
mite a lei, não o recomenda a doutrina.

38. Com a simplicidade característica dos
sábios, HAHNEMANN GUIMARAEs (apud,
OSCAR TENóRIO, in "Lei de Introdução
ao CódlJ{o Civil Brasileiro", 1955, 2.& ed.., p.
225/6) reduz o direito a atos de coação e esta
belece como um dos três principios retores
da eficácia da lei no tempo o de que, "se
rôr suprimida uma nonna jurldica, o ato
coativo deinrá de ser aplicad.G". E esclare
ce que "a nonna. juridica tem por objeto sub
meter o indivídUo a certa coaçãa, quando
ocorrerem detenninados fatos, os fatos con
dlciOIllU\te~ de. coação".

39. Na espécie, o fato condicionante da
coaçio, expressamente mencionado na por
taria do Sr. Ministro da Justiça, e na sen
tença que a confinnou, foi o artigo jomalis-

tico assinado pelo Paciente, a propósito da
pessoa de um ex-PreSidente da República,
fato éste ocorrido em 19 de julho de 1967.
Quando do fato, a nonna que o punia já fe
necera por fôrça de dispositivo dela mesma
constante (art. 33 do Ato Institucional n." 2).
Destarte, o ato coativo aplicado é inteira
mente destituído de base normativa.

40. Em suma. o art. 16 do Ato Institu
cional n,o 2, com apoio no qual se impôs a
medida de domicilio detenninado ao Pacien
te, deixou de possuir fôrça de lei a partir
de 15 de março de 1967, sendo certo que
tanto o tato imputado ao Paciente, quanto
os conseqüentes atos restritivos de sua liber
dade se deram após a mencionada data.

c) Direito Intertemporal.

I - Sucessão de Leis Constitucionais

41. Mesmo que a caducidade do Ato Ins
titucional h.o 2 não resultasse de seu cará
ter de lei temporária, detluiria de sua ca~

tegoria de diploma de natureza constitucio
nal, o que lhe faz ceder diante de uma Cons
tituição posterior.

42 . Os Tribunais e JuristllS do Pais não
discrepam no entender como de natureza
constItucional os Atos Institucionais. Neste
sentido, por exemplo, foi o voto do Desem
bargador COELHO BRANCO, acompanhado
pela unAnimidade do Tribunal Regional Elei
toral do Estado da Guanabara, em julga
mento publicado no "Diário da Justiça"
(Estado da Guanabara) de 6 de maio de
19&Hpágs. 6.036 e segs.) E o próprio artigo
1.0 do Ato Institucional n.O 2 ao estabelecer
que o diploma mooif1cava a Constituição de
1946, bem como o art. 33 ao explicitar que o
Ato revogava a.s disposições con~tltucionals

em contrário - deixam clara sua hierar~

qUia constitucional.

43. Isto esta.belecido, têm-se que com
simples vigência da nova Constituição de
1967, perimiram tõda.s as norma.s constitu
cionais anteriores, entre elas a Constituição
de 1946, suas emendas e os Atos Institucio
nais que a modificaram. E tal perempção in
depende, consoante a melhor doutrina, do
exame da compatibilidade dos textos cons
titucionais sucessivos.

44. Em seU recentíssimo "Curso de Di~

reito Constitucional" (5.& ed., 1967. p. 2841
o' professor PAULINO JACQUES enfatiza
que

"é óbvio que os preceitos constitucionais
anteriores, mesmo que estejam compa
tíveis com a nO'\la Constituição, perdem
a eficácia de acôrdo Com o principio de
hermenêutica de que "as leis que regu-
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Iam por completo um assunto, como os
códigos, suprimem por inteiro as ante
riores". As constituições são códigos po
líticos. que organizam por completo o
Estado e garantem por inteiro 05 direi
tos dos indivíduos; a Constituição mais
nova revoga tõdas as Constituições an
teriores".

45. No mesmo sentido, a lição de OSCAR
TENóRIO (ob. cito p. 84l.

"A Constituição, como lei orgamca, re
voga todo direito constitucional ante
rior. Indiferente qualquer apreciaçáu sõ~

bre compatibilidade ou incompatibilida~

de de regra constitucional posterior com
regra constitucional anterior. Em ma~

téria de direitos e garantias individuais
as Constituições Brasileiras, da de 1823
à de 1946, contêm textos que se reproàu~

zem inteiramente, ou que se reproduzem
com pequenas modificações gramaticais.

A reprodução não induz à aceitação da
t~se de que 3.l; disposições anteriores
fazem parte do nóvo regime ou sistema
constitucional. São textos novos, sus
cetiveis de interpretação diferente, de
acôrdo com o nôvo sistema constitucio
nal".

46. Desta forma, com a entrada em vigor
da Constituição de 1967, ficaram revogados
os Atos Institucionais, que são diplomas de
natureza constitucional. Não havendo a nova
Carta Magna mantido as limitações do art.
16 do Ato Institucional n." 2 às pessoas que
tiveram seus direitos políticos suspensos,
nem havendo estabelecido a possibilidade de
submetê-las às medidas de segurança, entre
elas a de domicilio determinado, caducaram
aquelas limitações e cessou a aplicabilidade
das medidas restritivas da liberdade.

47. Ademais, mesmo Que, por princípio,
uma nova Constituição não possuísse fôrça
revocatória da anterior, em se descendo ao
exame da compatibilidade, verifica-se que as
restriçães constantes do indigitado art. 16
são íncompativeis com o sistema de liberda
des e garantias individuais consagrado na
Constituição de 1967.

48. Com efeito, o proibir-se a um cronis
ta político exercer sua profissão e manifes
tar livremente sua opinião, eràm cercea
mentos de caráter excepcional, durante um
período transitório, em que foram suspen
sas diversas garantias constitucionais, entre
elas a da vitaliciedade, inamovibilidade e es
tabilidade (art. 14, do Ato Institucional
11.° 21.' Tal suspensâo de garantias, pO:ém,
se limitou à época de vigência do Ato, tanto

assim que, por exemplo, os magistrados no
meados e empossados no período de exce
ção, continuaram magistrados com a vigên
cia da Constituição, e adquiriram as garan
tias de vitaliciedade e de inamovibilidade,
de que não desfrutavam quando do ato que
os nomeou.

49. Igualmente os atos de suspensão de
direitos políticos, que impUcavam, no pe
ríodo excepcional, em suspensâo de outros
direitos, como o de liberdade de manifes
tação de pensamento, deixaram de ter aque
les efeitos a partir de 15 de março, porque
não reproduzidos na nova Constituição e
porque incompatíveis com esta.

50. O ato de suspensão ficou mantido,
mas não os efeitos extravagantes, que não
se integram em sua essência, previstos na
legislação revolucionária.

51. Os direitos pollticos, dos quais o Pa
ciente está suspenso, não se confundem com
os direitos civis ou individuais. Durante a
vigência do Ato Institucional n.o 2, alguns
dêsws últimos, inclusive o de livre escolha
de domicílio, ficaram suspensos simultânea
mente com aquêles. Com a Constituição,
porém. que nãv furtou aos suspensos de
seus direitos políticos as garantias indiVi
duais, estas se restabeleceram em tôda sua
plenitude.

52. O eminente professor HELENO FRA
G080, em parecer aprovado pelo plenário
do Instituto dos Advogados Brasileiros, em
memorável sessão extraordinária especial
mente convocada para debater a matéria
ora sub examen, frisou que

"a regra que continha o art. 16 do Ato
Institucional n.O 2 ... é incompatível
com um sistema democrático de Govêr
no, que a nova Constituição, sejam quais
forem os seus defeitos, procurou esta
belecer ... êsse tipO de medidas (domi
cílio coacto. é próprio de Estados to
talitáriOS submetidos ao arbítrio e à pre
potência dos governantes. Não é êste e
não pode ser êste o caso do Brasil".

53. Em suma, o Ato Institucional n.O 2,
como diploma de categoria constitucional,
foi ab-rogado com a entrada em vigor da
nova Constituição Federal; sendo as restrições
contidas em seu art. 16 incompatíveis com
o sistema de garantias individuais consagra
do na Carta Magna.

II - As leis e seus efeitos.

54. A sentença do Dr. Juiz da 1.R Vara
Federal sustenta que o art. 173 da Consti
tuição ao aprovar os "atos praticados pelo
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Govêrno da RevoluçAQ" teria resguardado
também os seus efeitos.

55. De início, coma j' se salientou, o
eonstltuinte de l~'l, aO revés do de 1934, nlo
faz & minlm& menção aos efeitos. E na. talte.
de aprovação expreSllllA dos efeitos, êstes ha~

verão de ser regulados pelos princípios reto~

res da matéria, dentro da pura ciência jurí
dica.

56. O ato praticado no regime de exceção,
pelo então Presidente da República, atingin
do o Paciente, foi o de suspensão de d!.reitall
poUtícos pelo prazo de dez anos. ~ o ato
aprovado pelo art. 173, l, da Constituição de
1967. Quanto a seus efeitos, o eram, e. par
dos fnsitos ao "status" de suspenso (v.g. im
PoSS\bil1dade de votar e ser votado pua
cargos eletivos) , também os constantes do
art. 16 do extinto Ato Institucional n.o 2.
Cessada, como se demonstrou exaustiva
mente, a vigência do Ato n.O 2, hão de perdu
rar aquêles efeitos? Esta a questão de direito
intertemporaI.

57. Sem prejuízo de referência a outras
fontes, valer-nos-emos, doravante, da magnl
fica monografia de EDUARDO ESP1NOLA
FILHO, sóbre conflito de leis no tempo (in
"Repertório Enciclopédico do Direito Brasi
leiro", s/d, vaI. ll,PP. 62 a 176>.

58. Do entrechoque entre tôdas as cor
rentes doutrinãrias a respeito da matéria, al
guns prine(plos pacUlcos se cristalizaram, e
l!lÓmente dêles nos socorremos, para demons
trar que os efeitos do ato de suspensAo de
d1reitoll pol1t1cos são os previstos nas legisla
ções constltuelonal e ordinãrl.a vigentes, e
não os estatuidos no Ato Institucional, j'
extinto, embora com base neste se baja de
cretado a SusPensão.

59. Deve-se a RUOGIERO (apud ESPí
NOLA FILHO, ob. cito p. 96) o enunciado de
que "no que em predom1na. o \nterêslle do
Estado ou da ordem pública, os efeitos e
conseqüêncilU; do fato rea.llzado obedecem à
lei nova.; em que prevalece a autonomia da
vontade. respeita-se a lei antiga".

60. Resumindo o pensamento de ROU
BlER - expoente no estudo da questão de
que ora. noo ocupamos - ESPíNOLA "
senta. que

"quando se trata de uma situação jurídi~

Ca constltufda e dos efeltoll que ela deve
produzir, a regra é que êsses efeitos são
determinados pela lei em vigor ao tem
po em que se produzem".

61. Como assinala a doutrina, não se
trata de retroatividade, mas de efeito ime
diato da nova lei sôbl'e os efeitos de situa
çõel> 1urtdícas ccnstituidaa na v~gênc\a da
lei anterior. HENRI DE PAGE, ctl;.wio tl'Jt
CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA. (In
"Instituições de Direito Civil", lK6, 2." ed.•
voI. l, p. 102). estabelece como seglU1da regra
de Direito lntertemporal que

"a lei nova apUca~se imediatamente,
mesmo aos efeitos futuros das situações
nascidas sob o Império da lei anterior".

62. A êste enunciado geral, se excepcio
nam as situações jurídic.. eonuatuaJ.s, ad
m1Undo-se "que as leis anteriores continuam
8 reger os efeitos dos contratos em curso"
(VICENTE IUO,ob. cito p. 447L

63. Anota OSCAR TENORIO (ob. clt.
p. 21)4) que "8 manutençlo de uma inStitui
ção (comá, no c&so, o instituto de,,~
de direitos pOIftiC06), mas efetuadas altera
ções de sua composjçlo, em seus efeitos, etc.,
não significa que os novos elementos, modi
ficativos ou criadores não se apliquem ime
diatamente, abrangendo as pessoas 8 que es
tavam submeUâas anteriormente".

64. A effcãcia imediata da nova lei é tanto
m&ls indiscutivel quando diz respeito a nor
Dlas constitucionais ou de direito público em
geraI. Acentua VICENTE RAO (ob. cito p.
388) que "assim sucede, porque a Constitui
ção cria nova ordem jurldfca. à qual se hão
de ajustar tanto os efeitos dos atos ou fatos
nascidos no passado, quanto os atos ou fatos
futuros, tanto as demais nonnas juridicas
o'orlgat6r1.as, Quanto os atos adminisírat1vos
e judiclals".

65. E no que tange a matéria de estado
e de capacidade, o ensinamento dos doutos
é no sentido de que

"I' capacità di diritto e d'aglre sta sotto
n dominfo della -Iegge dei tempo in cui
si giudica, e q,Uindi o&ctl1a e mute. se
cando U nuovo ordine glurtdico" (FRAN
CEBCO FERRARA, in "Trattato di Df·
ritto Civile Italfano", 1921, vol. I, p. 273).

66. Dêsse modo, embora mantendo o
estado de suspenso em seus direitos polfti
c06 daquêles que foram atingidos pelos Atos
Institucionais. a nova ConstituiçAo alterou a
ClIo}MM:.\dade dos %\15penlIDS, deUl.ando de n-pTl)

duzir restrições que 08 Atos continham.

67. Por exemplo, ao garantir 11. liberdade
eiS manifestação de pensamento, sem excep
cionar os cidadãos suspensos em seus direi
tos pol1ticos, a Carta Magna abOliu a limi
tação prevista no art. 16 do extinto Ato lns-
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titUcionaJ. n,O 2, que proibia "a atividade ou
manifestação sôbre assunto de natureza po
lftica". Por consegiiinte, o Paciente, que se
encontrava no estado de suspensão de di
reitos políticos, permaneceu neste estado,
mas teve a sua capacidade ampliada pela lei
nova.

68. Esclarece CARLOS MAXIMILIANO
(in "Direito Intertemporal", }955, 2." ed., p.
66) que

"no tocante ao estado das pessoas, cum
pre distinguir: certos efeitos, os direitos
e obrigações, o exercício, podem ser atin
gidos pela lei nova; não o próprio es
tado (de brMíleiro, espôso, filho legiti
mo, etc.)"

69. Também VICENTE RAO(ob. cito p.
457/81. depois de afirmar que a nova lei deve
respeitar o estado já definitivamente consti
tufdo, bem como os efeitos já. produzidos
segundo as normas então imperantes, ad
verte que

"a capa.cidade para agir, entretanto, é
gOVernada, em princípio, pela lei em
vigor no momento em que se exerce".

70. Lapidar, igualmente, a lição de RUG
GIERO (in "Instituciones de Derecho Civil",
tradução espanhola da 4." edição italiana,
tomo 1.0 p. 181):

"la capacidad de obrar resulta regida en
cada momento por la ley imperante. Re
cibe, portanto, imediata aplicación la ley
nueva, ya restrinja, suprima o amplie
la capacidad concedida o negada por la
ley anterior, de modo que, perdida quien
la poseia, la adquiere inmediatamente
quien se halIaba privado de ella".

'71. Por seu turno, MAZEAUD e MA
ZEAUD (in "Leçons de Droit Civil", 1963,
3.~ ed., 2.~ tirage, tomo 1.", 169) observam
que certas situações juridicas <estado de cio
dlldiío, de pai, de espôso. de proprietário
etc.) e seus efeitos futuros são determina
das somente pela lei, independentemente da
\'ontade de seu titular:

"lI' lt>gislah:'Ul' peut donc modifier à tou!
moment les effets de ces situations",

e isto porque
"il ll'est pns possiole de coneevoir deux
catégories de propriétaires. ou d'epoux,
~lCln la dll.te de l'll.cqnisition de la pro
pril'tt' ali de la c&lebmtíon au mariage".

E f11Tl'ml\ tmn :
"la loi que rrglc la si tnat ion rt ses ef·
h'ls. d('it élre In mrome pClur tous".

.~. Aph,'nndo-!'l" tisles úllilllos ensina·
men(,'s dl)S ll1cs(res franceses ao C(lSO con·

creto, constataremos qUe a tese das Autori
dades coatoras conduz à anomalia da coe
xistência de duas espécies de cassados: 
os que tiveram os seus direitos político' sus
pensos com base nos Atos Institucionais e os
que vieram a tê-los com base no art. 151 da
Constituição de 1967. Os primeiros s('[rcríam
tôdas as limitações e sanções do art. 16 do
Ato Institucional n.o 2; e os últimos, so se
sUjeitariam às restriçóes inerentes ao estado
de suspensão de direitos políticos previstos
na Constituição e na legislação ordinária em
vigor.

Chegaríamos a um quadro teratológico de
um mesmo estado ou de uma mesma situa
ção jurfdica com efeitos diversos: uns a su
portar o jugo de uma legislação caduca; ou
tros desagrilhoados daquelas limitações, em
bora igualmente com seus direitos políticos
suspensos.

73, E ainda mais esdrúxula torna-se a
pretendida ultra-atividade das normas res
tritivas do Ato Institucional, considerando-se
que se cogita de efeitos atinentes a direitos
po1!ticos e li garantias individuais. Sáo prin
CÍpios universalmente aceitos e incorporados
à tradição do direito brasileiro os de que

"têm pleno efeito com relação a fatos
anteriores: 1.0, as leis constitucionais ou
políticas; 2.°, as que regulam o exerCÍcio
dos direitos políticos e individuais, etc".
(JOAO BARBALHO, in "Comentários à
Constituição Federal Brasileira, 1902, p.
42) .

74. :t=: uma constante em tôdas as obras
sóbre conflito de leis no tempO que

"se aplicam imediatamente as normas
positivas que regulam o exercicio e gôzo
das direitas políticos ou individuais"
(CARLOS MAXIMILIANO, ob. cito p.
3281.

75. FERRARA (Qb. cito p. 273), ao arrolar
as leis que "hanno applicazione immedíata
in confronto a tutti", entre elas inclui as
"che mutano la capacità política. amminis
trativa. e simlli". No mesmo diapasão CAIO
MARIO PEREIRA (oh. cito p. 108); "as leis
políticas, abrangendo as de natureza cons
titucional, eleitoral e administrativa, têm
aplicação imediata, e abarcam tôdas as si
tuações individuais".

76. Resumindo o E"ntendimento uniforme
sôbre o tema, ESPiNOLA FILHO. na mono
grafía lmterionnente citada, sublínlla:

"o que cumpre salientar é que. no que
toca ao exercicio os direitos de sobera
nill. aos direitos políticos e ao funciona
mento dos sen'iço8 publicos, as le," re-
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cebem aplicação imediata. Os atos ou
fatos praticados na vigência da lei an
terior não levam à constituição de di
reitos adquiridos, ou de situações Indi
viduais concretas".

'77. De todo o exposto, se conclui que o
estado de sU8penllO dos direitos poUticos, 1m
pl1ca nas J1mitações de capacidade estabele
cidas na nove. Constitulçio e na legislaçlo
ordinária vigente, superadas as demais res
trições e sanções previstas no Ato Institucio
nal n." 2 e nAo mantlde.s pele. Carla Magna
que o derrogou.

78. O argumento das Autoridades coato
ras, nO sentido de que a não vigência dos
efeitos limitativos do art. 16 do extinto Ato
Instltucion&l n." 2 importe. na frustraçAo dos
objetivos dos atos C&BSi\tórloa, é totalmente
inadequado. Detolembraram de que & SUB
pensA0 de direitos políticos, mantida pela
ConstituiÇão de 1967, tem os drásticos efei·
tos de impedir aos atlngidos o exerelcio do
maior direito de um cidadio no regime de
mocrático, que é o de votar e ser votado. Que
mais grave eapilo diJDJnuUo? Esqueceram do
art. 6." da Lei Orglnica dos Partidos Polftic08
que veda aos eauadOl "integrar os quadros
dos partidos pol1t1CO& ou pe.rttclpar de suas
atividades". Olvidaram que o art. 331 do
Código Eleitoral prevê como crlme "partici
par o br&llllelro que nIo estiver no gOzo dos
seus direitos poUticos, de atividades partidá
rias, inclusive comícios e atos de propagan
da em recintos fechados ou abertos". Sub81a
tlndo estas limitações, nia bastam? Ou os
CaMados até 15 de março de 196'l permanece
ria com o ferrête das restrições do Ato lnII
tltucional n." 2 que não vile ma1B par& n1n
guém? Será que esta. legislação que feneceu
pode~los--á apenar pela vida em fora, fazen
dO~08 vaguear como anacrônicos testemu
nhos de um regime de exceção já Ultrapa&-

. sado?

79 . Em sUDJa. a lei nova, marcadamente
em matéria de direito público, constitucional,
de este.do, de capacidade e de exercido de
direitos polfticos e individuais, tem efeito
imediato, mesmo sõbre situações constitui
du sob o regime da lei antiga. Assim, se a
Constitulçio de 1967 ampliou a capacidade
dos suspensos em seus direitos poUtiCOB, dei
xando de reprodUZIr as restrições contidas
nos editos revolucionários, nia se pode im
por aos mesmos. como se fêz com o Pactente,
a medida de domtcWo determinado, Já que
as leis vigentes não o autortzam, em condi~

ções de normalidade do Pais.

80. Pelo exposto, nAo pos&uJndo baBe legal
o constrangimento a que se encontra 8Ub~

metido o Paciente, requer-se a conce8Sio da

presente ordem para o fim de cassar a por
taria do Sr. Minlstro da Justiça e a senten
çll. do dr. JU1S da 1." Vara Federal do Es
tado da Guanabara, referidas na presente
petiçAo, destituindo-as de todo e qualquer
efeito, no sentido de que dl!'{o1v& ao Pacien
te o gôzo pleno de sua liberdade de locomo
çAo por ser de JUBt1ça.

BraaW&, 16 de~ de 196'7. - A. Eva
ri,to de Mones FUbo - lnacr. n.o 8.fIO 
MárIo de FlpeJreclo - Georp Ta,Yare&

Também dos autos do "habeas corpus" :foi
reproduzida a fundamentação do M1n1stro da
Justiça, que se segue:

AS RAZOES DO "HABEAS CORPUS"
Os ilustres impetrantes, alegando dlftcul

dades "na escolha doa pontos de abordapm",
em suas dIlatadaa raz6e&, austentaln a nvo
gaçAo do Ato lnatituclonal n.O 2, quer pela
sua autolim1taçi.o (art. 33), quer pela super
veniência da nova ConatltUlçio, e a 1na.pl\.
cabiUdade da lei excepcional a fatos POSte
rtore& à sua revogaçAo.

ContUtam essas teses com a argumenta.çlo
constante de meu despacho. acima tranacri
to. que sustenta .. continuidade temporal dos
efeitos das nonnaa aprovadas pele. Consti
tuiçAo.

Aas1m os atos praticados pelo regime ex
cepcional. rat1f1cadoa pela. nova Conatitu1çl.o,
(art. 173), vigoram pelo prazo que lhes foi
assinado, subordinados la regras sob as quaia
foram emitido&. Sua aprovaçAo COMtltucto
1\801 integrou-oa no sistema jwidlco V1goran
te.

M raz6ea convocat6rtaa da Conatttulnte,
constantes do Ato lnIItituctonal n.o 4, for
necem êsse critério interpretativo, de vez que
o art. 173, feito em sua consonAncta. nAo po
deria ter outro efeito .enio o de auegurar
os propósitos do regime eXcepcion&l ante
rior.

0& eonsiderandoa do dtl8pacho minlstert&l
tiveram aco1h1da na sentença do Juiz da 1.
Vara. acima transcrita, concluindo pela sub
alstAncla. da medida de segurança, assecura
tória da imposlçf.o do remédio excepcional,
ratificada pela Constituiçia, sob pena de
torná-la ineficaz..

COMPATIBILIDADE LEGAL DAS
MEDIDAS DE SEGURANÇA

O art. 150 da ConstituiçAo, no , 11. veda
as penas de morte. de prisão perpétua, bani
mento e conti8co.

A SUSPensio de direitos polltlc<la ê e.plicá~
vel nos tênn08 do art. 151 da Constltulçio
Federal.
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o exílio local é medida. consignada no
n.O III do § 2.° do art. 88 do Código Penal.

Assim o domicílio determinado. impôsto
pela letra c, IV, do art. 16 do Ato. Institucio
nal n.O 2, aos que tiveram suspensos os di
reitos políticos, não conflita com a nova
Constituição.

INEXIS'N:NCIA DE REGRA JURíDICA
SEM COAÇAO

Se a coexistência humana é impossivel sem
que vigorem normas de convívio, forçoso é
que estas tenham uma garantia de execução,
disponham de um sistema de sanções, sem
as Quais perdem o característico de regras
de direito, para assumirem a feição de meras
recomendações ou conselhos, fora do âmbito
jurídico. Tôda norma jurídica supõe a com
pUlsoriedade da obediência. &eja mediante
pena pessoal, pena pecuniária ou ineficácia
do ato praticado sem a sua observância.

Na definição do direito se integra a sano
ção, que lhe garante o respeíto, uma conse
qüência jurídica aplicável ao infrator.

A pretendida supressão das sanÇÕes apli~

cáveis aos que tIveram suspensos OS direitos
poHticos importaria. como assinala o despa
cho ministerial, acima transcrito. na ino
cuidade da aprovação constitucional das me
didas decretadas pelo poder excepcional, que
a Constituição teve em mira galvanizar.

A cessação do Ato Institucional n.o 2, em
15 de março de 1967, portanto. e o advento
da Constituição, promulgada em 24 de ja
neiro dêste ano, importam, apenas, na im
possibilidade de se aplicarem novas suspen
sões de direitos polfttcos. com fundamento
naquele Ato.

VIGtNCIA DA LEI APLICADA

Dispõe o art. 2.°, da Lei de Introdução ao
Código Civil, no § 1.0. Que a lei posterior re~

voga a anterior, quando expressamente o
declare, q\lando reja com ela incompatível
ou quando inteiramente regule a matéria de
que tratava a lei anterior.

Ora. a constitUição teve o declarado in
tuito. desde ao Convocação da Constituinte,
de consoJ.jdar a ordem anterior; expressamen~

te aprovou os atos desta; omitiu-se sôbre
as sanções nela previstas. e tais sanções não
são com ela incompativeis.

Assim os dispositivos penais sôbre as sus
pensões de direitos políticos decretadas na.
vigência dos Atos Institucionais continuam
vigorantes para as pessoas que tiveram di
reitos suspensos pOr fôrça daqueles Atos.

o problema da revogação das leis, como
assinalam os tratadistas, é ser êle de catá.
ter interpretativo, devendo o intérprete fazer
uso das regras que lhe fornece a hermenêu
tica jurídica.

O Ato Institucional n." 2 não foi revogado
pela nova Constituição, porque êle próprio
marcava o fim de sua vigêm:ia. em 15 de
março de 1967. como regra superconstltu
clonal.

Mas continha dispos1ções para maior prazo,
como as suspensões de direitos poUticos que
se estendem por 10 anos. As regras que lhes
dizem respeito, portanto, acompanham êste
prazo, uma vez que não são incompativels
com a nova Constituição, sob pena de per
derem as sanções impostas a sua eficácia.
Chamam-nas os tratadistas de regras de Di
reito Excepcional. O Direito Excepcional é
subordinado a uma razão própria, original,
porém reconhecível. às vêzes até evidente.
embora diversa da razão mais geral sôbre a
qual se basela o Direito comum (Laurent,
Vol. I, n.o 277).

As disposições excepcionais são estabeleci
das por motivos e considerações particulares.
contra outras normas, ou contra o Direito
comum; por isso não se estendem ALtM
DOS CASOS E TEMPOS QUE DESIGNAM
EXPRESSAMENTE. Referem-se elas a pou
cos, ao passo que o resto da comunidade
delas fica isento.

I!: freqüente êsse tipo de norma. e todos os
tratadistas dêle se ocupam e cogitam da
sua interpretação.

Essas normas se aplicam pelos prazos fi
xados no Direito Excepcional, que se justi
fica pelas circunstâncias em que foi edita"
do, principalmente quando uma nova Cons
tituição é elaborada não para desfazer a or
dem anterior, mas para consolidar-lhe os
efeitos.

As regras de hermenêutica, que aconse
lham levem em consideração os fins da lei,
a intenção de manté~la, não podem ser es
tranhas à interpretação do art. 173 da Cons
tituição.

Se a vitalidade dos fenômenos provém de
seu acõrdo com determinado estado social,
'l/io pode o intérprete negar. na hipótese, o
tradicional sistema interpretativo fundado
na vontade do legislador. o que êste teria
determinado, se houvesse previsto o caso
ajuizado.

E não foi outra a atitude do douto Juiz
da La Vara, na sua argumentação, man
tendo o ato ministerial.
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Observou, também, a regra de Juliano, no
Dlgesto, de que conVém, na interpretaçAo,
admitir-se, de preferência, o que conduz à
subsistência dos atos, ao que leve ao seu
perecimento a coisa de que se trata.

Considerar revogados os efeitos de normas
garantidoras de wna situação juridica, com
a vigêncla de 10 anos, seria revogá-las de
imediato, o que se contrapõe ao manifesto
desejo da Constituição de mantê-las.

Assinala Carlos Max1Jnillano que a lei
atual regula ou modifica, Imediatamente, a
capacidade poUtica dos cidadãos, inclusive
para exercer funções públicas, mas, citando
Toullie1" e l)"wergel', ~o\. 1, n."' al, nota a;
De Page, voI. I, n.o 231, pág. 219; Arturo
Alessandri e Somarriva Undugarra, vaI. r,
n.O 380, adverte que

"Ficam, entretanto, de pé os fatos rea
lizados, os &&08 anteriores, efetuados em
virtude da aptidão admitida pelas nor
mas vigorantes no passado próximo"
(Direito Intertemporal, pág. 329).

O mesmo autor, em "Hermenêutica e
Aplicação do Pireito", ensina Q.ue
"quando a. lei, ou a.to, estatui sôbre um
assunto como principio ou origem, suas
disposições aplicam-se a tudo o que do
mesmo assunto deriva lógica e neces~

sàr1amente" (11.0 228).

Sôbre a vigência das leis anteriores, diz
Franctsco C&mpos que continuam em vigor
as que não contrariam a Constituição, sem
que esta precise dIZê-lo;

"A Constituição não tem, com efeito, o
mesmo conteúdo da 1egtslu.çáo ordlIúl.·
ria ou comum, e, quando o tenha, em
parte, claro é que, dispondo de modo dl.~

verso do que dispõe uma. lei antertor
sObre a mesmo. matéria, a última. perde,
por fôrça da nOVa. disposição, o seu vigor
ou a sua vigência. As leis, porém, cujo
conteúdo não contraria a Constituição,
OU QUE REGULAM 14A"tt:R1.11. 'N~Q

REGIDA PELA CONSTITUIÇAO, àevem
ser aplicadas até a sua ab-rogação total
ou parcial. NAO SE INTERROMPE A
CONTINUIDADE DO ESTADO ou êste
não perde a sua identidade com a pro
mulgação de nova carta. constttucionaL
UMA CONSTITUIÇAO NAO ~, em regra,
UM COM1::ÇO ABSOLUTO. O Direito
Constitucional não abrange ou envolve
no seu conteúdo todo o sistema jurídico
vigente anteriormente e. sua. promulga
ção ... Ou as revoluções entendem de
mudar todo o sistema jurldico e. neste
caso, como na f/.Ú5S1I1., o nôvo Estado não
subsiste em continuMão do antigo, ha-

vendo entre ambOs antagonismo Jurídi
co total ou quase total, ou se llInitam
a mudar o regime político, detxando
mais ou menos intacta a estrutura SOCial,
econÔmlca e jurld1ca, havendo, ass1m,
nesta hipótese, simples mudança de
Constituição ou apenas alterações ou re
tormas na Const~tuiç1o vigente .. , De
onde surgiria, portanto, o motivo, a razAo,
o fundamento para ter-se, no silêncio
da Constituição, como revogadas $oS leis
anteriores com ela compatíveis oU nAo
contrAr1$oS aos seus tênnos?" (:p1relto
Constitucional, vaI. I, ed. 1956, pAgo 373).

Ora., e. C()nstit.U1~ de 19G'l, nt.a é !t:nl.o
a "lei constitucional do movimento de 31 de
marÇo de 1964" (Ato Institucional n.O 4, de
7 de dezembro de 1966) , que COnvocou o
Congresso Nacional para votaçAo d& nova
Carta.

~, portanto. à. luz dbteB cntértos Th11s
tlcos e não de ume. tnterprete.çAo d1ve~et\

te dos objetivos do texto constituciona.l que
a sua repercussão sôbre as leis antertores
terá de ser apreciada.

Por êsses fundamentos a medida de segu
rança por mim aplicada ao Paciente e a ve
neranda sentença que a confirmou merecem
ser mantidas, e em conseqüência. den~ado

o "Habeas Corpus".

Brasllia, em 28 de agOsto de 1967. - Luís
A.ntônlo da Gama e Silva - Mlniatto da
Justiça.

Na qualidade de Relator, o Ministro Márcio
Ribeiro assim se manifestou:

HABEAS CORPUS N.o 1. '126 - D. FEDERAL

RELATÓmO

O Bit. MINISTRO MARCIO JUBEISO 
Os fatos são conhecidos e os motivos dfl. im
petrBÇão, bem cama os da sentença e do Mi
nistro da Justiça,estio recapitulados em
OOl)UlA rem.et\.d&.a am> em\nentell iult1l.doter..

Lbnito, pois, o relatório ao seguinte:
Peja Portaria n.o 197-B, de 20 de juItto de

1967, o Ministro de Estado da Justiça, devido
à publicação, pelo Jornal "Tribuna da im
prensa", de um artigo em que se injuriava a
memória do Marechal Humberto de Alencar
Castello Branco, artigo, aliás, ratificado em
outro posterior, impôs ao seu autor - jor~

naIlsta Hélio Fernandes, cujos os direitos
políticos haviam sido anterlonnente cas
sados - como domicilio obrt&'atório o Ter
ritório de Fernando de Noronha. até ulterior
deliberação e sob vigilância das autoridades
federais, que v1essem a ser Indlc&da.8, tudo
nos ~rmos da alínea c, Item VI, do artiJo 16
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do Ato Institucional n.a 2, de 27 de outubro
de 1965, combinado com o artigo 2.0 do Ato
Complementar n,o 1, da mesma data.

Submetida a aplicação dessa medida de
segurança à apreciação do Juiz Federal com
petente' êste a manteve, determinando, en
tretanto, ao Ministr-o, que fixasse o prazo de
sua duração, nos limites da lei e promovesse
a remoção do paciente para localidade con
veniente, onde possa fixar residência e pro
ver aos meios de sua manutenção e de sua
familia, às sua.s próprias custas, sob vigi
lância da autoridade federa.l do lugar onde
ficar, para que não possa permanecer, tran
sitar ou voltar a re~idir na Guanabara, en
quanto perdurar a medida.

Em conseqüência dessa sentença, que o
Ministro acatou, uma nova Portaria (239·B)
determinou a remoção do jornalista do Ter
ritório Federal de Fernando de Noronha para
a cidade de Piraçununga, no Estado de São
Paulo.

o apenado, a lB de agõsto último, por in
termédio dos advogados Antônia Evaristo de
Morais Filho, Mário de Figueiredo e Jorge
Tavares, impetrou a êste Tribunal uma or
dem de habeas corpus fundada na completa
ausência de base legal da medida restritiva
da sua liberdade de locomoção, por caduci
dade dos Atos em que se baseara, evidente
mente incompatíveis com a. nova Consti
tuição Federal, sobretudo com os direitos e
garantias individuais nela preservados.

As informa,ções do Juíz, de fls. 46 a 49, e
as do Ministro da Justiça, de fis. 71 a 121,
refutam as teses do pedido de habeas corpus
argumentando que, diante do artigo 173,
n.a 111, da nova Constituíçao, os Atos Ins
titucionais e Complementares conservaram
eficácia remanescente que autorizava a im
posição da medida de segurança ao pacien
te, sujeito, como cassado, a um estatuto pró
prio. Segundo as informações, não teria ha
vido sobreposição de poder constituinte aos
Atos Institucismais, que haviam sido a sua
fonte permissiva. A não ser que se fizesse
ao legislador a injustiça de ignorar o fato
da Revolução Democrática Brasileira de 31
de março de 1964, deve-se admitir; "que um
ato fixado pelo Comando Supremo da Revo
lução ou pelo Govêrno Revolucionário, que o
sucedeu, há de ser analisado dentro dos qua
dros jurídicos em que foi gerado, não só em
sua origem, como qUanto a seus efeitos, Nem
se alegue que os efeitos referidos no artigo
16 do Ato Institucional n.o 2 não são con
templados na atual Constituição e que, con
seqüentemente, não podem mais prevalecer.

Esta interpretação carece de suporte jurídi~

co, não foi o que desejou o poder revolucio
nário (Ato Institucional n.o 4, de 7 de de
zembro de 1966) e nem o que fêz a Consti~

tuição (art. 173).

"Não se há, portanto, de discutir a com
patibilidade ou não daqueles com a
Constituição, porque esta os reconheceu
e aprovou. As restrições constitucionais
são pennanentes e contemplam certas
situações jurídicas, que ocorrem sob sua
vigilância. A dos Atos Institucionais e
Complementares tem natureza diversa e
só se aplicam aos casos por eles regu
lados, aos individuos por êles atingidos.

Não ha, portanto, nenhuma incompati
bilidade entre elas." 10. Tal interpreta
ção se impõe, não só pelos motivos ex
postos e, mais ainda, porque, consoante
aquêles textos institucionais, a suspen
são de direitos políticos, particulannente
na hipÓtese prevista no art. 15 do Ato
Institucional n.a 2, decorreu da exigên
cia de "preservar e consolidar a Revo
lução", o que seria falseado se a suspen
são não continuasse cercada das provi
dências essenciais previstas em seu art.
16, E o processo revolucionário ainda
continua, pois os atos do poder revolu
cionário e suas nonnas não podem ser
ignorados e a Lei Maior os acolheu e
aprovou. E acolheu e aprovou para que?
Para nada? Isto seria fazer uma injúria
ao legislador e desconhecer um fato evi
dente; a Revolução Democrática Brasi
leira, de 31 de março de 1964. Aliás, como
já salientamos, a nova Constituição teve,
também, como objetos institucionalizar
os ideais e principios da Revolução, as
segurando a continuidade da obra revo~

lucionária (consideranda do Ato Insti
tucional n.O 4, de 7 de dezembro de 1966).

E foi por isso que ela estabeleceu as
prescrições constantes de seu art. 173.
Concluimos, assim, que aquêles que ti
veram seus direitos políticos suspensos,
com fundamento no art. 10 e seu pará
grafo único, do Ato Institucional n.o I,
de 9 de abril de 1964, e art. 15 do Ato
Institucional n.O 2, de 27 de outubro de
1965, contínuam sujeitos às restrições e
medidas previstas no art. 16 dêste último
Ato e no quanto se encontra, ainda, es
ta.belecido nos Atos Complementares
n,a 1, de 27 de outubro de 1965, n.o 3, de
3 de novembro de 1965, e n.O 10, de 4 de
junho de 1966. São os efeitos transitó
rios da legislação revolucionária, acolhi
da pelo art. 173 da Constituição de 1967",

É: areiatório.
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Transcrevemos, em seguida, os votos dos
Sra. M1n1stroB do Tribunal Federal de Re
cursos, conforme se lê nos autos do "habeas
corpus" n.o 1.726.

Voto

O Sa. MINISTRO :MAReIO RIBEIRO 
A tese da caducidadt: do Ato Institucional,
definidor da pena e, conseqüentemente, da
ilegalidade da Jmpos1ç4Q, sobreleva N de
mais ltue.st6ea discutidas no processo.

A ponderável atenuação, constante da sen
tença, nAo retira o c~ da área. própria do
habeas corpus, pois continua evidente a res
trição à llberdade de ir e vir do pe.clente.

Nem a remeas8 do recurso ordinário a êste
Tribunal Jmpede que, preUmtnarmente, se
tome conheclmento do pedido.

Na pendêncla do recuno ordinário ou
me8IllO após o tdns1to em julgado da senten
ça, o habeall-corp1l8 é o melo hábil para evi
tar o constrangimento, quando se ver1!ica
nAo ser cr1me o fato imputado ao condena
do, ou quando nAo lhe é apllcé,vel a pena de
prl8Ao (Pontes de Miranda, Teoria e Prática
do Habeas Corpus, 148-149). A finalidade do
remédio, como ensina GentU Rangel, é fazer
ceasar de pronto, Imediatamente, todo cons
trangimento decorrente do ato l1egal, como
pára-ra.1Q, broquei, forma vivll. e augusta da
eqWdade, na dlstrtbulçAQ da justiça, repres
siva <Rev. Forense, 33.°, 28'7), Portanto, a
pendência do recurso ordinár1o nio o reI>
tringe (R.T.J., vol. 36, pág. 663),

A nossa competência recursal, no caso,
não poderia ser posta em düvl.da diante dos
artigos 117, letra c, e 151, § 4.°, da Constitui
ção vi~nte.

Conheço, pois, do pedido.

Volto ao mérito;
Contrariando a tese da caducidade. aa m

formações m1nJsterials argumentam no sen
tido de que ioterromper 06 efeitos dos Atos
Institucionais e Complementares seria frus
tar os idea1s da Revolução, que determ1na
ram e deram forma à nova Constituição Bra
sileira.

E, acrescenta o ilustre informante, refe-
rindo-se àqueles Atos:

"Hierà.rquJcamente superiores e foute
geradora de poder constituinte, n4Q po
deria êste sobrepor-se àqueles. E nAo só
nlo se sobrepbs, como acolheu, med1ante
aprovação, 06 atos e normas referidas
no artigo 173 da ConstltulçAo de 24 de
janeiro".

Mas, apóS a decretaçAo e promulgaçJ.o
dessa Constituição que, allás, repreaent&. per
sua vez, a 1nstitucionaUzaçAo doe idea1s e
princfpios da Revolução - o que se torna
preciso examinar é se continuava ainda em
vigor qualquer IIoto a ela contrário.

A lncorporaçêQ de lel8 ao texto constitu
cional só pode ser B.dmiUda em virtude de
dispositivo expresso da própriQ. Constituição.

Por Isto mesmo - na espécie - as diver
gências .se situam na interpretação do ar
tigo 113.

A referência a êste artigo acautela a preau
de se pretender o reexame da extell!Ao dos
podêres outorgados ao Congresso Nacional
como possibilldade de se concluir contra o
texto da nova Carta.

Na verdade, em si. doutrina, ao jUdiciário
é vedado apreciar Ol!l antecedentes e conco
mitantes, de sua promulgação.

segundo Del Vécchio ("Lezloru D1 PUo-
sofia Del Dlritto", pág. 246):

"O contrOle do Juiz deve,porém. l1mltar
se às garantias extrfnsecas, forma1s. Nlo
seria êle competente, por exemplo, para
examinar 06 proced1mentoa internos da
clmara ou do senado, a regularidade
das votações etc. (1D&erDa eorporD).

Contra a irregUlaridade tntrtnsece. de
funcionamento dos órPo& leg1a]atlvos
nAo exúite remédio judicial. 11: neceasár10
reatr1ngtr-se ê. COl'l'eÇão dos próprtOa or
gias, e, como u1&ima n.Uo, ao tribunal da
hJstórla, l8to é, j, sanção da consciência
jurídica popular".

Em seguida, o mesmo autor fixa as clr
cunatAnclas em que a Revoluçlo ep1ebd1ca
mente, pode substltulr a ordem jurld.lc&:

"Neste sentido, pode-se falar ainda de
um direito a revoluçAo, como de um
meio supremo, p&rB reaf1nn&r & ordem
juridica, quando 06 órgIOlI do poder PÓ-'
blico n4Q s4Q legitimamente conatltuidoa
ou contravenham às garantias das quais
devem ser os gua.rd1t.ea. TOda vez que os
corpos leg1.slatlvos sigam critérios IUba
tancialmente irregulares e incorretos em
seu procedimento e &8 liberdades essen
ciais dos cidadAos sejam. violadas oU
postas em perigo, o direito natural pode
sublevar-se contra o positivo e despeda
çar-lhe o invólucro, criando através da
legalidade de hoje, a legal1dade de ama
nhi."

Tendo passado por uma dessas transfor
maÇÕes violentas, que, todavia, na esfera ju
ridica, já se completou, nAo serl& lóCico ou
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mesmo o desejável inverter os acontecimen
tos históricos, para fazer prevalecer sóbre o
nôvo Estatuto Fundamental da Nação as
leis institucionais de emergência.

Como observa Pontes de Miranda: As revo
luções populares e os golpes de Estado podem
manter ou derrubar a Constituição: os efei
tos serão apenas o de se apagar, por um mo
mento, a luz da juridicidade (Constituição
de 1946, I, pág. 163).

Sóbre a revogação dos dispositivos legais e
atos anteriores à Constituição convém trans
crever a completa lição dêsse insigne consti
tucionalista, nos seus comentários à Consti
tuição de 1934 (VaI. n, pago 559).

~ a seguinte:

"1 -A Constituição têm de amoldar-se
as leis, assim as leis a serem feitas, as
leis futuras, como as leis ja promulga
gadas. Mas, a nação de constitucionali
dade é, juridicamente, a partir do mo
mento em que começa a ter vigor a
Constituição; todo o material legislativo
que existe considera~se revogado no que
contrariar os preceitos constitucionais.

Porque uma lei não tem li vida. ligada
ao momento em que foi feita: a lei inci
de nos fatos à medida que éles se dão.

Um ato administrativo ocol're em de
terminado instante, de uma vez, e opera
os seus efeitos. A lei, não: a lei (que não
se refere a um só caso) enquanto per
manece vigente, continua, através dos
tempos, a prodUZir os seus efeitos, Que
são os da sua incidência em cada caso,
previsto pelas suas disposições. 2 - Se
o ato do Govêrno provisório operou de
uma vez por tôdas (v. g. demissão de
funcionáriO) e teve todos os seus efeitos
antes de 16 de julho de 1934, está aprova~

do. Se o ato do Govêmo provisório consis
te em lei, regulamento, instruções, avisos
ou qualquer deliberação que seja suscetí
vel de seqüência temporal de efeitos, de
continuar a. incidir sôbre fatos que acon
teçam, a incidência dêle antes de 16 de
julho de 1934, está aprovada. Depois disso,
absolutamente não. Depende de vll1er,
conforme o art. 187. :3 - Para que uma
lei (na expressão "leis", do art. 187, com
preendem-se quaisquer regras jurídicas,
quaisquer fontes de direito) explícita ou
implicitamente contrarie disposições da
Constituição, basta que não pudesse, na
vigência da. Constituição, ser feita. f:
isso o que significa. ser, ao longo do
tempo, desde o presente. isto é. SÓ a par
tir de 16 de jUlho de 1&34, a constitu
cionalidade a ser apurada nos a tos le-

gislativos. Quer relativamente à lei an
terior à Constituição, quer relativamente
à lei posterior a ela, não importa o tem
po da feitura. Porque o Poder Legislati
vo pode fazer leis cujo conteúdo se
choque com os preceitos constitucionais,
o Presidente da República promulgá-las
e, no entanto, serem inconstitucionais.
O que se corla sã.o os seus eleitlls, a sua
realizabiJidade como nOrma. ou conjun
to de normas de direito - exatamenu
o que ocorl:'e quanto às leis anteriores à
Constituição. Todo o eleito que passe a
linba tempol'lllmente traçada pelo dia
16 de iulho de 1934 não pode incidir nos
fatos (nossos grifos). 4 - As leis que
continuam em vigor são tôdas as que
existiam e não são incompatíveis com a
Constituição nova. Inclusive as regras
contidas na Constituição anterior, põsto
que como simples leis." (idem).

Nos "Comentários à Constituição de 1946"
(vol. IV, pã.g. 4791. sintetizou:

"Sempre que (a) a lei exauriu antes de
18 de setembro de 1946, a sua eficácia,
não há problema. Se (b\ a lei não exau
riU a sua eficácia, quer dizer, se conti
nuou a incidir, o sistem~ constitucional
nóvo, desde a promulgação da Consti
tuição a faz inconstitucional, por ser lei
superior, ou a revoga, por ser também
lei posterior. Na classe (bl, há subclasse,
Que é a das leis Que se referem a atos
a "serem praticados" pelo "Poder Exe
cutivo". :l!:sses atos, no tempo em que a
Constituição tem de incidir, sOmente se
são compatíveis com a constituição nova
podem ser praticados. A cada gesto do
Poder Executivo tem-se que perguntar:
Obedeceu à Constituição de 1946 o Poder
Executivo?"

A Constituição vigente - como a de 1946
- não contém a superfetaçã.o de uma regra
explicita sôbre a revogação dos dispositivos
legais anteriores, o qUe, aliás. como observa
João Barbalho. a proPósitQ do artigo 83 da
Constituição de 1891, valeria como simples
aviso aos executores da lei fundamental.

Mesmo sem ela - acrescente - ficaria
revogada tôda a legislação avêssa aos
princípios e preceitos da Constituição
que é lei das leis, pelo simples fato da
promulgação desta.

E pergunta; Como manter ainda em
vigor o que a ConstitUição tem abolido?
Em que repousaria a fôrça obrigatória
das leis contrárias à lei suprema? Não
era assim indispensável o artigo 83. 11:
o caso da revogação implicita das leis.
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Sômente subsistem das leis anteriores
aquelas disposições que não forem in
compatíveis (nlsi eontrariae sinO com
a lei nova.

Alterado O limite de tempo para 24 de ia
neiro de 1961, estas lições são perfeitamente
aplicáveis à atual Constituição que, em tese,
revogou tôda a legislação anterior constitu
cional, institucional, complementar ou ordi
nárla que seja incompatível com seus dis
positivos expressos.

Mesmo o artigo 173, do Ato das Disposições
Transitórias, não escapa à influência dos
mesmos principias.

Na espécie, o disposto no corpo dêsse ar
tigo nâo teria, aliás, pertinência, porque o
próprio Ato Complementar D.o I, no seu ar
tigo 2.°, manda. submeter a medida à apre
ciação do Juiz.

A regra do item 111, considerada como
proposição independente, está, sem dúvida,
su!elta às regras comuns d.e aferição d.e in
compatibilidade com o pennltido na Cons
tituIçlo, que lhe é posterior.

Ora, esta, quanto aos direitos e garantias
individuais dos cidadãos, é tão liberal quan
to as constituições brasileiras precedentes, e
pelo crivo de seu artigo 100 e parágrafOS tem
que ser analisada qualquer exceção aos prin
cípios da l1berdade ou asseguradores ou ga
rantidores da propriedade.

Volta-se, em swna, ao mesmo problema já
elucidado por Pontes de Miranda e Barbalho,
ao comentarem as ConstitUições anteriores
e a idênticll. conclusão, Il. saber: 1.0) as dis~

pooiçôes legais anteriores, de qualquer na~

tureza, são inválidas se contrariam a nova
Constituição; 2.°) os efeitos dessas disposições
não incidem sõbre fato posterior a 24 de ja
neiro de 1967.

Os atos legislativos (por hiPótese o de
creto de suspensão de direitos poUtt·
cos) expedidos com base nos Atos Institu·
donais e Complementares não exaurtram a.
sua eficÍl.cia, mas não wcldeDl, após a Cons
titUição, naquilo que a contrarie.

Na espécie, o fato é a lamentável publi
caçã.o ocorrida a 19 de !ulho de 1967 e a
penalidade imposta à. medida de seguran
ça do item IV, artigo 16 do Ato Institucio
nal n.o 2, conSistente em domicflio deter
minado.

Nlo se confunde, essa. pena, com o exilio
local (Cód. Penal, artigo 88, § 2.°, n.o III)
- que consiste no afastamento de certo
lugar (o do crime) - quando o que se im
pÔS ao paciente foi Il. obrigação de morar

em determinada localid8.de (Fernando No
ronha, depois Piraçununga), donde se vê
que a imposição foi e, ainda agora, conti
nua sendo mais grave do que aquele exWo,
no qual o condenado conserva o direito de
ir e vir a sua vontade, Independentemente
de ordem superior, desde que observe a
proibiçlo de não Ir ao único local que lhe
foi proibido.

Na esteira. de ClU'los Maximl1iano, em
seus comentários à Constituiçâo de 1946, po
de-se dêsse confinamento dizer que nia se
confunde com o banimento, vetado pelo ar
tigo 151,"§ 11, da Constituição, que "é o clás
sico, decretado por veredietum judicial e
consistente em obrigar o condenado a sair
do Pafs", nem "com o destêrro político, ad
mitido em estado de sítio ou de guerra, para
algum ponto do terrltórl.o nacional." Mas, é
(nossa agora 8 conclusão) "semelhante à
residência obrigatória tão usada pelos Ro
manos antigos e adotada pejo fascismo ita
liano."

E basta que pena tão grave tenha sido
imposta em conseqüência de processo su
mário, sem plena garantia de defesa, para
Que se a considere nUla, por manifesta In
compatiblUde.de com os H lb e 16 110
artigo 150 da nova Constituição, de
cretada e promUlgada. li 24 de janeiro úl
timo. E, na atual emergência ofende, clara
mente. também ao &.rtigo ·154, § 2.°, do
mesmo diploma, onde a pena ficou depen
dendo da declaração de estado de sitio.

A suspensão dos direitos poUticos conti
nua, porque a nova Constitulção - artigo
151 - a permite.

Não assim a pena imposta, que ela mani
festamente repele.

Como à. nova ordem constltucional esca
pariam apenas "as situações juridicas defi
nitivamente constitu!das", seria ilegft1mo,
em tema de liberdades públicas, que é fun
damental, admitir um estatuto para os "cas
sados" anteriores li. Constltuiçio e outro, di
ferente, para os posteriores.

O elenco dos direitos e garantias indivi
duais - na Constituição de 1946, artigo 141
e parágrafos e na Constituição de 1961, 11.1:

tigo 150 e parágrafos - é quase o mesmo. E,
se esta Constituição procurou garantir me
lhor a ordem em outros dispositivos espe
ciais, notadamente os referentes ao estado
de sitio, isto representa. mais um arsumen
to a favor da igualdade de todos os que S(l

freram a amputação de seus direitos pOlitJcos.

A atual Constituição - artigo" 151, § § 1.0
e 2.° - continua fiel aos dois princtpi.os cat-
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diais das democracias: a liberdade e a igual
dade.

O princIpio do § 2.0
, a meu ver,

é o prevalente e impede os abusos que se
têm cometido. em jurisprudência, na apli~

cação do outro.

A necessidade de uma norma geral que,
sobranceira a todos. governantes e governa
dos, norteie as ações humanas é a única
salvaguarda da justiça e da liberdade.

Na espécie, a distinção entre cassados an·
tenores e posteriores a 24 de janeiro de 1967
ofenderia de qualquer modo, aos dois pará
grafos ao mesmo tempo.

Assim, por manifesta incompatibilidade
com vários principios consignados expres
samente na nova Constituição, houve, a meu
ver. aplicação de pena restritiva da liber
dade legalmente inexistente, porque o Ato
Institucional e o Complementar, que a fun
damentaram, estavam revogados e, a despei
to do decreto de cassação, não Podiam inci
rUr sóbre fato pOSterior a 24 de janeiro de
1967.

Chegando a esta conclusão, seria desneces
sário examinar os outros fundamentos da
impetração ou os argumentos em contrário
da ilustre informação ministerial e do Juiz.

Observo. porém, que, mesmo em processo
criminal regular, a lei excepcional só se apli
ca a fato ocorrido durante a sua vigência
(cód. Penal, art. 3.0 ).

E, ainda, que do crime do artigo 33, item
IlI, da Lei de Segurança Nacional (Decreto
314, de 13 de março de 1967, incitar publi
camente a an1mosidade entre as fôrças ar
madas ou entre estas outras classes sociaiS
ou as instituições civis - não há que cogitar,
pois a êle não se referem, especlficamente,
nem a portaria de imposição da pena, nem
a sentença que a diminuiu. Nem seria pos
sIvel como tal definir o fato.

Aliás, se julgasse configurado êsse crime.
teria proposto ao Tribunal a preliminar de
sua incompetência, ex vi do artigo 45 da
mesma lei.

Diante da impossibilidade jurídica de apli
cação de uma pena restritiva da liberdade,
constante apenas de dispositivo legal revo
gado pela Constituição, não me parece p::lS

sivel atender às razões de Estado veemente
mente consigna.das na portaria e, sobretudo,
na informação do habeas COl']Jus.

Uma deplorável manifestação de despei
to e crua impiedade não conserva. não pode
conservar, fôrça suficiente à subversão da
ordem do Pais.

Se a segurança nacional estivesse real
mente ameaçada, se fato tão mesquinho ti
vesse acarretado· uma crise de imprevis!veis
conseqüências (informações às fls. 90l, cer
tamente o Governo teria feito uso dos po
deres que a nova Constituição largamente lhe
outorgou. notadamente o do seu titulo lI,
Capítulo V, relativo ao estado de sItio.

O Presidente Castelo Branco exerceu a
suprema magistratura da Nação com digni
dade e isenção invulgares. Com completa de
saml::Jição pessoal, concorreu, decisivamente,
para que fôsse transposto o pel'iodQ discl'i
cionário, que atravessamos, e o País rein
gressasse na ordem juridica constitucional.

Prêso, COmo Juiz, a !lsse regimem:
Concedo a ordem.

Voto

O SR. MINISTRO J.J.MOREIRA. BA.
BELLO - lt grave equivoco supor que a
CÜ!lstituiçáo atual teve o dom de repôr as
coisas no estado anterior. Emergindo de uma
revolução, ela reflete, naturalmente. o espi
rito inspirador desse movimento, presente
em muitas de suas normas que o juiz. ao in
terpretá-las, não pode ignorar.

Em pl'imeil'o lugar, a Constituição não re
voga lei nenhuma. As leis só são revogadas.
umas pelas outras, e quando o caso, desde
que fazendo expn'ssa remissão à revogação
pretendida. O que a constituição faz, isto
sim, no campo dos principias normativos, é
ab-rogartàcitamente as leis. às testilhas com
os seus mandamentos formais.

No caso em tela, há que distinguir, para
exame do problema, os direitos politicos dos
direitos individuais de que cuida a Lei Maior.

A cassação implica, evidentemente, na
perda dos primeiros: o cassado não pode
votar, ser votado, tomar parte em ativida
des eleitorais, em suma, praticar qualquer
atividade política. Mas pode, em obséquio à
franquia constitucional, exercer todos os de
mais atos contidos na sua atividade indivi
dual, salvo aquela que, dizendo, pOrventura,
com os motivos determinantes de sua cas
sação, mesmo com o advento da Constitui
ção, não se emancipou da sanção residual
contida no ato cassatório, ou seja domi
cílio dewrminado que a autoridade própria
pode estabelecer com a única restrição de
submeter o seu ato, lastreado em investiga
ção sumária, tal como o fez, à. apreciação do
juiz. Retirar ao Executivo essa prerrogati
va que adere, ui lepra cnU, ao ato cassató
rio, equivaleria. ao esvaziamento dos mo
tivos que inspiraram à revolução a medida
excepcional. o que o juiz não pode ignorar.
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seria o mesmo que aceitar a. tellP. abSurda de
que a Revoluçlo, com o auvento da. Carta
Magna., que sabemos obra de inspU'&ç1o
sUa, estabeleceu um blU de indenidade para
todos aquêles que ela, por motivos que nia
vêm a pêlo invocar, julgou seus inl.mlgos.

1: preciSO nll.o confundir vigência de uma
lei m6tltuciona.l. com o efeito residual do
que nela dispoeto. no tempo. 1580. hoje, é
matéria pac(fica nos tratadistas estrangei
ros. De resto, nlo vejo qualquer conflito
entre os art. 152, da atual Constituiçll.o e
o art. 16, inciso IV. da alinea. e. dOe Ato
Institucional - a admitir-se a identidade
repressiva-preventiva das duas matérias ai
d1scipl1nadas. lt que uma, quando cogita
da obrigação de residência. em locaUdade
determinada, no caso do estado de sitio, é
a resultante de dtreito positivo transitório,
aplicável a qUalquer classe de cidadios. m
dependente de quakl.uer outra punlçlo que
lhes haja sido imposta, enquanto. a outra,
é matéria constitucional permanente, e só
aplicável aos cassados.

R.e.ssa1te~se que nll.o cabe ao Judiciário, e
muito menos pela via heróica do habeas
corpus. entrar no mérito da. medida &enio
que, apenas. nos pressupostos formais do
ato, perfeitamente atendidos, inclusive na.
parte em que o juiz deferiu à autoridade
adm.1nistrativa, a fixação do tempo do do
miemo determinado.

Denego, por conlleQ.ü.êncla. a ordem. que
só conseguiu robustecer a convicção que
me fiz do acêrto e da altitude moral do
despacho agredido, máxime depois das ex
plicações prestadas pelo dr. Juiz ao M1nis
tro de Estado, qulUlto ao praw de fixação
do domicilio que sempre entendi, dentro
da lei, matéria ao critério da autoridade e
enquanto durarem os motivos determinan
tes da. medida.

Voto
O SR. MINISTRO ESD&AS GUEIROS:

- senhor Presidente :
Declaro meu impedimento, pelas seguin

tes razões: se se cogitasse, na apreciação
do presente babeu corpus, apenas da Por
taria do Senhor M1n1stro de Estado, não
estaria eu impedido. Todavia, a aprecia
ção do habeas corpus envolve o referen
dum Judicial dado pelo Ju1t Federal da. 1.~

VB1'll. da GUlUlabara, de Quem 5l:/U parente.
por cunhadio.

Trata-se, pois, de impedimento legal.
Voto

O MINISTRO MOACIR CATUNDA:
Senhor Presidente.

Tanto a argumentação dos impetrantes,
coUmando a convencer da tlegal1dade da
medida restritiva, imposta ao paciente, como
a das autoridades coatoras. just1flcando B
prática dos seus atos, gira em t6rno do al
cance do comando juridico dO art. 1'73 da
ConstituJç1o Federal de 24 de janeiro dêste
&nO. de aprovar os atos que especifica, nos
seus dl!erentes itens, cuja leitura me d1S
penso de fazer para nio ca.cetear o Egréiio
Tribunal com B recitação de textos conheci
dos ~ todos.

A aprovaçâo dos atos alinhados no pre
ceito constitucional transitório vai dito cla
ramente, e com enumeração exaustlve., o
que lnd1ca a escolbe.. pelo constituinte de
196'l, de orient&çAo diversa da adotada, no
pertinente, pelos constituintes de 1890, 189J
e 1934.

Com efeito, a ConstituiçAo dos Estadoa
Unidos do Brasil, vinda a lume após a queda
do Império, via Decreto 510, de 22-6-1800,
no seu art. ao, reproduzido pela Constitui
ção Federal de 24-2-189J, art. 83, - dispôs
que continue.m. em vigor as leis do antigo
regime, no Que explfcita ou ImpllcJtamente
nlo f6r contrário ll,() s's~ma de Govêrno
firmado pela Constituição e aos princlpios
nela consagrados.

Trata-Se de principio de direito intertem
parai encontradiça nos tratadistas, que veio
de crl.stallzar-se, com m.od1!lcaç6es, na regra
do § 1.0 , do art. 2.0 , da Lei de IntroduçAo ao
Código C1.vU, pela qual a lei posterior re
voga. a anterior quando expressamente o de
clara, quando seja com ela lncompativel ou
quando regule inteiramente a matéria de
que tratava a lei anterior. Já o constitUinte
de 1934, certamente advertido da Inconve
niência da adoçA0 de forma genérica, pro
piciadora de polêmicas, demandas e até
perpl.exidadea em matérla de conteúdo pn:
domInantemente politico, escolheu uma for
ma. rígida, dizendo, no art. 18 das Dispo
sições Transitórias da Constitutçfu) de 16 de
julho de 1934:

"Ficam aprove.d06 os atos do Govêrno
Provisório, dos interventores federais nos
Estados e mais delegados do mesmo 00
vêrno e excluldos de que.1quer aprecia
ção os mesmos atos e seus efeitos".

O constituJnte de 1967. aprov&ndo, sem
nenhuma restriçAo, os Atos Institucionais e
Complementares. assim como os atos de na
tureza legislativa expedidos com base nos
mesmos, foi mais explicito e objetivo do que
os anteriores, v1sto Q.ue realizou a consolida
ção da atiVidade legislativa baixada no in
terêsse da detesa da nova ordem polftica,
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concomitantemente com a dita, respeitante
à consecução dos objetivos Primaciais da
Revolução.

Dentre os atos revolucionários julgados
bons pelo constituinte e por êle aprovado,
figura o Ato Complementar n.O I, de 27 de
outubro de 1965, que disciplina a aplicação
das medidas de segurança preVistas no item
IV, do art. 16, do Ato Institucional n.o 2.

O legislador revolucionário instituiu ditas
mediàas de segurança por tê-las julgado im
prescindíveis, necessárias à implantação de
ordem politica impOsta pela Revolução de
31 de março de 1964.

O ato legislativo disciplinador da aplica
ção das punições políticas em causa implan
ta raizes na própria lógica da efetividade
delM, as quais, sem a coação prevista no
mesmo, resultariam vazias, inócuas, ridIculas.
o que de nenhum modo faz sentido com a
linguagem do constituinte, de aprovar os
atos.

Como admitir incompatibilidade entre o
ato regulamentador da aplicação da medida
restritiva do direito civil de escolher o do
micílio, e preceitos gerais permanentes des
tinados à. garantia da generalidade dos ci
dadãos, quando a Constituição, solenemen
te, com o pêso de sua autoridade, através
preceito transitório aprova o ato Infliwr da
punição, e, bem assim, a norma legal que
serviu de esteio a êle?

Entendo que a norma transitória, no per
tinente, convive com os preceitos permanen
tes; a coexistência da norma permanente,
com a transitória, se me afigura de solar,
translúcida evidência.

Relativamente à.s pessoas Que sofreram pu
nições pOltticas com base nos Atos Institu
cionais, de duração autolimitada, tenho
para mim que o ato legislativo regulamenta
dor da sua aplicação continua vigindo. obri
gando, incidindo, no interêsse da eficácia da
medida primitiva, até que esta se tenha exau
rido pelo decurso do tempo de sua duração
ou por revogação, ditada pelo poder compe
tente.

Denego a ordem, Sr. Presidente.

Voto

O SR. MINISTRO HENOCH REIS: - Sr.
Presidente, data venia. do brilhante voto de
S. Ex.a o Ministro Relator, ao qual, nesta
oportunidade, nmdo minhas homenagens,
pela sua cultura juridica e pela sua acuidade
em deslindar as questões que aqui nos che
gam, da.ta venia não lhe endosso o enten-

dimento nesse particular e, por isto, adotan
do por inteiro o voto do Eminente Ministro
Moreira Rabello, denego a ordem.

Voto

O SR. MINISTRO JOS:t THOMAZ DA
CUNHA VASCONCELLOS FILHO: - Se
nhor Presidente, estamos repetindo. neste
momento, mUito daquilo que nós outros, que
envelhecemos nesta Casa, vimos passar a
propósito da Constituição de 1934! Tam
bém aquela Constituição gerou muitos de
bates no atinente.

Valia ou não valia, contra o texto nôvo, a
aprovação rjos atos praticados pelo Govêrno
Provisório. em contrário às disposições dêsse
próprio texto?

E o Judiciário não teve dúvidas em fazer
prevalecer a regra e os motivos determinan
tes que o movimento consolidara, para Que
êsse movimento não caisse no vácuo, não se
tornasse inócuo, como seria a conseqüência
necessária. data. venia do eminente MiniS
tro Relator. se pudesse ser acolhido neste
momento, pelo Tribunal. o voto de S. Ex.a

Eu me dispensaria, como me dispensarei.
de longas considerações.

O Tribunal teve oportunidade (sem que
minhas palavras importem em restringir, de
forma alguma, o brilho. o esfôrço. do voto
da eminente Ministro Relator) de OUvir, nes
ta Sessão, um trabalho juridico dos mais va
liosos que aqui tem sido pronunciado a res
peito da tese que é debate neste instante. e
que foi motivo provocado pelo pedido de
"habeas-corpus".

:f:ste trabalho foi o que apresentou, nesta
Casa. o dt. Subprocurador-Geral da Repú
blica.

Entendo que a argumentação de S. Ex.a

foi cerrada. destruidora, demolidora e ir
respondiveI!

S. Ex.a não usou palavras vãs nem falOU
aos ventos!

S. Ex.a falou ao juizo dos juristas! Argu
mentou cerradamente e demonstrou a im
possibilidade de se chegar a uma conclusão
diferente daquela que a própria natureza
dos fatos está. .li indicar.

Senhores, nós somos Juizes, não somos
politicos1 Mas nem por isso podemos fazer
abstração dos motivos políticos determinan
tes das conseqüências ou, por outra, deter
minantes da orientação jurídica consagra
dora.

Nôs sabemos das razões determinantes da
Revolução de 641
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Nós, aqui em Brasília, sentíamos melhor
do que em qualquer outra parte do Brasil,
talvez muito próximo de nossa carne, as
ameaças, ou o que de momento poderia. 5\l1'
giro E foi contra isso que se fez a Revolu
ção! Para evitar o recrudescimento da crise,
fez-se a Revolução.

05 militares fizeram a Revolução! Porque,
dessa vez, foram os militares que tomaram
as medidas. no sentido que êles entenderam
mais acertado, para evitar que, pelo menos
dentro de um futuro próximo, tivesse pos
sibilidade de articulação o tenebroso mo
vimento que se vinha preparando. Julgaram
de bom alvitre adotar providência.s que se
consubstanciaram em regras jurídicas.

As revoluções têm os poderes que querem,
que querem desde que disponham de fôrça
para fazê~los efetivos. ~ um princípio jur(
dica universal r Os militares brasileirOS tive
ram fôrças e fizeram a novEI Constituição!
Por que razão não vamos cumprir essa Cons
tituição? Se não a cumprimos, tudo que êles
fizeram se perderá no vácuo!

Se a tese da sentença do provecto dr. Juiz
Hamilton Leal pudesse prevalecer, Il revolu
ção teria cessado! O cassado estaria sem ca
pacidade pol1tica passiva e ativa, quer dizer,
não poderia votar nem ser fQrçosamente vo
tado, mas poderia exercer amplamente sua
atividade política no PaiS, poderia lançar
candidaturas. escrever em jornais sôbre po
Utica etc.

O jurista náo pode, absolutamente, igno
rar a ra.zã.:> de ser da lei, principalInente se
ela está tão próxima de nós outros.

Vamos ser verdadeiros! Vam05 ser exatos!
Os princfpios liberais, os princípios de liber
dade são de ser acolhidos e defendidos por
nÓs!

Trata-se, no momento de decidir um pe
dido de habeas c:lrpus em face da lei e da
razão que ditou essa lei. Essa rado foi nI
tidamente fixada pelo Sr. Ministro Moreira
Rabello. E o sr. Subprocurador-Geral da Re
pública demonstrou que entender de outra
maneira seria, data venia, uma incoerência.

Por iSSO, Sr. Presidente, dispenso~me de
outros comentários e nego o habeas corpus.

Voto (Vencido)

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'AVILA:
- Sr. Presidente, o Brasil durante a Era
Republicana. teve sua. estrutura pOlítica. e
social abalada por duas revoluções verda
deira!; e significativas: a de outubro de 1930
e a de 31 de março de 1964. De permeio, é
certo, assistimos o deflagrar de alguns mo-

Uns e pronunciamentos que não deixaram
marcas, nem imprimiram modificações de
relêvo no arcabouço institucional do País. E
a.& d\1a~ bastante se assemelharam em seus
propósitos e finalidades. A. de lQ3Q WlIJ.1te
lhe inovações de alto porte. Criou um am
biente jurídico favorável às classes desvali
das da fortuna, com o advento da legislação
trabalhista; e, procurou, dentro das poss1bi
1fdades soclais restritas então vig'orantes,
promover o desenvolvimento econômico do
Pais, retirando-o do marasmo e das influên
das nefastas do partidariSlllo estreito e de
C&.mpanário que o infeUcitava.

Elas se aparentam de tal maneira, que
quase se identificam na forma e no seu pro
cesso de evolução. Modificaram ambas as
diretrizes constitucionais vigentes para afei
çoá-las por atos institucionais temporários e
de exceção aos principios ideológicos daque
les movimentos insurrec1onais.

O Govêrno Provisório de 1930 criou a sua
Lei Orgânica, autolirnltando os amplos e Ir
restritos podêres de que passou a gozar. E,
o Govêrno Revolucionário de 1964 editou,
por sua vez, os Atos Institucionais de n.O'
1 e 2, modificativos da Constituição de 1946;
mantendo-a, todavia, em tudo o mais em que
aquêles não a inovaram. E:m ambos os mo
vimentos armados manifestou-se, como era
natural, o aievantado propósito de expUDJir
dos quadros políticos e funcionais os cor
ruptos e os recalcitrantes ;. prática de mé
todos mais adequados e patrióticos de me
lhoria de nivel moral e dos costwnes poU
ticos então reinantes.

Os atos institucionais e as leis de exceçio,
por sua natureza temporártos, do Oovêrno
Provisório de 1930, se exauriram Com o ad
vento da Constitulção de 1934. Em seu art.
18, das Disposições Transitórias, manteve
esta, é certo, os atos do OOvêrno Provisório
e os considerou lnsusceptfveis de apreciação
judicial. Essa aprovação, todavia, sempre foi
considerada como condizente com aquêles
atos de índole executiva que -produr.k'Mn
todos seus efeitos no decurso do Interregno
revolucionário de exceçAo. Os de natureza
legislativa, porém, que se náo i!ltegraram no
elenco constitucional, como é óbvio, resta
ram sem atuação e eficácia, quando incon
jugáveis com os cânones constitucionais. Se
o constituinte os considerasse indispensáveis
à sobrevivência da ideologia revoluclonária
0& teria p<n: <:,etro inr.enü~ no &rt.a~ üa.
Constituição. E, ainda, cumpre acentuar
ademais no caso que o próprio Ato Institu
cional n.o 2, em seu art. 33, circunscreve sua
vigência a~ 15 de março de 196'7.
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Mutatis mutandis, o mesmo ocorre com a
carta Magna de 24 de janeiro de 1967. Fo~

ram mantidos os atos executivos e políticos
do Govêrno, praticados em decorrência dos
Atos Institucionais, e os legislativos atuantes
no curso do período revolucionário. Mas,
quando dêstes atos resultarem efeitos e con
seqüências futuras, inconciliáveis com o tex.
to permanente da Constituição vigente, não
devem êles subsistir. Só podem prevalecer os
que produziram efeitos imediatos - como as
suspensões de direi tos políticos, tout court,
sujeitas apenas às restrições insertas na.
Constituição, demissões e transferências de
funcionários e outros, cujos efeitos se fize
ram sentir de pronto. Tudo o que restar da
legislação revolucionária não íncorporado à
Constituição ou com ela incompatível. tor
nou-se inoperante, porque considerado como
não esssencial à consolidação do nôvo regime.

Se assim não fósse, no caso, enfrentaría
mos sítuação extremamente paradoxal: o
de c:usados sujeitos a disciplina distinta. Os
que sofreram dita punição antes do advento
da Constituição, ficariam sob o guante do
confinamento; e, os atingidos posteriormen
te, livres dêste castigo. Lícito não é conce
ber estado de direito, digno désse predica
menta, em que ao lado e paralelamente aos
cQ.nones constitucionais, operem leis extra
vagantes e excepcionais com êles incompati
veís.

Assim sendo, Sr. Presidente, data venia do
eminente Sr. Ministro Moreira Rabello e dos
provectos colegas que o acompanharam. dou
meu apoio por inteiro ao voto do eminente
Relator; que, para mim, constitui peça bri
lhante, inteiriça e irretorquivel, como sóem
ser os pronunciamentos de S. Ex.a Por isso.
Sr. Presidente, não me resta senão conce
der, por igual, a ordem.

Voto
O SR. MINISTRO DJALMA DA CUNHA

MELLO: - O Exm.o Sr. Ministro da Jus
tiça mudou domicílio ao jornalista Hélio
Fernandes. submetendo-o, por sõbre, à vi
gilância da polícia do Exército.

Fê-lo por meio da Portaria n.o 197-B, de
20 de julho p.p., que o MM. Juiz da I.R Vara
Federal da Guanabara manteve, vindo dai
pedido de babeas corpus.

Precípuo, para decidi-lo. vistoriar o alicer
ce jurídico dO emprêgo de medida e do re
ferenda respectivo.

Secretário de Estado e Pretor procederam à
base do disposto na parte geral e inciso IV
do art. 16 do Ato Institucional n.O 2, de
27-10-65 e art. 2," do Ato Complementar n.o
1. da mesma data.

Estando escrito no I.", isto é, no principal,
art. 33, condicionando o segundo ou seja o
acceSSÓrio. que

"O PRESENTE ATO Institucional VI
GORA desde sua publicação ATÉ 15 DE
MARÇO DE 1967",

colige-se, conclui-se, tem-se, inescurecivel~

mente. que os atos impugnados incorreram
em antijuridicidade, põsto Que fincados
num ucasse Que se autolimitara no tempo.
que estava, em conseqüência, de ciclo per
corrido, Que meses antes fõra entregue e re
entregue ao sepultureiro.

Inda aceitando, por aprêço a debates, Que
inexistente, no Institucional n.O 2, o trans
crito art. 33 ou algo parêlhQ, tudo estaria na
mesma temperatura morrediça, pois que Lei
sobrevinda e de categoria suma, a Carta de
24 de janeiro último, vigente a contar de
15 de março seguinte, teria varrido de cur.3o,
maquinalmente. a ê~e Institucional. por in
conjugável. por incompatível com sua pre·
ceituação, que prevê e provê suspenl?áo de
direitos políticos sem dano aos direitos in
dividuais de ir e vir, de escolher domicílio,
de continuar a exercer profissão lícita, di
reitos Que integram o rol daqueles sem os
quais a vida humana não vale ser vivida.

Dir-se-á que o art. 173 da Carta autoriza
compreensão contrária...

Nanja. Também se procurou carregar ao
art. 18 da Constituição de 1934, aprovação,
INDlSCRIMINADA, de atos legislativos do
Governo Provisório ...

Francisco campos, mestre conspícuo de
Ciências Políticas, prestamente positivou que
essa "enonnidade" não poderia estar no pen
samento do ConstitUinte, que isso importa
na na "situação contraditória, absurda,
monstruosa, caótica, de tennos em obriga
toriedade, neste País, a um só tempo, dois
Direitos incompatíveis", o da própria Cons
tituição e o de alguns dos Decretos do Go
vêrno Provisório, confirmados no seu vigor
pela mesma, embora colidentes com seus
princípios e com suas prescrições.

A continuidade do sistema jurídico se
manteve, cessada tõda fôrça produtiva de
efeitos nos atos legislativos não concordes
com o nõvo Estatuto Básico.

"Houve aprovação irrestrita de atos cujos
efeitos já se houvessem produzido, o que só
pode referir-se a atos perfeitos no passado,
a atos consumados, a atos não destinados a
continuar li reger para o futuro". (Francis
co Campos. Direito Constitucional. vol. I,
p. 368/370). A exemplo do que fêz o art. 18
tias disposíções transitórias da Constituição
de 1934, o 173 da Carta de 1967 voltou-se aos
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'atU complu&l, deixando intangfveJ o que
consumado, feito, PRATICADO, antes, ao
tempo de império do Institucional 0.° 2 e à
sua medida.

Aprovou, excluiu de apreciação judicial, no
concreto, a suspensão, decenial, de direitos
poUUcos, com suas implicações, alinhadas
nos três primeiros Incisos do art. 16 do Ins
titucIonal n.O 2, NAO. DE NENHUM MODO.
para aproveitamento futuro, as sanções do
inciSO IV dêsse mesmo artigo, inoperantes.
letra morta. redige, desde que terminado o
prazo de vida que o próprio Institucional se
atribuira naquele art. 33, tmprestáveis, in
conceSS&ll, quando isso não fOsse, pOr incon
ciUáveis com a nova Ordem.

A expressão APROVADOS do art. 173 da
Carta, torno a sublinhar, reacentuo, fala
para 'alta aceompUs, lLIlbevés en t.cuat como
dtrta mestre Roubier, não engloba o que por
fazer, que só se fará nos têrmos do gran
de comando juridico, indivls1ve1, advindo e
de que êsse preceito faz parte.

Nem se pretenda Clue s€;m as penalidades
do inciso IV aludido ficariam A impunidade
transgressões tocantes aos outros...

Não. A lei eleitoral impede que brasileiro
sob suspensão de direitos políticos vote ou
seja sufragado, integraliZe quadro de par
tido político ou participe de suas atividades,
constituindo crime previsto na mesma cas
sado tomar parte em comícios e atos de pro
paganda, mesmo em recintos fechados. E
restriç{les idênticas obstam-lhe a presença,
ativa, em eleições sindtcais.

Os caps. II e m do Tit. II da. Carta. !tca
ram, por fôrça do antedito art. 173 da mes
ma, si et In quantum incondlzentes com 08
brasileiros Il. que li> Revolução de março de
1964 tirou por um decênio direitos polftiC08.
Mas o capo IV não. Seu art. 150, § 23, favo
neado au.spiciosamente pelo que escrito no
texto seguinte. no 151, franqueou a quem an
tes exerc1a o jornalismo poUtlco, de critica
dos atos de Govêrno. como profissão, conti
nuar a exercê-lo.

Possíveis excessos - e isso se ajusta. a.
cassados e nia cassados - serão da conta
dos apUcadores e executores da lei de segu
rança. nacional, da lei de imprensa, da leI
eleitoral, da lei penal, da legislação que nos
rege a conduta, que êste País - nâo é terra
sem lei. Não terão que ver com aquêle ins
titucional, sob o qual o chão já há meses
se abriu, escancarou e fechou.

Recordo. de passagem, aos Q.ue recomen
dam exegese e observância da Carta de 19(1'1,
sem prejuf«) algum dos intuitos da Revolu
ção de marÇO de 1964 e do direito positivo

que surgiu no período de Qovêmo discricio
nário que a1 principiou e que teve têrmo em
15 de março último, que isso depende exclu
sivamente da própria Carta, do que na mea
ma se contém.

Os podêres consUtulntes, venham das eida
danias par intermédio de eleições livres, de
representação autênUca, de um rei ou de um
dite.dor de qualquer tipo, sã.o ..lterosoa, an
chos, jamais adictos, adstritos.

O intérprete. austero, de uma Superlel,
procura abelhudar·1he o conteúdo, auscultar
lhe o sentido, adaptá~la às clrcunstAncias,
fazê·la Viver, assistido apenas pela doutrina
acreditada e pela tradiçAo, animado de pro
pósito perteicl.oni&ta, atento às aspirações
nacionais lnobjetávels, à perspectiva histó
rica, o que inclui ideais revolucionários, nAo
inclUI. o fadário das revoluçóea.

As revoluções buscam legitimidade, os go
vernos surgidos como corolário se autoUrni
tam, se Institucionalizam e tudo acaba nu
ma constitucionalização, que arreda, que re
nega, todo direito positivo Que a contrarie,
que lhe amar!anhe a liderança plenária, de
peanha, proemlnente, da ordem juril!1ea, do
regime.

Ntmio, num.. Superlet. texto revoeatórto
do direito positivo antecedente que se lhe
opuser.

Seria. rareza e redundlncla. pois que Lel
dêsse tipo não partilha postulados.

Ao se tornar peremptória, lmpõe, sobera·
mente, seu conteúdo, pondo automê.ticamen·
te em igniç60 todo ell.feito positivo preexls~

tente de sentido antagônico, detentora, que
é, da competência primigena, que capitUla,
circunstAncla, confere e confina as demai8
competéncias.

Concedo pelo exPosto o writ e para que se
restabeleça o statu QUo ante do paciente,
quanto li. domiCilio, residência.

Com o Relator.

Voto

O Sa. MINISTRO GODOY ILHA: - Sr.
Presidente, não desejo a.longar êste debate.

As teses que se controvertem nesta causa
são por demais conhecidas. Em que pêse o
magnlfico e brilhant1ssimo voto que pro1e~

riu o eminente Ministro Relator, data venla
arrolo-me entre aquêle& que denegaram a
ordem. Invoco, como valiosos subsidias do
meu voto, os jurídicos fundamentos da mag·
n1fl.ca sentença. de primeira instAncla do
ilustrado tltular da 1.& Vara da Justiça Fe
deral do Rio de Janeiro.
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Voto (Vencido)

O SR. MINISTRO AMAR1LIO BENJA
MIN: - Dada a relevância. da matéria, achei
por bem reduzir a escrito as observações em
que estruturei o meu pronunciamento a res
peito da controvérsia. l: o que vou ler, com
a tolerlncia dos meus eminentes Colegas,
uma vez que o que vou dizer nã.o constituirá
novidade, quer de um lado, qUer de outro.

Requerem os advogados ANTONIO EVA
RISTO DE MORAES FILHO, MARIO DE
FIGUEIREDO e GEORGE TAVARES a
presente ordem d~ habeas corpus em favor
do jornalista H:tl.IO FERNANDES, alegan
do estar o mesmo sofrendo constrangimento
em sua liberdade de locomoÇão, como con~

seqüência de domicílio determinado, impôsto
pelo Sr. Ministro da Justiça e cOnfirmado
pelo Sr. Juiz Federal da La Vara, no Estado
da Guanabara.

Liga-se a. matéria à aplicação dos Atos
Institucionais do Poder Revolucionârio e das
normas que os desenvolveram e completa
ram, em face da Constituição em vigor a
partir de ~5 de março de 1967.

Os Atos Institucionais n.o 1 (art. 10) e
n.O 2 <art. 15) autorizaram a suspensão dos
direitos políticos por lO anos. Tal penalidade
foi aplicada ao paciente.

Prescrevia o Ato Institucional n.o 2 no art.
16:

"Art. 16 - A suspensão de direitos po
llticos, com base neste Ato e no art. 10
e seu parágrafo único do Ato Institucio
nal. de 9 de abril de 1964, além do dis
posto no art. 337 do Código Eleitoral e
no art. 6.° da Lei Orgánica dos Parti
dos Políticos, acarreta. simultàneamente:

I - a cessação de privilégio de fôro
por prerrogativa de função;

11 - a suspensão àe direito de votar
e de ser votado nas eleições
Sindicais;

111 - a proibiçào de atividade ou ma·
nifestação sôbre assunto de na
tureza política;

IV - a aplicação. quando necessária
à preservação da ordem polí
tica e social. das seguintes me
didas de segurança:

a) liberdade vigiada;

bl proibição de freqüentar determinados
lugares:

(") domicilio determinadO."

O Ato Complementar n.o 1 disciplinou,
assim, a imposiçác das medidas de segu
rança previstas:

"Art. 2." - As medidas de segurança
previstas no item IV do art. 16 do Ato
Institucional n.o Z serão aplicadas pelo
Ministro da Justiça, após investigação
sumária pelo Diretor-Geral do Departa
mento Federal de Segurança Pública e
submetidas, dentro de 48 horas, à apre
ciação do Juiz Federal competente, ob
servando~se, no que couber, o Código
Penal e o Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Da decisão, despacho
ou sentença do Juiz sóbre a aplicação
da medida de segurança, ou sua exe
cuçáo, caberá recurso em sentido estri
to, sem efeito susDensivo. para o TRIBU
NAL FEDERAL DE RECURSOS."

Foi baseado nessas disposições que o Sr.
Ministro da Justiça assentou a deliberação
impugnada.

No exame da determinação ministerial, o
primeiro confronto há de ser feito com a
Carta Constitucional vigente. De fato, o Es
tatuto Básico, instituindo o nOvo regime e
a normalidade política. prescreveu no art.
173:

"Art. 173 - Ficam aprovados e excluidos
de apreciação judicial os atos praticados
pelo Comando SUpremo da Revolução de
31 de março de 1964, assim como:

I - pelo Govêrno Federal, com ba~e

nos Atos Institucionais n.q 1, de
9 de abril de 1964; n.o 2, de 27
de outubro de 1965; n.o 3, de 5
de fevereiro de 1966; e n,o 4, de
6 de dezembro de 1966, e nos
Atos Complementares dos mes
mos Atos Institucionais;

111 - os atos de natureza legislativa
expedidos com base nos Atos
Institucionais e Complementares
referidos no item I;"

Diante disso, não há dúvidas. portanto. que
a suspensão dos direitos políticos do paciente
está com as componentes integrativas, cons
tantes do item IH do art. 16, Trata-se de
ato praticado. Perfeito. Concluído. O que, no
entanto, vem ao debate. em face do pedido, é
medida de segurança do domicilio detenni
nado, constante do item IV. letra c, ou, mais
precisamente. se o ~inistro da Justiça, diante
da Constituição. podia ainda utilizá-Ia.

O Dr. JUi2, homologando o ato ministerial.
invocou o principio da ultra-atividade da
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lei, cons1gnado no art. 3.° do CóDIGO
PENAL:

"Art. 3.° - A lei excepcional ou tem
porária, embora decorrido O perfodo de
sua duração ou cessadas as circunstân
cias que a determinaram, aplica-se ao
fato praticado durante sua vigência."

Dêsse modo, entretanto, o preceito, à vista.
dos fatos a que se pretende acorrer, não
está bem compreendido. A ultratlvidade pro
longa a lei no tempo, mas se dirige a even
to verificado em sua vigência. Na hipÓtese,
não só a restrição, como o motivo que a pro
vocou, são latos novOll, Segundo o Ato Ins
titucional n.o 2, art. 16, a suspensão dos di
reitos politicos acarretava simultt.neamen
te a cessaçio do privilégio do fóro, a suspen
são do direito de voto nas eleições sindicalS
e a proibição de atividade ou manifestação
sóbre assunto de natureza poUtlca, itens I
a III. As medidas de segurança. porém, fi
caram na dependência da necessidade de
preservação da ordem polftica e social, Item
IV. As primeiras restrições compõem a pró
pria suspensão; já as segundas, ou as medi
das de segurança, podiam ser utWzadas ou
nlo. Logo, quanto a estas, a regra da ulka
Uyldade não na.s resguarda. Também não
lhes serve, pela mesma razão de desmereci
mento, o art. 75 do CóDIGO PENAL, que,
cuida de providência já inlPOllta., em face de
lei nova.

Não obstante, a ocorrência tem que ser
examinooll. te.mbém em' têrmos pl'Ôpriamen
te constitucionais.

A Constituição é a lei básica do Estado.
Signtnca o Instrumento de equiUbrIo das
relações entre governantes e governados. lt
tio lei suprema. que a. tudo e a todos subme
te. Fora do seu texto, ou contra êle, nada
pode prevalecer. lt absolutamente incondi
cionada, no sentido de não depender de ne
nhuma fOrça estranha. Proclamada uma
ClODltlt1Ü<:io, • eODstJtu~ anterior e atos
equivalentes deixam de existir. Todavia, é
comum, nu mudanças de regúnen, a res
$Ilolva de atos praticados sob o sistema an
terior, para o efeito de garantirplhes a in
diseutlbUldade e a execução. Também, para
que o Estado, sob a forma nova adotada,
não fique no vaZio e seja obrigado a cons
truir tôda a administração, nos seus varia
dos aspectos, o direito consagrou o principio
ela C'ontinuldade ltllslativa. que se traduz
na permanência da legislaçã.o ordinária an
terior, liAlvo no que contradiga ao nôvo Es
tatuto Fundamental.

No sistema específico do Brasil, com vistas
à Revoluçio de Março, os chefes do movi-

mento levaram a tal ponto a preocupação
com o estado de direito e .~ma lera!, que,
embora dispondo de llJm1tados podêres de
fato, não suprimiram a ConstituiçAo de 46;
aditaram-na e emendaram·na; babtanro
a,tos institucionais, porém, UmitadOBo no
tempo; e, por fim, manifestaram, com o
Ato Institucional n.o 4, o intranslgente pro
pósito de traduzir o pensamento da Revolu
ção, a sua. mensagem definitiva, numa carta
constitucional, intento que se cumpriu, graças
ao Pll.trtotismo e à sinceridade do Presidente
CASTELLO BRANCO, na CONSTITUlÇAO
de marco de 1967. A partir dai, os ideais re
volucionários não desapareceram, e é natural
que estejam vivos, como sentimento e ins
piração, mas passaram a. ter como instrumen
to de ll.çio e de defesa, a Carta Magna, tlue
foi votada. As regras institucionais ou cons
titucionais editadas anteriormente termi
naram o seu ciclo ou foram absorvidas pelo
nõvo Estatuto; e os preceitos que compu
nhllJll matéria de legislação ordinária sub
sistem, embora na conformidade do axioma
da continuidade Iqisla.tiva, isto é, no que se
harmonizem com a nova ordem. De fato, a
persistência absoluta daquelas regras e dêsw
ses preceitos, impediria O pretendido ref.ta
belecimento pleno da vida democré.tica e o
funcionamento normal dos podêres do Es
tado, como foram reestruturados. Por isso
mesmo, teve a nova Constituição o cuidado
de garantir, por meio de indicaçâo expressa,
o que, da situação anterior, foi julgado in
dispensável. Dai, provém o artigo 173 das
DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITóRIAS,
que não destoou da orientação seguida em
casos semelhantes, desde C1ue se refere a ato.
praticados, pelas fontes relacionadas, do Po
der Revolucionário. A inclusáo no item III
dos atos de na.tm-eza Jegis1&tiva. não signifi
ca perenidade, nem seria concebfvel tal pen
samento. FOra assim, o poder de legiSlar
deixaria de ser livre e a lei não poderia
atender & realidade, que é dinâmica, pela
própria natureza. A previsão do item UI,
dada a circunstância de o Poder da Revo
lução haver convivido com o Parlamento da
Constituição de 46, homologa e reconhece,
por certo, para dissipar quaisquer dÚvidas,
a competência e autonOmia do legislador re
volucionário.

Como quer que seja, a Constituiçã.o de 67
teve a consciência do problema da lIus~n·

!lio dos direitos políticos e da IlDIltaçio dos
direitos e garantiall individuais, enfrentando
o assunto no seu texto permanente.

No art. 151 dispõe:
"Art. UI - Aquêle que abusar dos <ti
reitos individuais previstos nos parágra·
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fos 8.°, 23, 27 e 28 do artigo anterior e
dos direitos políticos, para atentar con
tra a ordem democrática ou praticar a
corrupção, incorrerá na suspensão dês
tes últimos direitos pelo prazo de dois
a dez anos, declarada pelo SUPREMO
TRIBUNAL :FEDERAL, mediante re
presentação do Procurador-Geral da Re
pública, sem prejuízo da ação civil ou
penal cabível, assegurada ao paciente a
mais ampla defesa."

Vê-se, pelo dispositivo, que o abuso dos
direitos individuais de liberdade do pensa
mento, livre exercício do trabalho, reunião
e associação, e dos direitos políticos, impor
ta na suspensão dêsses últimos. A autorida
de competente, para estabelecê-la, porém, é
o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, wb
representação do Procurador-Geral da Re
pública. Futuramente, o Pretório Excelso, com
a lucidez que distingue os seus ilustres titu
lares, dará o conteúdo perfeito da suspensão
dos direitos políticos, que decreta.r, se a lei
não lhe tomar a dianteira. Mas, já. agora,
é certo que as medidas de ser;urança, admi
tidas no Ato Institucional n." 2, art. 16, n.o
IV, não foram autorizadas pela Constitui
ção, nem estão inclUídas por fôrça de com
preensão, como essenciais à efetividade da
capitis-deminutio.

Ê verdade que há menção a elas, em es
pécies determinadas, noutro capítUlo, ao
lado de providências de caráter diferente.

1: o que se vê no art. 152, autoriz.ativo do
estado de sítio, que, entretanto, no momen
to, não se acha decretado. A qualquer sorte,
todavia, vale destacar os artigos 154 e 155,
que demonstram, malgra.do a crise que sur
ja, a submissão das faculdades extraordiná
rias a requisitos de proteção contra o puro
arbítrio. Pelo Art. 154, o Congresso, duran
te a vigência do estado de sítio e mediante
lei, poderá suspender as garantias conJ;ti
tucionais, sem prejuízo das sanções previs
tas no art. 151. Na conformidade do segun
do díspositivo, (art. 155) findo o estado de
sítio, cessarão os seus efeitos. O contrôle ju
risdicional, além disso, contra a sua aplica
ção irregular, esta assegurado no art. 156.

A ligeira apreciação que se acaba de fazer
também demonstra que a Constituição não
deixa inerme o Governo em face de guerra
ou pertur-bação da ordem ou de ameaça de
sua irrupção. f'; mais pronta do que a Cons
tituição de 1946. Ao contrário da anterior,
concede primazia ao Presidente da Repúbli
ca na decretação da situação emergencial 
art. 152. Seja corno fár, o certo é que, inde
pendentemente de medida de segurança,

quem esteja com os direitos políticos sus
pensos continua subordinado à disciplina. co
mum do homem em sociedade. Além das
restrições próprias da situação, deve obediên
cia às leis, implicando em processo a ofensa
que cometa contra o seu síatu e as disposi
ções penais, ordinárias ou especiais. Pode
sofrer prisáo ou medidas de segurança pelas
infrações que cometa, contanto que a dis
ciplina judicial de cada hipótese seja obe
decida. A exclusão da medida de segurança
por ato administrativo, no campo politico, é
recomendação do sentimento jurídico uni
versaL

o sistema democrático possui também suas
contingências. O Estado pode proclamar que
o poder emana do povo e em seu nome é
exercido; que os pOOêres são diferenciados
e independentes, embora sinérgicos; que a
declaração de direitos e as garantias do ci
dadão constituem as oases primarias da so
cledade; ou que o bem comum é a meta de
tôda ação pública. Mas essas diretrizes, em
termos abstratos, nada valem. Faz-se pre
ciso praticá-las a cada minuto ou não exis
tem. A democracia é cheia de sacrifícios, so
bretudo porque o homem, para quem é ta
lhada. é um ser-vivo e está longe da bonda
de inata rousseauniana. No entanto, como é
comprovadamente o melhor estilo de con
vivência, impõe que cada qual, suplantando
ou reduzindo os impulsos do egoismo funda
mental, cumpra com sinceridade 'a função
que lhe caiba. Qualquer excesso do gover
nante a perturba, do mesmo modo que da
parte "do cidadão, cujo direito se defronta
com outro direito, de igual natureza, e cir
cula dentro da lei. Não há democracia sem
ânimo forte de realizá-la. A propósito das
restrições que o indü'iduo pode sofrer, a
teoria francesa da liberdade serve de exem
plo até na parte negativa, como demonstra
ção valiosa do que se deve evitar.

Desde as declarações de direito de 39, pre
pondera a idéia da segurança pessoal (Su
reté). um estado subjetivo do gôzo das ga
rantias fundamentais e da certeza de seu
respeito. Não obstante, do outro lado, se
acham as ações jUdiciais de proteção à se
gurança geral e um conjunto de medidas,
enfeixadas sob o nome de poder de polícia,
que a administração emprega livremente em
defesa de utilidades essenciais a todos.

No mecanismo do poder de policia, desta
ca-se, porém, uma. técnica especial. Certas
medidas somente se aplicam administrativa
mente em tempos de crise, e, ainda assim"
por autorização de leis especiais. Por exem~

pIo, a detenç:iG, o inte.rna.rnenUl ou o domi
cílio vigiado. Em tempos normais, essas pro-
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vid~ncias sOmente cabem em relação aos
~COI, 806 meJl(lftS desaJult2,dos e àS pros
titutas. De mais próXlJ1lo, tiveram curso du
rante a 2.- Guerra Mundial. o período de
VICHY e a luta da AL02RIA. Em tese, de
vem cessar com o dom1nio das -perturbações.
que lhes deram ca\1lll\. :lt o que esta e;tpllcado
em GEOROES BURDEAU - LIBERTts
PUBLIQUES - 1961 - hoje tão famoso
como LEON DUGUIT, a cuja análise os ex
c~soos do poder de policia estiveram presen
tes. da mesma forma. - DROIT CONSTITU
TIONNEL - tomo 2.0. 1911. MAURICE DU
VERGER, outro grande mestre dos nOS8QS

dias, atesta a excepcionalidade das restrições
focalizadas, e toma partido contra. elas
fDROlT PUBLIC. 19571.

Ora. se alhures é assim. malgrado 86 ex
ceções, entre nós náo há de ser pior. O Bra
sil desconhece, de modo absoluto, tais pod~

res à Administração Pública. em têrmos or
dinários.

Pelo que estudamos e entendemos, medi
d-.s de sel"urança sOmente existem no estado
de sítio e dentro do S1stema jud~cial. Dessa
forma, pei.e. série de razões expostas, o ato
impugnado náo pode prevalecer.

O Sr. Ministro da Justiça, que e jurista el!
c~arecido, mestre provecto e sincero servidor
das InstituIções, há de compreender a dtver·
gência em que nos colocamos. clmlpnndo o
árduo dever de decidir.

Concedemos, pois, o habeas CorpU5 sol~c1

tado, a 11m de que cesse imediatamente a de
terminação de domicIlio, que foi Imposta ao
Pac~ente.

Vow (Vencido)

O EXM.· 51t. MINiSTRO ARMANDO RO·
LEMBERG: - 1. O ato contra o qual re
requer a ordem de babeas corpus, a Porta
ria do Sr. Ministro da Justiça que impôs do
micillo determinado ao Pe.ciente, fundamen·
tou-se na &lInea c do item IV do art. 16 do
Ato In5titueional n." 2, de 27 de outubro de
L965. combinada <:om a art. 2.° do Ata Com
plementar n." 1, de igual data. Ainda com
fundamento no art. 2." do Ato Complemen~

tar n." 1. foi a aplicação da medida. de se
gurança submetida à. apreciação do Juiz Fe
dera} da 1." Vara do Estado da Guanabara,
que a ma.nteve.

O ~pecto pnmac:al fi examinar, portanto.
é e. alegação feita pelos requerentes de que
os dois diplomas legais c\tados iâ. não vigiam
à época em Que foram aplicados, do que de·
correrIa a ilegalidade G.uer do ato do Sr. Mi~

nistro da Justiça, quer da sentença qta: o
aprovou.

2. s: Indiscutível que o Ato Institucio
nal n,o 2. já. não tinha eUcácia a 20 de julho
do corrente ano, quando toi !1xado domlc!=
:.lo determinado para (} paciente, porque:

~) a respectiva vig~ncia, como expresso
no seu art. 33, tennmara a 1~ de
março;

b) a Constituição de 1967 afastara. ao
ser promUlp,da, tiÕdas as regras de
natureza constitucional anter1ores. e,
portanto, as contidas nOl! Atos ID8t1
tuc1onais. poIS regulou por inteiro
Quer a organização do Estado, quer
os direitos e garantias indIviduais;

e) mesmo que se recusasse proc~ncla

à. assertiva anterior, ainda aaslm se
teria que entender revogado o Ato
Institucional n." 2 na parte em que
autorizou a determinação de dom~cWo

aos atingidos pela suspendo de di
reitos políticos, pois a Constituição
sOmente previU o uso de tal medida
durante o esta.do de sitI.o (art. 1~2) e,
portanto, é incompatível com ela a
citada regra legal.

,3. De outro lado, se não estava em vigor
li. 20 de julho dêste ano o Ato Inst1tu.e.illMl
n.o 2, não he.veria como aplicar-se o art. 2.°
do Ato Complementar n.O 1. pois aJj se con
tém tão-.sónlente norma regulamentar do
Item IV do art. 16 do aludido Ato, e, por
1s80 mesmo, regn. inoon~ma.vel, tamDém ela,
com a Constttuiçll.o, pelos motiV1l8 antes
apontadOs.

Afirmou-se, em ccntrarlo a tal conclusão,
que () Ato Complementar n.o 1 fOra preser·
vado pelo art. 113 da Constltu.iç§.o ao <I~cla

rar aprovados e el:clu!dos de apreciação Ju
dicial "os ntos de natureza legts.latlva el:pe·
dldos com base nos Atos Institu.clonais e
Complementares" (inclso TIl).

Tal aflrmaçio é, com a devida venJa. de
todo Inaceitável.

A aprovação dad.a pele. Constituição no
seu art. 1'73 aos atos legislativos anteriores.
quando estes contenham nonnas com ela
incompatfveis, há. de ser interpretada. como
diJiglda à validação da apUca.çfuJ anterior
de tais' atos e jAmais como reconhecimento
de que os mesmos continuariam com eficá
cia, pois isso importaria em admitir-se que
ao lado da Constituição vJgorariam regras
oonstituciona\s que lhe são contrarias.

Neste sentido é a lição de dois dos mais
eminentes pub~icistas Pátrios. Francisco
Campos e Castro Nunes. ao analisarem o art.
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18 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da constituição de 1934, onde
se continha norma semelhante à inserida no
art. 173 da atual Constituição.

Escreveu Francisco Campos:
"Ora a aprovação dos atos do Govêrno
Provisório foi irrestrita, isto é, aprova
dos foram todos os seus atos, não so
mente os atos que poderiam ser conside
rados em face da nova Constituição como
regulares ou perfeitos, como aquêles que
não resistiriam a um confronto com as
disposições constitucionais.

Não entrou, como se vê, na apreciação
daqueles aros, para o efeito da sua apro
vação, o critério da sua conformidade
com a nova carta Constitucional, e não
entrou, precisamente, porque se tratava
de atos já consumados anteriormente à
vigência da Constituição e, portanto, náo
podendo, à. evidência, ser regulados ou
regidos por uma lei ainda inexistente. O
art. 18 das Disposições Transitórias se
refere ao passado, excluindo de qualquer
apreciação em face das leis então em
vigor ou de outras que viessem a ser
promulgadas os atos cujos efeitos já se
houvessem produzido, o que só pode re
ferir-se a atos perfeitos no passado, a
atos consumados, a atos não destinados
a continuar a reger para o futuro, como
é o caso dos decretos legislativos. Estes,
ao contrário, não poderiam ser aprova
dos irrestritamente, incondicionalmente,
sem discriminação, cautelas e reservas,
porque são atos cuja fôrça produtiva de
efeitos não se esgotou no passado, con
tinuando a manter a sua pretensão de,
enquanto não revogados, reger os casos
ou as situações que emergirem, para o
futuro dentro na esfera do seu conteú
do material ou da compreensão dos seus
preceitos.

Ora, neste caso, a aprovação indiscrimi
nada de todos os atos legislativos do
Govêrno Provisório envolveria, neces
sàriamente, não apenas a legislaçiW
conforme à nova Carta constitucional,
como a que lhe fôsse contrária ou
com ela incompativel, e como 08 decretos
legislativos se destinem a ser aplicados
para o futuro, Claro é que os contrários
à nova Constituição, vigente esta, conti
nuariam a ser aplicados, do que resulta
ria a contraditória. absurda, monstruo
sa e caótica situação de, a um só tem
po, vigorarem no Pais dois Direitos in
compatíveis, constantes ambos de um
mesmo instrumento legislativo - a Cons
tituição de 16 de julho e os decretos do

Govêrno Provisório a ela contrários e,
entretanto, no seu próprio texto aprova
dos ou confirmados no seu vigor.
Esta enormidade não poderia estar, evi
dentemente, no pensamento da Cons
tituição Federal. Nem está, como se verá.
O que o art. 18 das Disposições Transi
tórias aprovou não foi, com efeito, a le
gislação do Govêrno Provisório, senão os
atos dêste Govêrno".

E Castro Nunes:
"A Constituinte aprovou e podia apro·
var os atos do Governo Provisório, mes
mo os praticados em contrário à precei·
tuação orgânica dos podêres discricioná
rios, validando os que houvessem sido
praticados ultra-vires; mas o que não
procede, é que tenha os mesmos efeitos
a aprovação dos atos contrários à pró
pria Constituição. cujos efeitos sejam
com esta manifestamente incompatíveis.
Tratando dos atos legislativos, disse o
Ministro Costa Manso:
"O art. 18 da Constituição só aprovou
os atos administrativos.
As leis figuram no art. 187, que dispõe:
"Continuam em vigor, enquanto não re·
vogadas as leis que, explícita ou impli
citamente, não contrariem as disposições
desta Constituição" (Mandado de Se~

gurança n.o 53).

Do contrário se teria de entender que
os decretos do Govêrno Provisório gozam
de maior imunidade do que as leis do
regime constitucional.

Teriam a fôrça de preceituações consti
tucionais, Que o Poder Legislativo não
poderia revogar, alterar ou modificar no
exercicio das suas atribuições normais"
- (Arq. Jud. vol. 36, pá,g. 85.,

4. Ê, assim, fora de duvida que o Ato
Institucional n.O 2 e O Ato Complementar
n.O 1 já não vigiam na data em que foi de
cretado o domicilio forçado do Paciente.

A tal constatação, aliás, não foge o Exm,o
Sr. Ministro da JUstiça, que, entretanto, en
tende ser a aplicação da medida de segu
rança prevista na alínea c do item IV do
art. 16 do Ato Institucional n.o 2 simples
efeito da suspensão dos direitos políticos im
posta ao Paciente, e, como tal, aplicável
mesmo após a revogação dos diplomas legis
lativos que a autorizavam.

Isso o que se depreende do trecho seguin
te da fundamentação do ato impugnado:

"Impõe-se, assim, esta nitida distinção:
- não se podem mais praticar atos com
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fundamento nos Atos Institucionais, mas
perduram os que foram praticados, na
plenitude de seus efeitos, p<lrQ.ue ass.lm
o quer 11 Constituição (art. 173), Quando
os aprovou e até os excluiu de aprecia
ção judlcial."

Do exame que fiz de tal tese frente ao
disposto no art. 173 da Constituição e à regra
da aUnea c do item IV do art. 16 do Ato
Institucional n.o 2, ficou-me fi convicção de
!\'-lllo inte"t~ \mt>foceõência.

Dispunha o art. 16 do Ato Institucional
n.O 2:

"A suspensão de direitos poUticos, com
base neste Ato e no art. 10 e seu pará
grafo único do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, além do diSposto no art.
337 do Código Eleitoral e no artigo 6.°
da Lei OrgAnica dos Partidos PoUticos,
acarreta simultAneamente:

IV - a aplicação, quando necessária
à preservação da ordem poUtI
cs e social, das seguintes medi
das de segurança:

e) domicílio determinado."

A regra. lida, como se vê, não teve como
efeito a atribuição de domicilio determinado
aos que tiveram suspensos Os direitos pollti
cos, e, sim, tornou-os passíveis da aplicação
da citada medida de segurançll. Para que tal
se desse era necessária, como aliás ocorreu
na hipótese que nos ocupa, a prática de ato
por llutorldade competente, no caso o Exm.o
Sr. Ministro da. Justiça, e se êsse ato não foi
levado a efeito na vigência das regras legais
q.lJ.~ {) ~\ltl)l:\7,awil.m, nâo poderia vir a sê·lo
depois. A decretação do domicilio determi
nado do paciente, portanto, não chegou a ser
efeito regular da suspensão doS direitos pc
Htlcos, porque não decretada quando o po
derillo ser. A a~entação da autoridade
impetrada, com a devida vênia, sOmente
seria procedente se a medida de segurança
houvesse sido llPlicada no dia 10 de março,
por exemplo. O prazo de 60 diaS seria então
cumprido porque o domicilio determinado
era efeito de ato baixado com apolo no Ato
Institucional n.o 2, então em vigor. A partir
do término da vigênCia dêste ato, porém,
seria Impossível apUcá-lo, sob a consideraçã,o
de que a eonsequêncla. Importa.ria em efeito
dêle.

AceItar-se o contrário seria admitir-se a
aplicação de regra revogada. porque contrá.
ria ti, ConstitUição, na vigência desta, o qlle
seria absurdo.

l: elucidativo. a proPósito, o ~ue escreveu
Pontes de Miranda ao comentar o art. 18
do Ato das Disposições Transitórias da Cons
tituição de 193~:

"A vedação de exame judicial que o art.
18 das Disposições Transltilrlas consagra
em relação aos atos do Govêrno provisó
rio, não se estende àqueles atos legls~

lativos que têm de incidir após a entrada
em vigor da Constituição de 1934. O que
1\ca Rlll'ovado é o que se realizou. O ato
legislativo, que incidiu, oU o ato admi·
nistrativo que se consumoU, fica, em vir·
tude do art. 18, Isento de verificação ju~

djcial, - mas só nas incidências que teve
ou naqUilo em que se concretIZoU. Ass1m,
se determinado preceito, constante de
decreto do Govêrno Provisório, era in
constitucional dentro do conceito de In~

constitucionalidade que se adotou duo
rante os Quatro anos de Govêrno provi
Sório, e incidiu em ato anterior a 16
de julho de 1934, já. se lhe não pode
apurar a Inconstitucionalidade, porque o
aprovou a Constituição de 1934., Ma.s., 112
êsse preceito é inconstitucional perante
a nova Constituição, não mais Incide: a
sua penmmêncl~ depende da nova or
dem jurfdíca, que o filtra, que exclui
tUdo aquilo que, devendQ 9,pUce.r.~ IJ.U

realizar-se já no ambiente de 16 de julho
de 1934, se c1Jocar.la com os pnnclplos
constitucionais vigentes."

Não é demais. relembn:(, ~l~m disso, liçio
de Francisco CampOS contida em trecho já
citado, antes, onde se lê:
. "O art. 18 das DiSPOsições- Transitórias

se refere ao passado, excluindo de qual
'i.U~ apTeclaçll.o em face das lets entio
em vigor oU de outras que viessem 11 ser
promulgadas os atos cujos efeitos já se
houvessem produzido, o Que SÓ pode re
ferir-se a atos perfeitos no passado, a
atos consumados, a atos não destinados
a continuar a reger para o futuro, como
é o caso dos decretos legislativos".

5. Inaceitável também, com a devida vê
nia, é a aplicação à hiPótese, do art. 75 do
Código Penal.

Reza a disposição cItada:

"As medidas de segurança regem-se pela
leI,. 'l\'l.~n~ ~~ ~~ 'Ô.1.I. ~\tmçl\, pTe
l'slecendo, entretanto, se diversa, a lei
vigente ao tempo da execuç~".

Para que a invocação de tal norma tOsse
pertinente seria neceSllárlo que a medida de
segurança hou.vesse sldo aplicada na vlgén-
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cia da Lei que a autorizava, o que, já vimos,
não ocorreu,

6. Afastados os argumentos prôpriamente
jurídicos cabe examinar a afirmativa de que
o reconhecimento da impossibilidade de apli
cação das medidas previstas no Ato Institu
cional n.O 2 importaria em frustração dos
objetivos do Movimento de 31 de março de
1964.

A Constituição foi elaborada por iniciati
va do Exrn.o Sr. Presidente da República, no
exercicio de podêres que lhe haviam sido
conferidos pela Revolução, como declarado
nos considerandos do Ato Institucional n,O 4,
e incorporou em seu texto todos os dispositi
vos dos Atos Institucionais jUlgados úteis.
Se não se incluiu entre estes o art. 16 do
Ato Institucional n.o 2 foi porque entendeu
se desnecessárias, jâ então, as providências
aí autorizadas. E, com o devido respeito às
opiniões em contrário, realmente o eram. No
periodo que precedeu à Constituição foi ela
borada legislação que armou o Govêrno de
instrumentos de ação que lhe permitiam
prescindir de outras medidas. De relação ao
caso que nos ocupa, por exemplo, quando a
imposição de domicilio determinado ao pa
ciente, pelo prazo de 60 dias, resultou, como
eSclarecido pelo Exm.O Sr. Ministro da Jus
tiça, da publicação de artigo em que inju
riara e difamara a memória do ex-Presiden
te da República, Marechal Humberto de
Alencar Castello Branco, prevê a lei de im
prensa penas de 3 a 18 meses e 1 mês a 1
ano de detenção (art. 24 combinado com os
arts. 21 e 22), portanto punição hem mais
rigorosa.

7. Ainda um outro argumento há. de ser
considerado.

A Constituição vigente, no seu art. 151,
previu a suspensão dos direitos políticos do
cidadão que abusar da liberdade de pensa
mento, do livre exercicio da profissão, do
direito de reunião ou de liberdade de as
sociação, para atentar contra a ordem demo
crática ou praticar a corrupção. Não reedi
tou porêm a regra do art. 16, inciso IV, letra
c, do Ato Institucional n.o 2, isto é, não au
torizou a aplicação, ao mesmo. da medida de
segurança do domicílio determinado, só o
admitindo durante o estado de sítio.

Se aceitarmos que os que tiveram os seus
direitos suspensos antes da promulgação da
Constituição continuam sujeitos às medidas
de segurança previstas no Ato Institucional
n.O 2, teremos que concluir que a dois cida
dãos atingidos pela mesma providência em
conseqüência da prática de atos semelhan-

tes será dispensado tratamento diferente, o
que é inaceitável no Estado de Direito.

8. As considerações feitas levaram-me a
concluir que, embora haja sido profunda
mente lamentável .a atitude do Paciente ao
referir-se, da forma por que o fez, à figUra
do ex-Presidente da República, quando êste
acabara de ser vitima de terrível desastre, a
medida aplicada pelo Ex:m.a Sr. Ministro da
JUstiça não estava autorizada por lei em
vIgor. sendo, portanto, ilegal, e, por isso con
cedo a ordem nos têrmos do pedido.

Voto

o SR. MINiSTRO ANTÔNIO NEDER:
A Revolução de 31 de março de 1964, no
exercício do poder constituinte inerente nela,
e no qual se investiu, editou vários atos de
conteúdo juridico-constitucional (nO senti
do material).

Um dêsses atos é o Ato Institucional n.o 2
de 1965.

O seu artigo 15 outorgou ao Presidente da
República a faculdade de suspender os direi
tos políticos de quaisquer cidadãos pelo pra
zo de dez anos e de cassar mandatos legis
lativos federais, estaduais e municipais.

O seu artigo 16 dispôs sobre a eficâcia
"ipso iure" da suspensão dos direitos políti
cos prevista no artigo 15.

E o seu artigo 30 autorizou o Presidente
da República a editar os necessários atos
complementares, donde o Ato Complemen
tar n.o 1, de 1965, Que dispôs sôbre as conse
qüências jurídicas da suspensão dos direitos
políticos antes mencionada.

Exercitando a faculdade que lhe foi ou
torgada no art. 15 do Ato Institucional n.o 2,
o Presidente da República, por decreto de
10-11-66, suspendeu os direitos políticos do
Paciente, o jornalista Hêlio Fernandes.

Deu-se, porêm, que. a 19-7-67, ao ensêjo e
por causa da morte do ex-Presidente Castello
Branco, o jornalista Hêlio Fernandes veio a
escrever e publicar impiedoso artigo no jor
nal "Tribuna da Imprensa" sôbre a perso
nalidade do referido e ilustre extinto.

Considerando que êsse escrito, por suas
implicações e repercussão, perturbou a or
dem política e social, houve por bem o emi~

nente Sr. Ministro da Justiça aplicar ao seu
autor a medida de segurança definida no
art. 16, IV, c, do Ato Institucional n.o 2 (do
micilio determinado), designando a Ilha de
Fernando Noronha para domicUio do pa
ciente.
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Ao .mesmo tempo, o eminente Sr. Minis
tro da JustiÇtl., dando execução ao que ex
pressa o art. 2.0 do Ato Complementar n.O 1.
submeteu o seu ato ao contróle judicial, e o
fêz na pessoa do MM. Dr. Jutz Federal da
1.& Vara. da. secção da Guanabara. logrando
sua aprovação em parte, visto que êsse hon
rado Magistrado ordenou fôsse fixado prazo
à medida e designado para domicilio do pa~

ciente uma cidade onde pudesse êle traba
lhar para o sustento próprio e de sua. famí
lia.

Acatando e cumprindo a decisão judiciária,
o Sr. Ministro da Justiça designou a cida~

de de Pirassununga, em São Paulo. plltl'a do
micílio do pacIente, e. a seguir, fixou o pra
zo de sessenta dias para a duração da me
dida de segurança.

conSiderando que a imposição da me<l.i~

da de segurança. no caso, é ilegal e cons
titui cerceamento da liberdade de locomo
ção do Paciente, os ilustres advogados Drs.
Antônio Evaristo de Morais Filho, Má.rio de
Figueiredo e George Tavares impetram ao
Tribunal Federal de Recursos ordem de
"habeas-corpus" em favor do referido jor
nalista.

Apontam como autoridades coatoras o Sr.
Ministro da Justiça, autor do ato haVido por
ilegal, e o MM. Dr. Juiz Federal da. 1,& Vara
da Guanabara, que o aprovou.

Afirmam. os ilustres Drs. Advogados im
petrantes que, a 2<1-7-67, dia em que O emi
nente Sr. Ministro da Justiça aplicou a me
dida de segurança a que se refere êste pro
cesso, já se achava perempto o Ato Institu
cional n." 2, porque sua vigência, preftxada
no seu texto para o dia 15-3-67, havia che
gado ao seu fim, e que, perempto o mencio
nado Ato, não havia como invocar-lhe o art.
16 para suporte legal da aplicação da me
dida.

Afirmam, ainda, que, além da perempção,
o Ato InstitucIonal n.o 2, pela natureza cons
titucional das suas normas, ticou ab-TO\;ado
pela Constituição de 1967, como decorre do
principio de que a norma constitucional pos
terior ab-roga a anterior.

Contestando essas afirmações, alega o emi
nente SI'. Ministro da Justiça que a norma
do art. 16 do Ato Institucional n.O 2 de 1965
foi revigorada pelo art. 173, IH, da Consti
tuição de 1967, tanto do ponto de vista tor
mal Quanto do ponto de vista material, e que,
pelo l'evigoramento, ela se incorporou no
Ordenamento jUrídica, embora de maneira
excepcional e transitória, donde sua vigên
cia.

Vê-se, de logo, que duas questões se apre~

sentam à decisão do Tribunal: a da vigên
ela da norma contida no art. 16 do Ato Ins
titucional n.o 2 e das que compõe o Ato Com
plementar n,o 1 em face do que expressa o
art. 1'73, m. da. Constituiçl.o de 196'1; e a
da constitucionalidade dessas normas, se
admJtida a vigência temporal delas.

Antes, porém, de enfrentar as questões,
vejamos a situac;io conatl.tuclonal sob cujo
iJnpério foram editadas as normas referidas.
pois é sabido que a situação constitucional
tem incidência sóbre o entendimento herme
nêutico das normas jurfdicas (Karl Engisch,
"Introdução ao Pensamento Jurfdico", pjg.
149).

Fixemos nossa atenção no que ell:prell8a o
art. 29 do Ato Institucional n.o 2, assim redi
gido: "Incorpora~se deUnltivamente à Cons
tituição Federal o disposto nos arts. 2.° a 12
do presente Ato".

Pelo que dispõe êste texto, as normas do
A.to Institucional n." 2 são de duas espécies:
a das que se integraram na Constituiç60
de 1946 e as das que não se integraram nela.

Da primeira espécie sAo as notIDas doa
arts. 2.° ao 12.

Da outra slio as normas dos arts. 13 ao 33.

M primeiras, porque integrantes da Cons
tituição de 1946, passaram la tormar o texto
da Emenda Constitucional n." 16. de 26-11-65.
e, conio é óbvio, passaram a compor, modi
ficando-o, o sistema constitucional entAo
vigente.

As demais, porque não integrantes da
mencionada Constituição, passaram a viger
como normaS de exceção, embora algumas
delas sejam de conteúdo juridico-constitu
cional material.

Por que a diferença?
Porque o legislador revolucioné.r1o. exerci

tando o poder constituinte inerente na Re~

volução de 31 de março, cuidou, ao JneflmO
tempo, de reformar a ConstituiçiO de 1946 e
de editar normas excepcionais de natureza
constitucional para, por meio destas. as
segurar a sobrevivência ou consoUdaçQo das
medidas poliUcas por êle a.dote.dM no trato
dos problemas com que se defrontou no 00·
vêrno instituído pela Revolução.

l!: o que se depreende, sem estorços maio
res, do prell.mbulo de cada um dos Atos Im.
titucionais, bem como do texto dêstes Ato&
e de todos os que os complementaram.

'Basta relembrar que o art. 10 do Ato Ins
titucional n.O 1, o art. 19 do Ato Inst1tue1o-
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nal n.O 2 e o art. 6.° do Ato Institucional
n.o 3 contêm a expressa proibição de o Ju
dicili.rio apreciar tudo quanto tenha sido pra
ticado com assento nas suas normas, donde
o caráter constitucional, excepcional e po
lítico-revolucionário delas.

Fixada, assim, em traços rápidos, a situa
ção constitucional sob cujo comando foram
editadas as mencionadas normas, a conclu
são que se nos ímpóe é a de que as normas
jurldico-constitucionais editadas pelo legis
lador revolucionário ou foram de direito
constitucional material e comum, integrado
ras da Constituição então vigente, ou foram
politico-decisórias, de significado volunta
rista e revolucionário, integradoras de um
direito de exceção destinado a consolidar a
ordem juridica instaurada pela Revolução.

As primeiras, porque integradoras da Cons
tituiçáo de 1946, foram, como esta, ab-ro
gadas.

Prevalece, no caso, o princípio de que a
norma constitucional posterior desfaz a an
terior.

As demais, porque de natureza político
decisórias ou significado político-revolucio
nário, segundo os propósitos do legislador
da Revolução, são normas excepcionais e de
vigência temporária, editadas, elas tôdas,
sob inspiração de idéias que, por natureza,
são incompatíveis com as da nova Constitui
ção, donde a certeza de que, saJvo disposi
çâo upressa desta última, ou compatibilida
de com o seu sistema, também elas ficaram
desfeitas.

Ora, o art. 173 da Constituição vigente,
compondo as suas "Disposições Transitórias",
expressa a aprovação dos atos de suspensão
dos direitos políticos praticados pelo Govêr~

no da Revolução e também os de natureza
legislativa expedidos com base nos Atos Ins~

titucionais.

Pergunta-se, então: dado o que expressa
esta norIP.a, subsiste a vigência do art. 16 do
Ato Institucional n." 2 e a das normas do
Ato Complementar n." 1, ambos de 1965, sob
cuja invocação o eminente Sr. Ministro da
Justiça aplicou a medida de segurança no
ticiada neste processo?

A resposta é afirmativa, porque, pelo que
dispõe o refendo art. 173 da Constituição, o
constituinte revolucionário deixou expressa a
sua vontade de manter vigente, como direito
excepcional e temporário. aquilo de conteú
do político-revolucionário, e mantê-lo com o
mesmo propósito com que editou a norma,
isto é, para o fim de consolidar a política
revolucionária, consolidação que, por sua na-

tureza, há de projetar-se para além do pe
ríodo agUdo de implantação dessa politica.

Dado que a consolidação da política re
volucionária só se efetivará no tempo, óbvia
é a conclusão de que as normas que consti~

tuem o instrumental dessa consolidação de
vem igualmente perdurar, isto pela mesma
razão de que, perdurando vigente uma nor
ma principal, deve igualmente viger a nor~

ma secundária ou regulamentar que lhe re
gula a eficácia, como é pacífico no campo do
direito temporal.

Com efeito. uma vez que o legislador re
volucionário editou a norma do art. 10 do
Ato Institucional n.Q 1 e a do art. 15 do Ato
Institucional n.o 2, pelas quais se investiu
êle no poder de suspender direitos políticos
pelo prazo de dez anos, e dado que praticou
atos de suspensão de direitos políticos por
dez anos, evidente se torna que o legislador
revolucionário prefixou o prazo de dez anos
para a consolidação da medida político-re
volucionária de suspensão dos direitos polí
ticos.

Prefixado, assim, o prazo de consolidação
da polítiCa revolucionária, óbvia é a conclu
são de que subsiste a vigência das normas
que formam os instrumentos necessários a
essa consolidação, ou, em outras palavras,
das normas que lhe assegurem a eficácia.

É: o qUe emana da natureza destas últi
mas normas.

É o que emana da vontade do legislador
revolucionário, claramente expressada nos
textos dos diversos Atos Institucionais que
editou.

É: o que emana da vontade do legislador
constituinte de 1967, expressa no art. 173,
lI!, da Constituição dêste ano.

Se o legislador constituinte manifestou
assim de maneira inequívoca a sua vontade,
a ela deve submeter-se o julgador.

Note-se que o caso não é de díreito co
mum, mas de direito constitucional, excep
cional, tranSitório e revolucionaria, expres
samente aceito, recebido, ratificado pelo le
gislador constituinte, que escreveu isto no
texto da Constituição Que editou.

O importante, poís, 110 caso, é a vontade
do constituinte, que há-de ser vivida objeti
vamente, e essa vontade foi manifestada
ontem mesmo, e não em tempos idos, e
manifestada a bem dizer, em nossa presen
ça, e de tal modo o fêz, que a conhecemos
bem, sendo, portanto. desnecessária qual
quer interpretação subjetiva da norma.
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Note·se que o legislador q,ue revigorou o
conteúdo do art. 16 do Ato Institucional n.o 2
é constituinte, e sua vontade, no caso, é de
cisiva, como está assentado na doutrina
mais abalizada.

Para. não alalU68.t~m~ tl.~f,te "{)<)nt~. ~Tm\

to-me relembrar ao Tribunal esta lição do
Prof. Nawiasky, especialista suíço na maU!
ria, que. em obra traduzida para o espa·
nhol. em 1962, sob o titulo "Teoria General
deI Derecho", assim disserta, resumindo o
hom e consagrado direito:

"Todo un complejo de cuestiones crea el
problema de la repercusi6n automática
de la derogaci6n de una norma de grado
superior sôbre la vigencia de las normas
de grado inferior derivadas de eUa. A
primeira vista, podria. parecer logioo
que aI falar el fundamento jurídico de
una norma ésta se derrumbe. Esto es
taria en paralelo con la invalidez de la
norma superior. que acarrea indubita
blemente la invalidez de las normas de
rivadas. Pera un estudio dei material
que nos proporciona la experiencia nos
revela la necessidad de hacer un análi
sis más profundo. Consideramos el caso
de la abolici6n de una Constítuci6n. De
saparece con ésta la obligatoriedad de
todas las leyes dictadas hasta entonces?

Generalmente sucede todo lo contrario;
por lo menos una gran parte de la leyes
se mantienen en vigor. Si la nueva Cons
titución dispone esto expressamente,
existe una incuestionable legitimación
por dicha nueva Ley Fundamental; se
puede hablar entonces de una recepct6n
deI viejo "Derecho por la nueva Norma
Fundamental".

l!: a vigência formal do direito velho acei
ta expressamente pelo nÔvo.

Doutro lado. o Prof. Kar] Engisch, da Uni
versidade ele Munique. em obra editada na
Alemanha em 19M e traduzida paTa o POT
tugU~S em 1965 pelo Prof. João Batista Ma
chado, da Universidade de Coimbra, ensina
o seguinte, que se ajusta. com perfeição ao
CaSO ora debatido ("Introdução ao Pensa
mento JuridicO", pág. 149).

"Num Estado constitucional ou demO
crático, com divisão de podêres e plura
lidade de partidos, as coisas podem apre·
sentar-se sob uma luz diferente. :t sem
dúvida verdade que "a situação consti
tucional geral tem incidência. lI6bre o
entendimento hermenêutico da lei". li:
mesmo possível que, após urna revolu
ção, o método da inteI1lretal,jão se!ll du
plo: um relatiVamente ao Direito ante
rior e outro em face do Direito nOvo. O
Direito antigo será, por vê~s, e.da.11te.d~

ao nôvo estado de coisas criado pela re
volução, através duma metódica obje·
tivista; o Direito n~v~, ~lo ~ttárlo,

será interpretado ponto por ponto se
gundo a vontade do legislador revolucio
nário que conquistou o poder. Mas não
podemos facilitar demasiado as coiBas e
afirmar sem mais que, para todo o sis
tema ronl;titucion'àl il'z.Tlamentar e ÓiEl

mocrático, o método Objetivista de in-
...terpretação é o únIco possível. A mim
qUeT-me ~Tecer que se menospreza em
demasia o significado voluntarista, po
lltico~deds6rio que a legislação também
tem na democracia, e que se contere de
masiada autonomia a outros podêres do
Estado que. devem em certo sentido su
bordinar-se à vontade do legisIador e às
suas dlTectivas, fontes de CoelÚlo do todo
estadual".

o mesmo autor, em nota que escreve na
mesma obra (pág. 168), transmite o enten
dimento de Carl Schmitt sôbre o assunto, e
o faz nestes têrmos:

"C. Schmitt ... observa com razio que,
sempre que as diretivas do legislador do
meios de planejamento e de orientação,
a sua vontade deve constituIr critério
decisiVO".

Do exposto, a conclusão que se impõe ao
iulgador é a de que o leg1slador constituinte
d~ix()u e"J{ilT~ssa, no texto do art. 113 da
Constituição vigente, a sua vontkde não só
de aprovar os atos de suspensão dos direitos
políticos já praticados na vigência dos Atos
Institucionais n.Os 1 e 2, como, também, B

executividade e ll. executoriedade dêsses atos,
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isto. que me nào dete),ho a
mais detalhadamente êste

isto como sequencla lógica e complemento
necessarlO da própria imperatividade ine
rente nesses atos.

Em outras palavras: o constituinte apro
vou os atos de suspensão dos direitos polí
ticos e sua executividade, que, no caso, é
acompanhada pela executoriedade, esta com
as suas virtualidades, inclusive a àe reali
zação coativa mediante procedimento jurí
dico-político de execução (art. 2.°, do Ato
Complementar n." 1, de 1965).

Se assim não fôsse, resultaria algo de
aberrante: a edição de um ato eficaz por
si mesmo, ou 'ipso iure", mas frustrado na
sua eficácia pela ausência dos instrumentos
legais de sua execução.

Em outras palavras: a Revolução teria
decretado a suspensão por dez anos dos di
reitos políticos dos seus adversários, venci
dos por ela a 31 de março quando conquis
tou o poder; mas por obra de mágica jurí
dica ou artifício cerebrino no interpretar e
aplicar a lei, a suspensão dos direitos poli
ticos dos seus adversários seria frustrada, e
então êstes últimos apresentar-se-iam como
titulares dos mesmos direitos de 'que fica
ram privados, e a Revolução, de maneira te
ratológica, seria a anti-Revolução, ao mes
mo passo que esta última passaria a ser a
Revolução.

Dar-se-ia o vazio reVOlucionário com a Re
volução no Govêrno.

Tamanho absurdo não encontraria apoio
nem mesmo do mais apaixonado adversário
da Revolução.

Pois é certo que esta não pode negar-se a
si mesma e esfarinhar-se com a ab-rogação
de tudo aquilo que ela institucionalizou.

Resumindo, podemos afirmar que, no to
cante às vigências temporal e formal das
normas acima re~eridas, o art. 173, IH, da
ConstituIção de 1967, expressamente as de
clara.

Porque, na verdade, pelo que dispõe esta
última norma, o legislador constituinte de
1967 manifestou sua vontade de manter vi
gência formal e temporal de tôdas as normas
editadas pelo legislador revolucionário.

Aprovando as normas editadas pelo legis
lador revolucionário o legislador constituin
te nada mais fêz que homologá-las, ratifi-

cá-las, sancioná-las, ou em outras palavras,
nada mais fêz qUE' aceitá-las como próprias,
empresUmdo-lhes, a elas, as vjrtualidades da
sua própria base ou da sua própria fonte,
donde a inequivoca validez ou vigência for
mal dessas normas editadas pela Revolução
de 31 de março (conI. Luis Recasens Siches,
"Tratado General de Filosofia dei Derecho"
3" ed., 1965, pág. 298).

Estou em que, no tocante a êste aspecto
da controvérsia, estamos todos de acórdo,
tanto os ilustres Drs. Advogados impetran
tes, Quanto nós outros, os Juízes do Tribu
nal Federal de Recursos.

Tão certo ê
fundamentar
ponto.

Passemos, então, ao exame da matéria es
sencial, que é a da vigência material, ou
constitucionalidade material, da norma do
art. 16 do Ato Institucional n." 2 e das nor
mas que compõem o Ato Complementar n.O 1.

Verifiquemos se estas normas têm ou não
têm compatibilidade com o sistema consti
tucional instituido pela Constituiçâo de 1967.

Se uma e outra estiverem em contradição
com o sistema constitucional vigente desde
15-3-67. a inconstitucionalidade material
delas é de ser proclamada, e, conseqüente
mente, o "habeas corpus" agora sob nosso
julgamento deve ser concedido.

De modo contrário, .-eriflcada a compat.i
bilidade ou harmonia dessas normas com o
nõvo sistema jurídico-constitucional, é de se
proclamar a constitucionalidade delas, e.
conseqüentemente, o "habeas corpus" deve
Ser denegado.

Pa.ra esta verificação, cUmpre-nos, antes
do mais, registrar a diferença que existe
entre o ato de suspensão dos direitos políti
cos e as conseqüências jurídicas dêsse ato,
ou, melhor diZendo. da eficácia jurídica dêsse
ato.

O primeiro, como se sabe, e decorre da
sua natureza estrutural ou fundamental, só
pode ser objeto de regulamentação constitu
cional, embora, neste particular, pelo que
expressa a norma do art. 151. combinada
com a do art. 55, ~ único, H, ambas da atual
Constituiçã.o, o princípio tenha sido muito
atenuado, senão revogado, no nôvo sistema.
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Como quer que seja, admitamos, para ar
gumentar, que, no tocante à. matéria, pre
valeça ainda o princ(pio clâ.ssico do no'sso
Direito Constitucional de que o assunto de
suspensão ou perda dos direitos polfticos só
pode ser objeto de tratamento constitucional,
ou pela constituição, de ac6rdo, aliás, com
as lições de Barbalho ("Comentários à Cons
tituição de 1891", pág. 293), Carlos Maximi
liano ("Comentários à Constitwção de 1891",
pâg. 728), Pontes de Miranda ("Comentá.
rios à Constituição de 1946", III, 2.a 00., pág.
367), e outros.

No tocante, entretanto, à regulamentação
das conseqüências jurídicas do ato de sus
pen.s!o dos direitos políticos, ou sua eficácia
COU\.() ato iuridico, não })l'eva.\ece I) mes
mo principio.

Jt que esta matéria, por sua natureza, não
é fundamental ou estrutural, e pode ser ob
jeto de regUlamentação por norma outra que
não neceBSà.riament.e constitucional.

Tudo depende da natureza jurfdica dessas
conseqüências.

Com efeito, as conseqüências do ato de
suspensão ou perda dos d1reltos pollticos
podem ter implicações as mais diversas:
constitucionais, administrativas, eleitorais,
penais, civis e outras.

Cada uma delas tem tratamento próprio
no campo que lhe diz respeito.

As de ns.tureza constitucional são trata
das na Constitwção (art. 37, IV, e art. 1+4,
§ 1.°, do texto de 1967).

As de natureza. administrativas nas leis
próprias (Lei n,o 1.711, de 28-10-52, art. 22,
III).

As de natureza penal, no Código Penal e
noutras leis de tal esPécie.

Tanto isto é certo, que a Constituição de
1891 dispunha sôbre a suspensão e perda dos
direitos políticos, mas não continha norma
regulamentadora das conseqüências da sus·
pensão ou perda dêsses direitos.

A de 1934 <art. 111) expressava apenas
que a perda dos direitos políticos acarretava
simultAneamente a do cargo público, nada
regulando a. respelto das conseqüências do
ato de suspensão.

A de 1937, como a de 1891, não regulava a
matérIa.

A de 190\6, no alt. 1'.1.6, d~term.in ..v.. a per
da do cargo ou função púbUca no caso de
perda dos direitos políticos, mas nAo se re~

feria às conseqüênCias da SUlpendo dêsses
direitos.

E a atual, no art. 144, § 1.°, dispõe s6bre
as conseqüências constitucionais da perda e
suspensão dos direitos polfticos nos caaos
a1l previstos, isto é, previstos no texto dessa
norma., mas é omillsa. no tocante lt. auspen.
são prevista no art. 151 (a ser objeto de lei
complementar), donde a certeza de que ficou
deferida ao legislador comum a regulamen
tação da matéria.

No tocante às conseqüências pertinentes à.
vida partidária, inclusive comfcios e atos de
propaganda, regula-os o art. 337, do Código
Eleitoral vigente.

Assim, cada uma das partes óo Ordena
mento jurídico cuida do assunto Il8fUlldo
suas implicações materiais.

Não se trata, portanto, de matéria que
d~a sel ob~eto de necessário ou indispen
sável tratamento constitucional.

Vale, ao propósito, relembrar a Uçlo de
Pontes de MIranda. ("Tratado de Direito
Privado", 2.- ed., tomo l, pág. 27):

"O mesmo fato ou complexo de fatos
pode ser porte táctico de mais de uma
regra juridica, então, as regras juridlcaa
Incidem e fazem-no fato juridlco de
cada uma delas, com a respectiva ir·
radiação de eficácia".

A conclusão, pois, é a de que, no toca.Dte
às conseqüências jurídicas do ato de sus
pensão dos direitos poUtlcos, ou sua eficáCia,
ni.o se ttoplica. .. telltTi~~, se'lJ\mdo .. qual lIb
mediante norma constitucional pode ela ser
tratada ou regulada.

Porque estas conseqüências .s!o necessària
mente juridico-c1vis, ou jurfdlco-comercials,
ou jurfdico-penals, ou Jurfdico-eleltorais, e,
assim, caem no campo da norma do art. 8,°
XVII, "b", da Constltuiçlo de 1967.

Vale d1zer que, a respeito da matéria, o
legislador comum pode leKislar.
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Aliás, êste é o entendimento que decorre
também do texto do art. 151 combinado com
o do art. 55, § único, lI, ambos da Consti
tuição de 1967, pelos quais se conclui, sem
qualquer dúvida, que a lei ordinária (não a
delegada) poderá dispôr sôbre as conseqüên
cias juridicas ou eficácia jurídica do ato de
suspensão dos direitos políticos.

A luz desta análise, a certeza que se im
põe é a de que a norma do art. 16 do Ato
Institucional n.O 2 e as do Ato COlnplemen
tar n.~ 1, regulamentadoras da eficácia ju
rídica do decreto de suspensão dos direitos
políticos previstos no art. 15 daquêle mesmo
Ato, podem ser editadas pelo legislador co
mum, e, assim, do ponto de vista formal e
orgânico, são constitucionais, pois é certo
Que elas se harmonízam com o sístema cons
titucional instituído pela Constituiçáo de
1967, que, no tocante à matéria versada nes
sas normas, deixou o chamado vazio nor
mativo para ser suprido pelo legislador
comum.

Reafirmemos, então, que, do ponto de Vista
tormal como do ponto de vista orgânico, a
norma do art. 16 do Ato Institucional n.O 2
e as do Ato Complementar n.o 1, ambos de
1965, são constituciona.is, isto porque a Cons
tituição de 1967, no seu art. 173, III, as per
filhou, fê-las suas integrando-as no Ordena
mento jurídico com as suas virtuahdades
tonnais e orgânicas, donde não nos ser dado
opõr-lhes ressalvas neste ponto, sob pena de
subtrairmos do texto constitucional vigente
a norma supra-referida do art. 173, lU.

Vejamos, então, se as normas aqui apre
ciadas são contrárias ou não são contrárias
aos direitos enumerados no art. 150 da Cons
tituição vigente.

Vejamos os que têm implicação com a ma
téria.

Não ofende o principio da isonomia (art.
150. § 1.0).

Não ofende o da garantia de o individuo
pleitear o reconhecimento de direito peran
te o Judiciário (art. 150, ~4.0).

Não ofende o da liberdade de manifesta
ção do pensamento (art. 150, § 8.°), porque
êste principio está limitado pelo conteúdo
da norma do art. 151, donde a certeza de
que não se incompatibiliza com êle a proi~

bição de o que teve suspensos os seus direi-

tos políticos manüestar-se sõbre assuntos
políticos, .senão que até se dá a compatibili
dade manifesta da proibição legal com o
sentido e objeto da norma constitucionaL

Note-~e. a propósito, que neste ponto, o
sistema constitucional vigente não é igual
nem semelhante ao anterior, pois que é di
ferente dêle, eis que o anterior não impu
nha as restrições que o atual impõe ao men
cionado art. 151, restrição esta nem sempre
compreendida pelos amadores do Direito
Constitucional, que pretendem quase sem
pre as soluções de emergência para os seus
casos pessoais.

Não ofende o da garantia da qualidade
da pena (art. 150, § 11), porque a medida de
segurança não é pena, como afirmam todos
os doutrinadores, mas u'a medida de nature
za administrativa, que tanto pode ser apli·
cada ao criminoso, como ao não criminoso
(como aqui se dá), tudo dependendo da
concorrência de ~rtos requisitos legais, como
o da periculosidade do agente no caso ue
crime; ou outros requisitos, como nos casos
do Código de Menores, etc.

Não sendo pena, mas medida de seguran
ça administrativa, ou cautelar, ou politica,
ou de polícia, a medida de segurança pode
ser objeto de lei ordinária, como se dá no
caso do art. 16, IV, "c", do Ato Institu
cional n.o 2, e se incluí nas matérias relacio
nadas no art. 8.°, XVII, "b", da Constitui
ção vigente.

Também não ofende o princípio da garan
tia de defesa (art. 151, § 15), porque êste
princípio a Constituição o outorga aos acusa
dos por crime, e o caso aqui debatido não é
de crime.

Não ofende o princípio da instrução cri
minal contraditória (art. 151, § 16), porque
êste princfpio é de direito processual consti
tucional e tem por objeto garantir ao agen
te criminoso (o paciente não é criminoso) o
cUreito de contraditar a acusação, dando-lhe,
no processo, a mesma posição do acusador.

Os demais princípios do art. 150 não são
igualmente ofendidos.

Dispenso-me de analisar um por um para
não alongar-me demasiadamente e para não
cansar o Tribunal, que bem conhece o Di
reito.
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Vejamos, por fim, a compatibilidade das
normas aqui apreciadas com a do art. 152, §

2.D, "a", da Constituição Vigente.

Trata-se da residência determinada como
u'a das medidas autorizadas no estado de
sitio.

De princípio note-se a di1erença entre as
duas situações.

No estado de sítio, suspendem-se algumas
garantias constitucionais, mas não se sus
pendem direitos políticos.

As medidas de exceção que lhe são perti
nentes tanto são aplicáveis aos que têm di
reitos políticos vigentes como aos que os têm
suspensos.

Não se trata, pois. no caso, de suspensão
de direitos políticos.

Não se deve, então, confundir uma situa
ção e outra.

Como quer que seja, se é certo que o le
gislador constitucional admitiu a medida de
segurança de domicilio determinado ao en
sê}o do estado de sítio, que consu!:lstanda.
situação política anormal, não se tem como
negar ao legislador comum o cUreito de pre
ver essa medida para o cidadáo que, com
os .seus direitos políticos suspensos, vier a
conturbar a ordem política e SOcial.

Se no estado de sitio a medida pode ser
aplicada a qualquer individuo, cidadão ou
não, quer esteja o cidadão quer não esteja
no goro dos seus direito15 politicOll, por que
razão não se pode concebê-la e aplicá-la ao
que foi privado dêsses direitos e tenha per
turbado a ordem politlca e social?

Em havendo a mesma razão deve haver a
mesma decisão.

Longe de se chocarem neste ponto, sem
dúvida comum b dull.S, a situação do segun
do compõe-se com a do pruneiro.

Note-se que a Constituição, no art. 152,

2,°, "a", prevê o domicílio determinado
como u'Q. das medidas, mas não única.

Note-se que não há no texto constitucio
nal vigente uma só norma que prolba o 1e-

gislador comum de leglslar s6bre medidas
de segurança.

Conseqüentemente, & previstll. no art. 16,
IV, "c", do Ato Institucional n.o 2, nio tem
incompatibilidade com o texto constitucional,
nem com o sJs&ema que êle instituiu.

Logo, a medida. é constitUcional.

Denego, portanto, o "habeas corpus",

Peço desculpas ao Tribunal por hll.ver-
me demorado tanto neste meu voto.

:I!: que, apesar de quase sexagenário, e ape~

sar de haver·me dedicado a~ oficio de es
crever para o Direito desde 06 meus diStan
tes 25 anos, não aprendi a escrever muito
em poucas palavras.

O privilégio de ser claro, completo, exato
e sintético, Deus não deu a todos.

Escolheu poucos para conceder tamanha
graça, como fêz, no Brasil, em nosso tempo,
ao eminente Senador Milton Campos, que
diz tudo certo e em poucas e lúcidas pala
vras, qual Horácio.

"2 () meu 'VoU>.
• • •

Transcrevemos, em seguJda, a integra da
petição de "habeas corpus" em favor do
jornalista Hélio Fernandes, que foi julgado
pelo Supremo Tríbunal Federal em " de ou
tubro de 1967.

Exm.o Sr. Ministro Adll.licio Nogueira
Relator do Habeas CGr'pUll N.o 44,636

Os Advogados tntra-assine.d.os. lmpetre.n
tes do habeas corpus n.o 44.636, em que
figura como Paciente Héllo Fernandes,
vêm expor a V. Ex.a o seguinte:

1 . O domicilio determinado a que es
tava sujeito o Paciente foi suspenso no
dia 18 do corrente, sem prejulzo de nova
imposição da medida, a critério do Sr.
Ministro àa Justiça e COm base no art.
16, IV, do Ato Institucional n.a 2.

2. Apesar do levantamento da restri

ção que atingira a liberdade de locomo
ção do Padente, V, Ex.a, na consonên
ela do Regimento Interno dessa Supre
ma Cõrte e em sintonia. com a. melhor
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doutrina, determinou o prosseguimento
do feito, com a remessa do processo para
jUlgamento pel'O Tribunal 'Pleno, no que
foi acompanhado pelos doutos compo
nentes da turma.

3. Na verdade, a matéria contida no
pedido de habeas cOl"Jlus, sôbre ser de
direito constitucional, embora não obje
tive a deClaração de inconstitucionalida
de de lei ou de ato, envolve questão re
levante, a merecer o definitivo pronun
ciamento do Tribunal Pleno, na forma
do art. 24, III, do Regimento Interno.

4. Diante destas novas ocorrências 
suspensão da medida coercitiva e envio
do feito ao Plena - sentem-se os impe
trantes na necessidade de aduzir as pre
sentes considerações, visando precIpua
mente a obter uma decisão da Pretória
Excelso que coloque o Paciente a salvo
das ameaças de constrangimento que
perduram e perdurarão enquanto eSsa
Côrte, supremo garante das liberdades
democráticas, não disser sôbre a legali
dade, ou não, da coação que o alcançou
e periga outra vez fazê-la.

5. Inicialmente pende esclarecer li na
ture:ta da impetração. Trata-se, na ver
dade, de matéria constitucional, 1>Ois se
endereça à interpretação do art. 173 da
Constituição de 1967 e a problemas re
lativos à sucessão intertemporal de leis
constitucionais.

6. Não se cuida, porém. necessàriamen
te de uma argüição de inconstitucionali
dade de lei ou de ato. O núcleo da pos
tulaçáo é a carência de base legal do
constrangimento que feriu e ainda amea
ça o Paciente, em face da caducidade
do Ato Institucional n.o 2, diploma Com
apoio DO qual o domicilio determinado
foi impôsto. E os fundamentos da ale
gação de caducidade foram o caráter
temporário do próprio Ato, cujo art. 33
prefixou seu prazo de vigência em 15 de
março de 1967, e sua natureza constitu
cional, o que implica em sua revogação
automática, sem exame de compatibili
dade, com a simples entrada em vigor
da nova Constituição.

7. Embasou-se também o pedido no
estudo das leis e de seus efeitos no tem-

pc, procurando-se demonstrar que. em
bora mantido pelo citado art. 173 o es
tado de suspensão de direitos poUticos,
a capacidade das suspensos passou a re
gular-se pela lei nova, consoante o prin
cipio de que "a lei nova aplíca-se, ime
diatamente, mesmo aos efeitos futuros
das situações nascidas sob o império da
lei anterior" (Henri Page, apnd Caio
Mário da Sílva Pereira, in "Instituições
de Oireito Civil", 1966. 2.a ed., voI. I,
pág. 102).

E dentro desta linha de pensamento,
argtUnentou-se que, não havendo a lei
nova reproduzido todos os efeitos restri
tivos. contidos na lei fenecída - entre
êles a proibição de manifestação de pen
samento sôbre assunto político de cllrá
ter não pllrtidário e a sujeição a medi
das de segurança - li capacidade dos
denominados cassados não se encontra
va mais sujeita às limitações não revi
goradas pela Constituição.

8. Em realidade, incidentalmente, feriu
se a questão da incompatibilidade entre
o ato impugnado e a nova Constituição,
o que implícaria num exame de incons
titUcionalidade. Entretanto, tal não con
substanciou a essência do pedido, já que
se sustentou o principio de que "a Cons
titl.lição, como lei orgâr'Jca, revoga t.odo
o direito constitucional anterior", sendo
"indiferente qualquer apreciação sôbre
compatibilidade ou incompatibilidade
de regra consti tuctonal posterior,l!lcom
regra constitucional anterior" (Oscar
Tenório, in "Lei de Introdução ao Có
digo Civil Brasileiro", 1955, 2.~ ed., pág.
MJ. A referência à incompatibilidade
fêz-se secundàriamente e para argu
mentar gravitando-se em substância sô
bre os temas de caducidade de leis à lUz
do tempo e de alteração de efeitos. tódas
matérias estranhas à declaração de in
constitucionalidade.

9. Aliás, no próprio Tribunal ao quo
náo se considerou objeto de deliberação
a inconstitucionalidade do ato, tanto
que seu Presidente nâo partiCipou da
votação.

10. Sôbre o assunto pedimos vênia para
trazer a palavra de Pontes de Miranda,
que traça, com a segurança conhecida.
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a segUinte distinção: "Para a afirma
ção de não existir lei, ou de não existir
mais, não é preciso que se dê a maio
ria do art. 2QO da Constituição de 1946.
Na decretação de inoonstitucionalidade,
supõe~se existência, de modo que, res
pondido que a lei não existe, ou que não
existe mais, li. questão de inconstitucio~

nalldaàe não se põe. ("Comentários à
Constituição de 1946", a.a edição, 1960,
tomo VI, página 391}.

11. E especificamente em se tratando
de habeas eorpUII. o eminente jurista
torna a pOnderar: "Sempre que o cons
trangimento só seria legal se lei houves
se, é permitido ao juiz apurar, no pro
cesso de b&beas corpus, se há lei e se
incide. Tal apuração da existência da
lei não envolve a questão da inconstitu
cionalidade: é apenas questão de 1nter~

pretação do direito." (In "História e
Prática de Habeas corpus", 1965, 3.a ed.,
pAgo 343>'

12. Ora, in casu, o que se argW é exa
tamente a falta de base legal do ato
coercitivo, eis que quando de sua impo
sição - 20 de julho de 1967 - não exis
tia lei, ou melhor, não existia mais lei
que a autorizasse, pois o Ato Institu
cional D.o 2 perdera vigência oomo fonte
de direito a 15 de março de 1967.

13. Assim colocada a natureza. da im
petração, resta examinar as implicações,
SÓbre o andamento do processo de habeas
corpus, da circunstânCia de haver sido
suspensa a medida constrangedora.

14. Dispasitivo sábio do Regimento In
terno dessa C6rte Suprema estabelece
que "a soltura, peo,dente o processo de
habeas corpus, não prejudica (J julga
mento da ilegalidade de prisão e con
seqüente responsabilidade" (art. 135).

15 . O alcance dêste mandamento re~

glmental é dos mais profundos e 1n.sito
à função garantidora. das liberdades
constItucionais cometida ao Supremo
Tribunal Federal. Ca.so& há, e diante de
um dêles nos encontramos, em que a re
levância da matéria a decidir reside mais
no exame da legalidade da norma em

que o constrangimento pretendeu bus
car fulcro. do que na coação indivIdual
em si mesma. Em tais hipÓteses, a sim
ples suspensão do constrangimento, às
vê1.ell fruto de mera habUldade de auto
ridade coatora para impedir a aprecla
çAo da legalidade de seu ato, nlio pode
ter o efeito de Jugular o prosseguimen
to do feito. J!: que o Paciente pennane
ce à mercê de nõvo e idêntioo constran
gimento, pois a ameaça é pennanimte,
projetando-se no futuro, enquanto não
se decidlr da llegalidade da nonna da
qUlLl promanou. A superlativa importA0
cia da matéria, que transcende à pessoa
de um pacIente, podendo atingir a inú
mera.s outras, n10 deve ficar ao talante
da autoridade coatora, que teria. em
suas mãos o poder de subtrair. perene
mente, ao Judlc1ário o exame das lesões
ou ameaças de lesões que caUsasse a di~

reitos individuais, bastando para tanto
que suspendesse a coação antes de sua
apreciação pelos tribunais, notadamen
te pelo Supremo Tribunal Federal. A
prevalecer êste entendimento, chegar-se
ia à anomalia de grassarem violências
com base em legislação caduca, sem
que a maIs Alta Cõrte do Pafs pudesse
declarar sua ilegalidade.

UI. Valendo-nos, ainda. da autoridade
de Pontes de Miranda (in "Comentá
rios", tomo lII, Págs. 198/9), uma das
soluções do judiclal CODtro1 é o "exame
in abstrato. não só dos atos praticados,
como dos atos in fIm. A técnica consti
tucional dos nossos dias não repugna o
exame judicial do ato a vir ... O di
reito conhece aç<;es cujo fundamento
não é o ato consumado, mas a ameaça
ou B pretensão futura ... "

17. Dal a sabedoria do art. 13& do Re
gimento: - a soltura não prejudica o
julgamento da ilegalidade da prisão. E
quanto maior 8 ilegalidade e sua poten
cialidade de repetição, mais necessário
seu julgamento, anotando Pontes de M1
randa reiteradamente "'que "nenhuma
ilegalidade é mais manifesta do que 8
Ilegalidade provenl.ente de ato que se à1Z
fundado em leI que não ellste ... é a ile
galldade máxima a invocação de direI
to, pretenslo, ação ou exceçlio funda-
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das em lei inexistente ou revogada," (In

"Comentários", pág. 398).

18. Poder-se-ã. objetar ao desiderato
ou postulado de prosseguimento do jul
gamento, não obstante a suspensão do
COJ1strangímento, invocando~se o art, 659
do Código de Processo Penal que consi
dera prejudicado o habeas corpus quan·
do se verificar que já cessou a violência
ou coação ilegal.

19. De início, sublinhe-se que o indigi
tado artigo não cogita da hipótese de
ameaças de constrangimento, e é dela
que se cuida na espécie.

20 , Ademais, a própria lei processual
penal (art. 667) manda observar, no
processo e julgamento de habeas corpus
de competência do Supremo Tribunal
Federal, as regras do Regimento Inter
no. Acentua Frederico Marques (in "Ele·
mentos de Direito Processual Penal",
1965, vaI. IV, pâg, 414) que nos casos de
competência originária. do Supremo, "a
fonte normativa, por excelência das re·
gras procedimentais. é o regimento in~

terno".

21. E neste aparente conflito entre o
Regimento e o Código há de prevalecer
o primeiro, pois além da matéria de
prosseguir-se ou não, em um julgamen
to ser nimiamente de natureza regimen
tal; também o espírito do art. 135. como
vimos, está intimamente ligado a uma
das finalidades precípuas do Supremo,
que é a nonnaljzação da estrutura jurí
dica do País, inclusive através da de
claração da ilegalidade de atos pratica
dos com base em leis inexistentes ou já
revogadas,

22. De resto, jã se assentara, mesmo
antes dos tênnos explícitos da nova
Constituição, cujo art. 115, no parágra
fo único, clarifica caber ao regimento
interno do SUpremo estabelecer "o pro
cesso e julgamento dos feitos de sua
competência originária ou de recurso",
que "depois que o recurso chega a esta
Casa, o dispor sõbre a marcha proces
sual é da competência exclusiva do I«l
gimento. Ao Regimento é que cabe tra
çar-lhe o roteiro." (Voto do Ministro
Cândido Mata, in "Constituição Anota
da", de Alcino Pinto Falcão. 1957. vaI.
UI, pág. 129).

23. Na obra retrocitada, Alcino Pinto
Falcão desenvolve erudito estudo sôbre
o âmbito da validade dos regimentos,
transcrevendo o entendimento do prof.
Dean Pound no sentido de que "analí
tica e historicamente as regras de pro
cesso legal pertencem às côrtes antes do
que às legislaturas", e aludindo a um
julgado de 1950, da Côrte Suprema ue
Nova Jersey, onde se sentenciou que o
"rule~making power of the courts must
not invade the field of substa.ntive law
as such", Assim, sem poder invadir o
campo das leis substantivas, os Tribu
nais, através de seus regimentos, "po
dem incluir tudo aquilo que julgarem
imprescindível pata o desempenho das
próprias funções," COb. cit., páginas
118/119) ,

24. Diante do nôvo texto constitucional,
porém, a matéria tornou-se pacífica,
sendo reconhecido ao Supremo o poder
de e&tabelecer o processo e o julgamento
dos feitos de sua competência.

25, Destarte o seguimento do processo,
para julgamento da legalidade do ato,
apesar da roJt,ura, é expressamente au
torizado pelo art. 135 do Regimento In
terno.

26. E ainda que se pretendesse atender
ao art. 659 do Código de Processo Penal,
não estaria prejudicado o pedido, em fa
ce da permanência da ameaça. de nova
coação. com base na mesma lei perempta
que ensejou o constrangimento inicial.
Ao deixar sel.l domicílio coacto o Pacien
te declarou-se temeroso voltar a sofrer
outra restrição à sua liberdade de loco
moção; e o sr. Mini&tro da Justiça, em
declarações à imprensa, enfatizou que
tornaria a lançar mã.o das medidas de
segurança previstas no item IV, do art.
16, do Ato Institucional n.o 2, sempre
que entendesse necessário. A ameaça e o
temor que justificam o habeas corpus
preventivo estão presentes.

27. O abalizado Espinola Filho, ao co
mentar o art. 659, adverte que mesmo
ocorrendo a soltura antes do julgamento
do habeas corpus, "deve o juiz ter o
cuidado de averiguar se a despeito de
não haver violência atual, não se posi
tiva. uma. ameaça séria, o iminente risco
de consumar-se, pois pelo fato de ser
pedido habeas corpus liberat6rio, não se
tolhe a possibilidade de conceder o pre
ventivo. De fato, pode a autoridade, que
deliberou efetivar o constrangimento,
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retrair-se, sabendo ter o paciente, ou
e.lguém por êle recorrido ao Judic1ã.r:1o;
e aguarda.r seja Julgado prejudicado o
habeas corpus, para consumar a vio
lência projetada. Ocorre igualmente que.
submetido o paciente a coaçAo ilegal.
seja pôsto em liberdade, ao ter a auto
ridade ciência de ter sido impetrado
habeu CorpUll; mas reserve-se o coa.tor
para renovar a violência, uma vez Julga
do prejudicado o pedido", (Ia ''Reper
tórto Enelclopédiro", vol. 24, pâg. 260).

28. No mesmo sentido MagalhAes No
ronha (in "Curso de Direito Processual
Penal", 1964, pág. 555): "pode ela (a
ordem) ser julgada. prejudicada, d8!de
que fique apurado inexistir constrangi
mento, seja porQue nunca ocorreu, seja
por haver cessado. Todavia, em qual
Quer dellsa$ hipóteses. deve o Juiz ter
cautela em vertficar se nAo há iminên
cia de coa.çAo, quando poderá conceder
habeas corpus preventlvo".

29. Ora, na hipótese, a l\UIlI& ~&QIIlI.t1..

do constrangimento - a Incidência do
art. 16 do Ato Institucional - pennane
ce e a autoridade coatora proclama seu
intuito de voltar a restringir a liberdade
do Paciente quando Julgar necessãr:to.
Esta simples manifestação da autorida
de já. encerra per .e um constrangimen
to, pois como assinala Pon~ de. Miran
da (in "Comentários". tomo VI, pág. 398),
"li. Uesalldade já se consuma rom a
ameaça. Ameaçar ilegalmente já é ato
ilegal. Ameaçar porque se exerce poder
e com êle se ameaça, já. é abuso do
poder. Exercer o poder, ou ameaçar com
êle, porque nlo se tem. legalmente, tal
poder. e contràriamente il. lei ou il. Cons
tituição foi conferido, é ilegaIidade".

30. Pelo exposto, a par do mandamen
to exprelSlSO no art. 135 do Regimento
Interno, a ameaça permanente envolve
coação ilegal, a exigir wn pronuncia
mento dessa Suprema COrte. fonte últi
ma de onentaçA,o de governados e go
vernantes para balizamento de seus di
reitos e podêres. Assim, os impetrantes
esperam e requerem seja o pedido jul
gado e deferido, dando-se il. ordem, se
fõr o caso, o cará.ter preventivo, resta
belecendo-se o império da LEI e da
JUSTIÇA!

Brasllia, 26 de setembro de 1967.

A. Evaristo de Morais FUho - Mário de Fi
gue1ftl.o - Georl'e F. Tayares.

Alegando nio rnals existir coaQAo contra
Q jornalista. Hélio F"ernandes, o supremo

Tribunal Federal julgou prejudicado, em •
de outubro de 1967. o "ha.bea.a corpua" im
petrado em .seu favor pelos advogados Eva
risto de Morais Filho. Mário de FIgueiredo e
George Tavares. O Relator, Adallc10 Noguei
ra. mostrou que, nA,o estando mais prêBo o
réu. nlo havia que exigir o pronunciamen
to da Justiça, em tais circunstAnclas, ape
sar da argumentaçio da defesa de Que as
ameaças contra o JornaIlsta persJstem.

Argumentando que a coaçAo contra o Jor
nallsta nAo cessou com a suspensAo do do
miemo coa.cto, os advogados pediram ao Su
premo Tribunal Federal para transformar
em preventivo () "habella corpus" oni\.né.rto
do Tribunal F"ederal de Recursos, de vez que,
por imperativo. constitucional, o Supremo
Tribunal Federal é ° órgio competente para
julgar os Atos dos Ministros de Estado.

Prevaleceu, entretanto. a tese de que uma
dec1sAo do Supremo em favor do "habeas
corpus" implicaria em julgar a autoridade
coatora o Tribunal Federal de Recursos e
nAo °Minlstro dll. JusUça, atendendo a uma
sutileza de ordem juridica, que foi citada no
voto do Rela,tor e seguida pelos demais MI
nistros:

A Suprema COrte, portanto, deaou de
entrar no mérito, nAo se pronunciando IIÔbre
o argumento dos impetrantes, de que o Ato
Institucional em que se baseou o Ministro
da Justiça para detenninar o confinamento
deixou de vigorar a partir do advento da
Constltuiçio de 1967.

Com base no art. 58 da ConstitulçAo, que
(a.culta ao Presidente da República legt81ar
em matéria de segurança na.cional, o OOvêr
no tenciona expedir, em breve, - anunciou
o "Correio da Manhi", de 12 de outubro
de 196'1 -, um Decre~-lei. instituindo o
nõvo Estatuto dos Cassados, Q.ue capitUlar"
em trinta artigos, as sanções apl1cávels aos
elementos privados de seus direitos poUtl
COS, acusados de exercerem atividades con
trárias ao regime.

segundo o noticiário da imprensa, o 00
vêrno concluiu pela necessidade de armar
se de novos dispositivos de repressão pelo
fato de ter o Tribunal Federal de Recursos
denegado pela escassa maioria de um voto
o "habeas corpus" Impetrado em favor de
HéUo Fernandes contra a Portarill. do Mi
nistro Gama e Silva. O ep1s6dio. na opinIão
de muitos, operou dentro do Govêrno, a con·
vlcção de que o Supremo Tribunal Federal
concederia o "habeas corpus", Julgando di.
retamente o mérIto da questãO. que envolve
a subslsténcla dos AtoB InstituclolUl.1s, se o
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procedimento judicial dos advogados do jor
nalista não tivesse sido considerado preju
dicado pela Côrte Suprema, em virtude da
conclusão da pena.

Estranhando a divulgação de tais comen
tários por parte da imprensa, sem qualquer
desmentido oficial do Govêrno, o Senador
Josaphat Marinho, em 2 de outubro de 1967,
no Senado Federal considerou que "não
é possível pretender estabelecer a convivên
cia ou a existência simultânea do regime
constitucional inteiramente h'aduzido numa
Constituição Nova, e a manutenção de atos
discriminatórios baixados, por seus funda
mentos e a sua natureza, para uma fase de
transição."

"As disposições Transitórias da Constitui
ção, em seu artigo 173, apenas declaram
aprovados os atos, inclusive os de natureza
legislativa, e determinadas resoluções de as
sembléias estaduais baixadas com funda
mento nos Atos Institucionais e Complemen
tares" - afirmou o parlamentar baiano,
para concluir que "foram mantidos certos
efeitos de atos baixados, inclusive os de na
tureza legislatü'a com fundamento nos men
cionados Atos. Não há porém - considerou
.- nem no corpo das disposições permanen
tes, nem no das disposições transitórias, uma
regra, mas uma só regra, que expHcita. ou
implicitamente consagre a sobrevivência dos
Atos Institucionais e Complementares,"

Em seguida o Senador Josaphat Marinho
invocou as seguintes palavras do Jurista
Nelson Hungria:

"As leis temporárias ou excepcionais
dispensam, para sua revogação, o ad~

vento de uma lei. Deixam automàtica
mente de vigorar com a expiração do
prazo, preestabelecido por elas mesmas
- auto-revogação -. ou com a cessação
da situação anormal que as motivou
condição resolutiva ou extintiva."

Considerou o Parlamentar;

"Parece que o ensinamento foi escrito
para a situação brasileira, porque os
Atos Institucionais que definiram a ex
tinção dos Complementares tiveram sua
vigência prefixada, fatalmente prede
terminada: nenhum deles passaria de 15
de março. E ainda mais se harmoniza
a lição com a situação brasileira por
que tais atos foram baixados precisa
mente para regUlar a situação de tran
sição, a fase temporária entre a vitória
do movimento revolucionário, e o resta
belecimento da ordem constitucional."

Voltando a repetir as palavras do juris-
ta, acrescentou:

"Se a lei temporária ou excepcional só
foi possível com a suspensão do regime
constitucional, não se dá, com o retór
no a êste a sobrevivência dos efeitos da
quela, pois, de outro modo, estaria cria
do um meio de burlar continuamente
as garantias da Constituição ou de as
segurar, paradoxalmente, em indefinido
número de casos, um duradouro estado
de inconstitucionalidade."

o não-pronuncíamento do Supremo Tri
bunal Federal sôbre o mérito do pedido
de habeas co~us em favor do jornalista
confinado deixou sem solução a. questão
do domicilio coacto do cidadão de direitos
políticos suspensos. Não tendo respondido
sôbre a vigência dos editos revolucionários
face a Constituição de 1967, permanece a
polêmica e a possibilidade de outros atos
punitivos da mesma natureza. Recentemente
o País assistiu as ameaças voltadas para o
Sr. Juscelino Kubitschek e o confinamento
do Sr. Jânio Quadros.

o Sr. Jânio Quadros passou a despertar a
preocupação do Govêrno com seus pronun
ciamentos no dia 13 de fevereiro de 1968,
ao afirmar que não acreditava mais na re
democratização do País, porquanto o Presi
dente da República havia suprimido as elei~

ções para. prefeito em mais de duzentos
MunicípiOS. Quatro meses depois o ex-Pre
sidente manifestou a sua disposição de voltar
à participação na vida política nacional, pro
metendo combater, ,ao lado dos jovens, as
"instituições de fachada" e a.s "velhas lide~

ranças". Em 19 de julho do corrente ano,
êle voltou a atacar de maneira mais vio
lenta o Govêrno, provocando uma série de
reações nas áreas militares. Depois de anun
ciar a redação de um manifesto vigoroso
contra o Govêrno e o regime, disse em en
trevista coletiva à. imprensa, publicada no
Correio da Manhã: do dia seguinte, que "o
regime que aí está. não serve porque não
é nada", e que estava consciente de que a
entrevista que então concedia poderia leva-lo
ao confinamento, mas que se declarava dis
posto a arriscar, por não poder permanecer
calado.

O Sr. Gama e Silva, Ministro da Justiça,
em 25 de julho, distribuiu nota oficial com
referência aos pronunciamentos do Sr. Jânio
Quadros. Eis a integra da nota:

"Tendo o Sr. Jânio da Silva Quadros,
que teve seus direitos politicos suspen
sos, com fundamento no art. 10, do Ato
Institucional n.o 1, de 9 de abril de 1964,



1l1VISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA312
:------~~:=..:-:...:......::..:.-....:.::....:..;..::...:.:.:..:~:.::..:.::..-==:=:==.:..::...:....:....:~-------

dado a público manifestações sôbre as
suntos de natureza pOlítica. o Sr. Mi
nistro de Estado da Justiça. determinou
ao Sr, Diretor-Geral do Departamento
de Polfcia Feder&1, que mandasse pro
ceder a uma investigação sumária para
apurar, efeti"am.en~, e. autoria e res
ponsabilidade daquele senhor relativa
mente, àquelas manifestações, divulgadas
pela imprensa do Pais.

"A determinação do Sr. Ministro de Es
tado da Justiça se baseou no que dispõe
o art. Z,O do Ato Complementar n.O 1,
de 27 de outubro de 1965, uma. vez que
ao Sr. JAnio da Silva QuadrOs, em vir
tude de sua atual situação jurídica. é
proi.'Dida atlvidade ou manifestação sôbre
assunto de natureza política, nos têrmos
do item III do art. 16 do Ato Institu
cional n.o 2, de 27 de outubro de 1965.

"A investigação sumária foi hoje reali
zada, pelo órgão competente da Delegacia
Region&1 do Departamento de Polícia
Federal no Estado de São Paulo, na ci·
dade de Santos, aguardando o Sr. Minis
tro de Estada qUe lhe seja remetido o
resultado dêsse procedimento para tomar
sua deciSão de acOrdo cOm as normas
legais vigentes."

Na mesma data, o ex-Presidente Jânlo
Quadros confirmou em depoimento que pres
tou na Polícia Federal as entrevistas conce
didas no Recife, no Rio de Janeiro e em
São Paulo, nas quais criticou o Govêrno re
volucionAria e mostrou-se solidário com os
movimentos estudantis e trabalhistas em de
fesa das refonnas estruturais. O antigo Chefe
da Nação recebera uma intimação do Mi~

nistro da Justiça. para prestar escla.reeimen~

tos sôbre tais entrevistas, mas recusou-se ter
minantemente a acatá-la por entender que
"os atos institucionaiS estavam esgotados
pela Constituiçáo" e, por isso não via nêle
autoridade. De imediato, o Chefe da. 1'o11c1&
Federal COmunicou-se tele!õnIcamente com
o Sr. JAnio Quadros solicitando o seu COm
parecimento ao D.P.F.S.P. O ex~Presidente

depôs durante duas horas.

Em 29 de julho o Ministro da Justiça
baixou a seguinte portaria:

"O Ministro de Estado da JustIça, no uso
de suas atribuições legais e
Considerando que o Sr. JlI.nio da Silva
Quadros, não obstante estar com os seus
direitos políticos suspensos, em virtude
do que d1spôe o art. 10 do Ato Institu
cional n.o 1, de 9 de abril de 1964, se
vem manifestando sôbre assunto de na
tureza poHtJca., o que lhe é vedado pelo

Item m do art. 16 do Ato Institucional
n.o 2, de 27 de outubro de 1965, llualUI.
cando-se como delito a fnfraçAo àquele
d.is~itivo, nos têrmos do art. 1.0 do Ato
Complementar n.O I, de 27-10-65;
ConsiderandO que, em investigação su
IDi.rnl. ~uaàa. pelo Departamento de
Policia Federal, de acOrdo com o art. 2.0

do Ato Complementar n.O 1, de 27-10-65,
o Sr. JlnIo da Silva Quadros, não só
cOnfirmou as entrevistas de natureu. \lO
litica que concedeu à imprensa do Pars,
assim como acrescentou que, após ter tido
seus direitos poUticos suspensos, tem
mantido "contatos, visitas e solicitações
de natureza poUtica. envoh'endo ou mte
reflS8.1ldo &Q d~la.rante",

Considerando, assim, que o Sr. Jê.nlo da
Silva Quadros, com tais declarações, con
fessou a a.utoria e assumiu a responsabi
lidade daquelas manifestações, ass1m.
como informou exercer atividade de na
tureza. politica, violando, conseqüente
mente, as regras legaiS, que disciplinam
sua especial situação jurl.dica.;
ConsJderando, de outro lado, que com
êsse comportamento, o Sr. JAnlo da Silva
Quadros revela o indlsl'arçável propósito
de promover movimento de opiniio, con
trariando os principias da Revolução de
31 de março, podendo pOr em risco a
própria ordem polftica e social, cuja pre
servação deve ser mantida pela autori
dade pública, impondo-se, portanto, no
interêsse geral, a aplicação de adequada
medida de segurança, sem prejuízo da
ação penal correspondente à Infração co
metida,

RESOLVE

I) Fica determinado, pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias, como domJcflJo do
ar. JAnIo da. Silva Quadros, a cIdade
de Corumbá, no Estado de Mato Gros
so, de acÔrdo com o que dispõe a alínea
c, do item IV, do art. 16, do Ato Insti
tucional n." 2, de 2'1-1tl-6S, combl.naào
com o art. 2.0 do Ato Complement.s.t
n." 1, de 27-10-65.

2) Durante a vigência dessa medida de
segurança, ficará o Sr. JA.nio da Silva
Quadros sob vigilância das autoridades
federa.1s que vierem a ser indicadas.

3) O Departamento de Polícia Federal
tomará tOdas as providências para o
<lumptlmento desta. P~tarta.

(a) Luilit Antônio ela Gama e SOva."

No momento em que encerramos a presente
pe5Qufsa, encontra·se reaberta a ·lluestio.
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Ortega y Gasset, em sua Rebelião das
Massas, fala sôbre o problema da Espa
nha em relação aos povos da América
Central e do Sul, com QS quais tem raizes
comuns de passado, raça e língua, sem
formar, no entanto, com eles uma na
ção, pela falta de um elemento essencial,
o futuro comum.

Relativamente a Portugal e os povos de
língua portuguesa a mesma problemáti
ca pode ser levantada, acrescida talvez
pelo fato de estarem os traços da cultu
la lusa disseminados desde a Africa até
a América.

Superando os árabes e dêles aprenden
do as técnicas de bem viver com as gen
tes dos trópIcos, foram os portugueses
assimilando hábitos e costumes e im
plantando uma civutzação e miscigena
ção que, mais do que política, repousou
em um modo de ser, de conhecer e de
agIr plenamente, muito próprio dos na
vegantes e aventureiros lusos - dêsses
navegantes que, no século XV, já haviam
atingido Ceuta e Ouiné.

Dobrado o Cabo da Boa Esperança,
chegam os portugueses até o Zambese e
Moçambique, de onde partem para a ín
dia, em 1498.

Marcado o Brasil no início do século
XVI, vão os portuguêses até o Congo, a
costa oriental da Africa e ao OCeano ín
dico. Em 1542 estarão no Japão e no ano
de 1557 fundam Macau.

O conceito de um destino comum bra
sileiro-português tem sido amplamente
debatido entre historiadores, sociólogos
e políticos, mas analisando a variada e
impressionante história da expansão nos
séculos XV e XVI, vemos que, além deste
binômio, necessário se torna considerar
um terceiro aspecto: o da cultura dos
povos de língua portuguêsa.

A análise das relações Portugal-Brasil
e do domínio mais vasto da presença
portuguesa no mundo, juntar-se-ia o es
tudo de aspectos meramente políticos,
além da história.

Senão, vejamos:
Politicamente, Portugal enfrenta di

ficuldades muito sérias, dado a pretensão
de manter seu domínio colonial na Afri-
ca. -

Objeto recentemente de apreciação na
ONU, a questão colonial portuguêsa me
receu a reprovação por grande maioria
de votos. Dos paÍSes latino-americanos,

somente quatro abstiveram-se de votar,
entre os quais o Brasil.

Durante o govêrno Kubitschek, a po
lítica brasHeira no tocante a este assun
to foi a de desviar o problema. Em junho
de 1961, durante o govêrno Jâ.nlo Qua
dros, votaria o Brasil contràriamente a
Portugal, seguindo João Goulart a mes
ma orientação. A abstenção voltou de
pois do movimento muttar de 1964, com
o governo Castello Branco, continuando
com o governo Costa e Silva.

Objeto de debate internacional, a po
litica ultramarina portuguêsa tem sus
citado várias interpretações, entre as
quais a de que Portugal seria apenas o
capataz de seu império na Africa, impé
rio êste dominado por um verdadeiro sin
dicato de companhias internacionais e
dependente econômicamente de um co
lonialismo coletivo: a independência que
Portugal daria a suas colônias não teria
mais do que um caráter formal.

Além desta teoria, que parece ser a
que vem orientando a palitica ultrama
rina portuguêsa, existe li. consciência de
que, como país colonizador, Portugal
constitui um caso à parte, visto o pro
gresso material das províncias ultrama
rinas, reconhecido pelos Estados Africa
nos. Torna-se difícil, em vista d1s8o,
acreditar em uma mudança até a con
vicção de que a independência politica
significa o primeiro passo para a inde
pendência econômica. Isto porque Portu
gS11 não acredita na posslbUidade de uma
independência real para as suas provln
cias.

Não caberia neste trabalho a análise
dos rumos complexos da política por
tuguêsa. Muito influem êles, entretanto,
no lncremento l:Ias relações culturais
luso-brasileiras, dado a posição privile
giada do Brasil.

Nossa atual posição na ONU, absten
do-nos de votar projeto de resolução
apresentado ~los pail>eS atrO-a.&iá.t1etlt'l.
colocou-nos em uma terceira posição,
senão de apoio, pelo menos capaz de ser
mos o receptor de possíveis futuras rei
vindicações daqueles pai.ses.

Quanto a Portugal, a posição brasilei
ra é igualmente fundamental: não de
apoio, mas de possível elo politico com as
províncias, único executor credenciado
para uma integração cultural dos povos
de língua portuguêsa.
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o papel de ausente, a abstenção, ja
mais podem merecer aplauso. Em políti
ca, entretanto, talvez seja êste caminho
de escasso equilíbrio muitas vêzes o úni
co capaz de merecer apoio conjunto da
esquerda radical ou moderada e da di
reita retrógrada ou progressista.

Neste sentido, unicamente, pode ser
compreendida a atual linha brasileira; se
como receptor e elQ, para os países afri
canos e para portugal, respectivamente,
puder o atasi! realizar alguma. coisa
objetiva a favor da integração dos povos
de língua portuguêsa. E veja~se que êste
duplo papel que agora pode firmar-se
constituirá, em futuro próximo talvez, o
único vinculo possível entre Portugal e
uma Afriea independente.

A aproximação de povos ou, no pre
sente caso, a integração de povos da
mesma língua e passado comum, não
pode ser perfeitamente realizada se não
atender plenamente a dois aspectos in
separáveis e fundamentais: o cultural e
o econômico.

No plano cultural, as relações entre
Brasil e Portugal têm sido as melhores,
com o incremento sempre maior de Con
gressos, Colóquios, Simpósios, onde são
apresentadas e discutidas as mais ricas,
mais variadas e mais brilhantes teses,
sôbre os mais diversos assuntos, com su
gestões as mais sábias para uma verda
deira integração cultural.

Como se explica, entretanto, o fato de,
no plano da realidade tangível, não
constituir o mundo português senão um
conceito meramente histórico?

Como explicar o fato de, no atual com
plexo internacional, não figurar o mun
do português nem como pálida imagem,
possível de competição com o conceito
objetivo, familiar de América Latina, por
exemplo?

As falhas, as imensas falhas que têm
conduzido a êste resultado desalentador
devem ser muito complexas e de dlficil
resolução, mas uma delas reside, certa
mente, no fato de, no plano econõmico,
não ter havido real cooperação, nem
entre o Brasil e Portugal, nem entre o
Brasil e a Africa Portuguêsa.

Por meio de levantamentos estatísti
cos atualizados é possível ver a inexis
tência de intercâmbio econômico entre o
Brasil e Portugal, para onde nossas ex
portações são minimas, comparadas com
as que realizamos para outros países da
Europa.

Quanto à Africa Portuguesa, nosso co
mércio está prejudicado pelas facHidades
concedidas por Portugal a Angola e Mo
çambique, que intercambiam com a Grã
Bretanha, Estados Unídos e Alemanha
Ocidental, seus maiores fornecedores.

Não filiado ao Mercado Comum Euro
peu, Portugal adquire ao MCE, entretan
to, e nas importações compra grande~

mente a países, integrantes da OECE
{Organização Européia de Cooperação
Econômica}. Participa da EFTA (Euro
pean Free Trade Association), sendo pos
sível sua participação futura no Mercado
Comum EuropeU.

Não consta, ou não temos notícia até
o momento de alguma pretensão por
tuguesa de inclusão na ALALC. A Espa
nha, entretanto, já realizava gestões
neste sentido em 1965. quando tratava,
na México, sôbre uma passível partici
pação na Associação Latino-Americana
de Livre Comércio.

A pergunta que se faz é a seguinte:
Não estaria a Espanha começando a

encarar com mais objetividade do qu('
Portugal as suas relações com a Améri
ca?

A Situação do Brasil na ALALC, se
gundo opiniões abalizadas, é a de líder
natural.

Criada em 1961, a Associação Latino
Americana de Livre Comércio destina
se a proporcionar aos países da América
Latina as vantagens de um mercado in
terno, a modêlo da Comunidade Econô
mica Européia que, por seu dinamismo.
tanto estímulo trouxe aos países inte
grantes do Velho Mundo.

Com resultados iniciais positivos, a
ALALC foi encontrando dificuldades.
causadas pela debilidade da rêde de
transportes, comércio fraco e o subde
senvolvimento dos países participantes.

A reunião de Montevidéu em 1965 trou
xe ainda um saldo considerado positivo,
mas do último encontro em Assunção, em
1967, a opinião que prevalece é a de que
não alcançou ela os resultados previstos,
sucedendo-se várias sugestões para supe
rar a crise, entre as quais as de maior
coordenação dos países membros e lnaior
integração com os países centro-ameri
canos.

A partír de 1970, a atual Associação
Latino-Americana de Livre Comércio de
verá SPor transformada em Mercado Co
mum Latino-Americano, com a finalida-
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de de promover o desenvolvlmento in
dustrial e o fortalecimento das emprêsas
industriais latino-americanas.

Até lá deverá estar superada a atual
crise, como deverão estar resolvidas as
divergências entre Africa e América La
tina, no tocante a tarifas alfandegárias,
que tanto têm dificultado o comêrcio
internacional.

A exemplo do continente sul-america
no, tudo indica que os países africanos
marcharão para uma posição comum, da
qual participará possivelmente a Africa
Portuguêsa.

O ideal seria que o panorama eoonõ
mico que se esboça merecesse a atenção
de todos aqueles que sonham com a inte
gração dos povos de língua portuguê
5n.

"O mundo que o português criou", tão
bem referido por Gilberto Freyre, terá
definido seu lugar, no atual contexto in
ternacional, 8Õmente se estiver atento à
realidade do momento.

A filiação histórica, o sentido de uni
dade do mundo português pretendido,
discutido e analisado nos planos cultural
e filosófico, só terá razão se objetivar-se
em uma realidade plena e atuante.

Em um ensaio sôbre Trópico e Desen
volvimento, o dr. José Garrido Tôrres,
da direção do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico, fala na consti
tuição de uma Comunidade Luso-Brasi
leira, ou Lusíada.

Esta Comunidade ofereceria condições
ideais para o desenvolvimento em terras
tropicais, desde que encontrasse as ne~

cessárias condições políticas para sua
real efetivação, e se apoiasse em sólldas
bases econômicas.

Segundo o dr. José Garrido Térres, a
concepção desta Comunidade constitui
ria a maior missão a que se pode dedi
car a diplomacia brasileira, como um de
sígnio que se afina com o nosso desti
no no mundo, provendo-lhe a base geo
politica, sendo que por nosso entende-se
o que é comum aos lusíadas, sejam da
América, da Europa ou da Africa.

As palavras do ilustre técnico e econo
mista definem bem °nosso pensamento
sôbre integração dos povos de cultura
portuguêsa, principalmente quando evi
denciam:

"Há uma Comunidade Lusíada que só
carece de base material e econômica pa
ra tornar-se verdadeira realidade ope-

rativa, país comungamos a mesma cultu
ra, a mesma religião, temos a mesma
língua, o mesmo sangue.

O que nos falta é AJUDAR a história,
compondo-nos orgânicamente como uma
grande família de nações que somos, a
fim de melhor defender nossos interês
ses e posições no planêta, de dar exem
plo do convívio pacífico em um mundo
agitado por questões de côr e ideologia,
de exaltar aos olhos do mundo, enfl.m,
os valôres da cultura que o lusíada plan
tou e desenvolveu nos trópicos.

Tal é a ação que se impõe, natural,
lógica, conseqüente com o passado e su
gestiva do futuro:'

Por esta razão, servem elas de fêcho
a estas considerações.

CONGRESSO DE COMUNIDADES
DE LíNGUA PORTUGUt,SA

Em 1967, fol reallzado o Congresso de
Comunidades de Língua Portuguêsa, que
contou com a presença de várias dele
ga~ões participantes.

A opinião da delegação brasileira foi
justamente a de que Portugal deseja o
estreItamento das relações econômicas e
culturais com o Brasil e demais comu
nidades lusitanas.

Sôbre os problemas lUso-brasileIros, as
conclusões foram as de necessidade ur
gente de orientação da opinIão pública
no conjunto português-brasUeiro para
que se crie um clima de unidade autên
tica próprio à concretização prática da
Comunidade.

Instrumentos e serviços convenientes
no setor de informações - intercâmbio
de jornalistas e de material informativo
- objetivariam tal pretensão, bem como
o estabelecImento ou incremento de co
municações marítimas e aéreas entre o
Brasil e os territórlos portuguêses.

No plano da educação, foi debatida a
necessidade de retificação da idéia re
cíproca. que se fazem Brasil e Portugal,
isto no âmbito do ensino primário. Tal
esfôrço seria desenvolvido, igualmente,
na esfera internacional.

Considerou-se fundamental o estabele
cimento de uma po!itica idiomática des~

tlnada a conservar a unidade da língua
portUguêsa dentro de sua diversidade,
sendo sugerida a crlação de um órgão
interuniversitário e supranacional (já re
conhecido pelos participantes do V Co
lóquio de Estud08 Luso-Brasileiros e do
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I Simpósio Luso-Brasileiro sôbre Língua
Portuguesa, ambos realizados em Coim~

bra, em 1963 e 1967, respectivamente>.
Entre as sugestões apresentadas pela

delegação brasileira figurou como apro
vada a de inclusão nos compêndios de
Literatura Portuguesa de peças das li
teraturas ultramarinas praticadas em
Cabo Verde, Angola e Moçambique.

Aprovada igualmente foi a tese da ins
trução de cátedras de LIteratura Brasi
leira em todo o mundo português.

Debatido o problema do livro portu
guês, sUgeriu-se que em vez de expansão
se falasse em inurcâmbio, o que exclui
ria o problema de traduções, sendo fei
to um levantamento das causas das de
ficiências da difusão dêste mesmo livro.

Quanto à realidade operacional da Co
munidade, só poderia ser ela realizada
baseando-se materialmente nas econo
mias brasileiras e dos territórios portu
guêses, ensejando um intercâmbio co
mercial ativa, passível devido a diversi
ficação destas economias.

No tocante à Comunidade Luso-Brasi
leira, estabeleceu o Congresso a necessi
dade de ser ela independente das políti
cas internas de Portugal e Brasil, con
seqüentemente livre e autônoma.

ACORDO DE COOPERAÇAO
INTELECTUAL ENTRE O BRASIL

E PORTUGAL

Firmado em Lisboa a 6 de dezembro
de 1948.

Aprovado pelo Decreto Legislativo n,o
41, de 7 de junho de 1950, publicado no
"Diário Oficial" de 9 de junho de 1950.

Entrado em vigor, a 25 de janeiro de
1951, por troca de notas realizadas no
Rio de Janeiro.

Promulgado pelo Decreto n.o 29.268, de
16 de fevereíro de 1951, publicado no
"Diário Oficial" de 1.0 de março de 1951.

DECRETO N.O 29.268
DE 16 DE FEVEREIRO DE 1951

Promulga o Acôrdo de Cooperação
Intelectual entre o Brasil e Portu
gal, firmado em Lisboa, a 6 de de
zembro de 1948.

O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil:

Havendo o Congresso Nacional apro
vado, pelo Decreto Legislativo n.o 41, de

7 de junho de 1950, o Acôrdo de Coopera
ção Intelectual entre o Brasil e Portugal,
firmado em Lisboa, a' 6 de dezembro de
1948; e havendo sido trocadas entre os
dois Governos, no Rio de Janeiro, a
25 de janeiro de 1951, as notas destina
das a promover a sua entrada em vigor;

Decreta que o referido Acôrdo, apenso
por cópia ao presente Decreto, seja exe
cutado e cumprido tão inteiramente co
mo nêle se contém.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1951,
130.& da Independência e 63.0 da Repú
blica. - GETULIO DORNELLES VAR
GAS. - João Neves da Fontoura.

ACõRDO DE COOPERAÇAO
INTELECTUAL ENTRE O BRASIL E

PORTUGAL

O Govêrno dos Estados Unidos do Bra
sil e o Govêrno Português, na convicção
de que o melhor conheCimento recíproco
das formas de cultura por ambos os
povos já atingidas ou a realizar nos do
mínios da Ciência, da Arte, da Técnica
e da Educação, concorrerá para manter e
desenvolver ainda mais a consciência da
identidade fundamental das respectivas
cultUras e, por isso mesmo, o espírito de
amistosa compreensão entre êles; e

desejosos de traduzir num instrumen
to de Cooperação Intelectual o propósi
to de promover um intercâmbio mais in
tenso de idéias e informações entre os
seus homens de pensamento, os seus Ins
titutos de ensino e de educação, os mes
tres da sua cultura e os cultores da sua
arte - convêm no seguinte Acôrdo;

Artigo I

Cada uma das Altas Partes Contratan
tes procurará promover, por intermédio
dos doís organismos de execução adiante
designados e nos respectivos centros de
educação e ensino superiores, o estudo
das altas manifestações culturais da ou
tra Parte e favorecerá ainda a criação
de sociedades que se proponham o mes
mo fim.

Artigo 11

Cada uma das Altas Partes Contratan
tes procurará, também. promover por
iniciativa dos mesmos organismos, ou ou
vido o parecer dêstes, o ensino da lite
ratura, da histôria, das técnicas cientí
ficas, da arte e outras manifestações su
periores da cultura mais caracteristica
de uma e outra Parte, organizando
cursos e conferências a cargo de profes-
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sôres universitários ou de membros de
Academias ou Institutos literários ou
cientificos oficialmente reconhecidos, de
qualquer dos dois países.

Artigo 111

Também, no mesmo sentido, as Altas
Partes Contratantes conceder-se-áo mu
tuamente bôlsas de estudo para profes
sõres, membros de Academias ou Insti
tutos literários ou cientificos oficialmen
te reconhecidos, diplomados universitá
rios e técnicos de formação cientifica, a
fim de habilitá-los a fazer trabalhos ou
cursos de investigação ou de aperfeiçoa
mento cientifico. Outrossim, auxiliarão
os beneficiários de bôlsas de estudo que
qualquer das Partes conceda a seus pró
prios nacionais, isentando-os, na medi
da do possível, dos ônus e formalidades
exigidos por seus regulamentos de ensi
no.

Dois meses antes do inicio de cada ano
letivo as Altas Partes Contratantes com
binarão o número de bôlsas a conceder
nos têrmos dêste Artigo.

Artigo IV

As Altas Partes Contratantes estimu
larão e facilitarão a troca entre si d~
professôres universitários, assim como
o intercâmbio de revistas cientificas, de
livros de texto, teses de doutoramento e
outros trabalhos do pessoal docente e
técnico das suas escolas superiores e
centros de investigação científica, e bem
assim a troca de estudos lingüísticos pa
ra a uniformização da terminologia cien
tifica nos dois países. Outrossim, cada
uma das Altas Partes Contratantes proi
birá, a solicitação da outra, a entrada e
circulação de material publicado frau
dulentamente em qualquer dos dois paí
ses.

Artigo V
As Altas Partes Contratantes esforçar

se-âo por conceder, na base da mais
completa reciprocidade, o máximo de
igualdade relativamente à admissão de
cidadãos braslleiros e portugueses à ma
trícula nas Universidades, ao exercício de
profissões liberais e à equiparação dos
respectivos títulos acadêmicos nos dois
países.

Artigo VI

Cada. uma. das Altas Pa.rtes Contratan
tes instituirá todos os anos, durante a
vigência do presente Convênio, um prê
mio luso-brasileiro, com a designação de
Prêmio Alvares Cabral. nunca inferior a

20.000 cruzeiros. no Brasil, ou ao seu
equivalente em moeda portuguêsa, em
Portugal, para o melhor ,trabalho cienti
fico, ce mérito reconhecido, publiCado no
período de cInco anos imediatamente an
terior e da autoria de um nacional da
outra Pa.rte, sendo a. sua. a.trlbu~i.o da
competência, sem recurso, dos organJs
mos mencionados no Artigo VIl

Em anos sucessivos serão presentes ao
concurso trabalhos dos seguintes grupos
de matérias:

1.0
- Filologia, história, filosofia e

pedagogia;
2.0

- Ciências geográficas, naturais
e agrán.as;

3.o - Ciências biológicas, medicina
e farmácia;

4.0 - Economia, direito e ciências
políticas;

5.o - Ciências fÍSico-químIcas, ma
temáticas e engenhari~.

Artigo VII

As Altas Partes Contratantes decidem
que os dois organismos centrais encarre
gados da execução do presente Convênio
nos respectivos Territórios serão, no Bra
sil uma Comissão dirigida pelo Ministério
da Educação e Saúde, de acôrdo com o
Ministério das Relações Exteriores, e em
Portugal o Instituto para a Alta Cultura.
Com os referidos organismos poderão co
laborar outras organizações oficiosas ou
pessoas privadas que se proponham fins
idênticos.

Artigo VUI

O presente Convênio permanecerá em
vigor pelo prazo de 10 anos e, se não fôr
denunc1ado por qualquer das Partes pelo
menos seis meses antes de findo o refe
rIdo prazo, considerar-se-á como conti
nuando em vigor enquanto não fôr de
nunciado com a mesma antecedencla.

Artigo IX
Salvo na parte que passa a ser regu

lada pelo presente Convênio, mantém-se
em vigor o Acôrdo de 4 de setembro de
1941, cuja execução se encontra atual
mente a cargo da AgêncIa Nacional, no
Brasil, e do Secretariado Nacional da In
formação, Cultura Popular e Turismo,
em PortUi:al.

Artigo X

O presente Acôrdo, feito em dois exem
plares, cada um dos quais em língua por-
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tuguêsa, entrará em vigor quarenta dias
depois de satisfeitas as exigências consti
tucionais de ambas as Partes Contratan
tes.

Feito em Lisboa, aos seis dias de de
zembro de mil novecentos e quarenta e
oito.

Pelo Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil

Raul Fernandes
Pelo Govêrno de Portugal
José Caeiro da Matta.

NOTAS TROCADAS PARA PROMOVER
A ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO

NOTA DO GOVtRNO BRASILEIRO

Ministério das Relações Exteriores 
Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 195!.

DC11DA1/3/542.6 (888)

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de comunicar a Vossa

Excelência que, havendo sido aprovado
pelos nossos dois Governos o Acôrdo de
Cooperação Intelectual entre o Brasil e
portugal, assinado em Lisboa a 6 de de
zembro de 1948, o Govêrno Brasileiro, na
impossibilidade de se proceder desde já
à troca dos respectivos instrumentos de
ratificação, deseja prevalecer-se de ou
tro meio para determinar a data em que,
por simultâneo acôrdo de vontades, o re
ferido Acôrdo passará a vigorar.
2. Para êsse fim, proponho que, por
meio da presente nota e da resposta con
cordante de Vossa Excelência, se consi
dere em vigor o referido Acôrdo a partir
do dia de hoje.

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência os protestos da
minha mais alta consideração, - Raul
Fernandes.

A Sua Excelência o Senhor Doutor An-
tônio de Faria.

Embaixador da República Portuguesa.

NOTA DO GOV~RNO PORTUGU~S

Embaixada de Portugal - Rio de Ja-
neiro. 25 de janeiro de 1951.

Senhor Ministro,

Tenho a honra de acusar a recepção
da nota de Vossa Excelência datada de
hoje. na qual Vossa Excelência teve a
amabilidade de comunicar-me que, ha
vendo sido aprovado pelos nossos dois
Governos o Acôrdo de Cooperação Inte-

lectual entre Portugal e o Brasil, assina
do em Lisboa a 6 de dezembro de 1948,
o Governo Brasileiro. na impossibilidade
de se proceder desde já a troca dos res
pectivos instrumentos de ratificação, de
seja prevalecer-se de outro meio para
determinar a data em que, por simul
tâneo acôrdo de vontades, o referido
Acôrdo passará a vigorar.

2. Propõe Vossa Excelência para êsse
fim que, por meio da nota de Vossa Exce
lência e da minha resposta, se considere
em vigor o referido, Acôrdo a partir do
dia de hoje.
3. Em resposta, tenho a satisfação de
comunicar que o Governo Português está
de inteiro acôrdo com a proposta de
Vossa Excelência.

Aproveito a oportUnidade para apre
sentar a Vossa Excelência, Senhor Mi
nistro, os protestos da minha mais alta
consideração.

Antônio de Faria.

A Sua Excelência o Senhor Embaixa
dor Raul Fernandes,

Ministro de Estado das Relações Exte
riores, Rio de Janeiro.

BRASIL - PORTUGAL

TRATADO DE AMIZADE E CONSULTA

Firmado no Rio de Janeiro a 16 de no
vembro de 1953.

Aprovado pelo Decreto Legislativo n.o 59
de 25 de outubro de 1954.

Ratiflcado por Carta de 29 de novembro
de 1954.

Troca dos Instrumentos de Ratificação,
em Lisboa, a 4 de janeiro de 1955.

Promulgado pelo Decreto TI.O 36,776, de
13 de janeiro de 1955.

Publicado no Diário Oficial de 19 de ja
neiro de 1955,

DECRETO N.O 36.776
DE 13 DE JANEIRO DE 1955

Promulga o Tratado de Amizade e
Consulta entre o Brasil e Portugal,
firmado no Rio de Janeiro a 16 de
de~embro de 1953.

O Presidente da República dos Esta
dos Unidos do Brasil;

Havendo o Congresso Nacional aprova
do, pelo Decreto Legislativo N,o 59, de
25 de outubro de 1954, o Tratado de Ami-
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zade e Consulta entre o Brasil e Portu
gal, firmado no Rio de Janeiro, a 16 de
novembro de 1953; e havendo sido ratI
ficado pelo Brasil, por Carta de 29 de
novembro de 1954; e tendo sido efetuada,
em Lisboa, a 4 de janeiro de 1955, a tro
ca dos instrumentos de ratificação entre
os Governos do Brasil e de Portugal;

Decreta que o Tratado de Amizade e
Consulta entre o Brasil e Portugal, fir
mado no Rio de Janeiro, a 16 de novem
bro de 1953, apenso por cópia ao presente
Decreto, seja executado e cumprido tão
inteiramente como nêle se contém.

Rio de Janeiro, em 13 de ianeiro de
1955, 134.° da Independência e 67.0 da
República.

JOAO CAFÉ FILHO

Raul Fernandes

TRATADO DE AMIZADE E CONSULTA
ENTRE O BRASIL E PORTUGAL

O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil e o Presidente da Repú
blica Portuguêsa,

Conscientes das afinidades espirituais,
morais, étnicas e lingüísticas que, após
mais de três séculos de história comum,
continuam a ligar a Nação BrasUeha à.
Nação Portuguêsa, do que resulta uma si
tuação especialíssima para os lnterêsses
recíprocos dos dois povos;

E animados do desejo de consagrar,
em solene instrumento político, os prin
cipios que norteiam a Comunidade Luso
Brasileira no mundo;

Resolveram celebrar o presente Trata
dQ de Amitade e Consulta., e nomearam
para êsse efeito seus Plenipotenciários,
a saber:

O Presidente da. República dos Esta
dos Unidos do Brasil;

Sua EKcelência o Senhor Professor Vi
cente Ráo, Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores;

O Presidente da República Portuguêsa,
Sua Excelência o Senhor Doutor Antô

nio de Faria, Embaixador Extraordiná
rio e Plenipotenciárío de Portugal no Rio
de Janeiro;

Os quais, após haverem exibido seus
Plenos Podêres, achados em boa e devi
da forma, convieram nas disposiçóes se
guintes:

Artigo Primeiro

As Altas Partes Contratantes, tendo
em mente reafirmar e consolida.r a. per-

feita amizade que existe entre os dois
povos irmãos. concordam em que. de
futuro, se consultarão sempre sõbre os
problemas internacionais de seu mani
festo interesse comum.

Artigo Segundo

Cada uma das Altas Partes Contratan
tes acorda em conceder aos nacionais
da outra tratamento especial, que os
equipare aos respectivos nacionais em
tudo que, de outro modo, não estiver di
retamente regulado nas disposições cons
titucionais das duas Nações, quer na es
fera jurídica, quer nas esferas eomer
dais, econômica, financeira e cultural,
devendo a proteção das autoridades lo
cais ser tão ampla quanto a concedida
aos ptópnos naciona1s.

Artigo Terceiro
No campo comercial e financeiro, le

vadas em conta as circunstâncias do mo
mento em cada um dos dois países, as
Altas Partes Contratantes concederão tô
das as possíveis facilidades no sentido de
atender os interêsses particulares dos
nacionais da outra Parte.

Artigo Quarto

O tratamento especial consignado nes
te Tratado abrangerá não só os Portu
guêses que tenham o seu domicUio no
território brasileiro e os Brasileiros que
o tiverem em território português, mas
também os que nêles permanecerem
transitOriamente.

Artigo Quinto

As Altas Partes Contratantes, como
prova do elevado intuito que presidiU à
celebração dêste Tratado, permitirão a
livre entrada e saída, o estabelecimento
de domicUio e o livre trânsito em Portu
gal e no Brasil, aos nacionais da outra
Parte, observadas as dtsposi~õea esta.~

lecldas em cada uma delas para a defesa
da segurança nacional e proteção da saú
de pública.

Artigo Sexto

Os Benefícios concedidos por uma das
Altas Partes Contratantes a quaisquer
estrangeiros no seu terrUirdo conside
ram-se ipso lacto extensivos aos nacio
nais da outra.

Artigo Sétimo
As Altas Partes Contratantes promo

verão a expedição das disposições legis
lativas e regulamentares que forem ne
cessárias e convenientes par\\. a melhor
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aplicação dos principios consignados
neste lnstrumento.

Artigo Oitavo

As Altas Partes Contratantes compro
metem-se a estudar, sempre que oportu
no e necessário, os meios de desenvolver
o progresso, a harmonia e o prestigio da
Comunidade Luso-Brasileira no mundo.

Artigo Nono

este Tratado será ratificado, de con
formidade com as disposições constitu
cionais de cada uma das Altas Partes
Contratantes, e as ratificações serão tro
cadas em Lisboa no mais breve prazo
possivel. Entrará em vigor, imediata
mente após a troca das ratificações, pelo
prazo de dez anos, prorrogável sucessi
vamente por períodos iguais, Se não fôr
denunciado por qualquer das Altas Par
tes Contratantes com três meses de an
tecedência.

EM FÉ do que os Plenipotenciários aci
ma nomeados assinaram êste Tratado,
em dois exemplares, no Rio de Janeiro,
aos 16 dias do mês de novembro de 1953.

VICENTE RAO

ANTONIO DE FARIA

ACôRDO CULTURAL ENTRE
BRASIL E PORTUGAL

Em 7 de setembro de 1966, foi assina
do em Lisboa um Acôrdo Cultural entre
Portugal e Brasil.

Em janeiro de 1967, chegava ao Con
gresso Nacional a Mensagem n.o 771-66,
no Poder Executivo, submetendo à apre
ciação o texto do Tratado celebrado en
tre os dais países;

MENSAGEM N.O 771-66
do Poder Executivo

Senhores Membros do Congresso Na
cional.

De conformidade com o artigo 66, in
ciso I da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à apreciação de Vos
sas Excelências, acompanhado da Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acôrdo Cultural, assinado com Por
tugal, em Lisboa, a 7 de setembro de
1966.

Brasília, em 24 de novembro de 1966.
- H. Castello Branco.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO
MINISTRO DAS RELAÇõES

EXTERIORES

A Sua Excelência o Senhor Marechal
Humberto de Alencar Castello Branco,
Presidente da República.

senhor Presidente,

Como é do conhecimento de Vossa Ex
celência, foi assinado no dia 7 de setem
bro do ano em curso, em Lisboa, um
Acôrdo Cultural entre o Brasil e Por
tugal.

2. O objetivo do Acórdo ê o de reforçar
e estreitar as relações entre os dois paí
ses, por meio de ampla cooperação nos
domínios literários, artísticos, cientifico,
técnico e universitário, e assim contri
buir para a consecução do ideal de maior
proximidade e compreensão entre os dois
povos.

3. Com êsse propósito, o Acôrdo lança
as bases de um programa cultural, a lon
go prazo, que prevê, como pontos mais
significativos, o intercâmbiO de profes
sóres, cientistas, escritores e intelectuais
em geral. por meio de visitas, seminários
e conferências; a concessão a estudantes
de bôlsas-de-estudo de formação e pós
graduação; e a organização periódica de
exposições culturais, técnicas e artísti
cas, de representações teatrais, concertos
musicais c de festivais do cinema.

4. A uma Comissão Mista, criada pelo
artigo XVI e que deverá reunir-se alter
nadamente em Brasília e em Lisboa, ca
berá não somente supervisionar a apli
cação do Acôrdo como também propor a
ambos os Governos quaisquer medidas
destinadas ao ulterior desenvolvimento
das relações culturais entre os dois paí
ses.

5. Creio, pois, Senhor Presidente, que o
A,côrdo cultural em aprêço merece a
aprovação do Poder Legislativo e, para
êsse fim, junto à presente sete cópias au
tenticadas do seu texto e um projeto de
Mensagem presidencial, a fim de que
Vossa Excelência, se assim houver por
bem, se digne submetê~lo ao Congresso
Nacional, nos têrmos do artigo 66, inci
so I da Constituição FederaL

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência, Sr. Presidente,
os protestos do meu mais profundo res
peito. - M. Pio Corrêa.
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ACORDO CULTURAL ENTRE O
BRASIL E PORTUGAL

o Govêmo dos Estados Unidos do Bra
sil e o Govêrno Português,

Tendo em vista que o Acõrdo de Co
operação Intelectual firmado entre am
bos os Governos, em Lisboa, a fi de de
zembro de 1948, j â não corresponde ao
crescente desenvolvimento das relações
de ordem espirttual entre os dois paises.

Cônscios da comunidade de tradições
e das afinidades em que se baseia a vida
cultural de seus povos;

Reconhecendo as reais vantagens que
podem advir de urna aproximação maior
entre os dois povos nos domínios da edu
cação das letras, ciências, artes, técnica
e do esporte; .

Interessados na integração cada veZ
maior dos povos de lingua portuguêsa
e na preservação e progresso da cultura
luso-braslleira, resolveram celebrar um
Acôrdo Cultural e, para êsse fim, nomea
ram seus Plenipotenciários, a saber:

O Presidente da República dos Esta
dos Unidos do Brasil, o senhor Juracy
Magalhães, Ministro de Estado das Re
lações Exteriores;

O Presidente da República de Portu
gal, o Senhor Alberto Franco Nogueira,
Ministro dos Negócios Estrangeiros;

Os quais, após haverem trocado os
seus Plenos Podêres, achados em boa e
devida forma acordaram no seguinte:

Artigo I

Cada Parte Contratante compromete-se
a apoiar a obra que no respectivo terri
tório, reallzem as institulções consagra
das ao estudo, à investigação ou pesqui
sa e à difusão da cultura da outra Parte
Contratante, promovendo, com êsse flm,
o intercâmbio de pessoas, troca de in
formações e permuta de material.

Artip 11

Cada Parte Contratante esforçar-se-á
por promover no território da outra o
conhecimento do seu patIimônio cultu~

ral, por meio de livros, periódicos e ou
tras publicações, conferências, concer
tos, exposições, exibições cinematográ
ficas e teatrais e manifestações artísti
cas 5emelhantes, atividades desportivas,
programas radiofônicos e de televisão e
demais meios apropriados.

2. A Parte Contratante promotora das
atividades mencionadas no parágrafo
primeiro caberá o encargo das despesas
dela decorrentes, devendo a Parte em
cujo terrltórto se realizem as manifes
tações assegurar tôda a assistência. e a.
concessão das facilidades ao seu alcance.
3 . A todo o material que fizer parte
das referidas manitestações será conce
dida, para efeito de desembara<;o alfan
degário, isenção de direItos e demais ta
xas portuárias.

ArUgo m
Cada Parte Contratante promoverá,

através de instituições públicas ou priva
das, especialmente institutos cientificas,
sociedades de escritores e artistas, ctma
ras e institutos de livros e envio regu
lar de suas publlcações com destino a
bIbliotecas a que se retere o artigo X,
§ 2.°.
2. Cada Parte Contratante estimulará
a edição, a co-edição e a importação das
obras literárias, artísticas, cientificas e
técnicas de autores naclonala da outra
Parte.

3. As Partes Contratantes estimularão
entendimentos entre os órgãos de classes
representativas de indl1strta do livro,
com vistas à realização de a.côrdos sõbre
a tradução de obras estrangeiras pata
a lingua portuguêsa e sua respectiva edi
ção.

4. As Partes Contratantes organIzarlo,
através de seus serviços competentes. a
distribuição coordenada das reedições
de obras clássicas e das edições de obras
originais feitas em seu território, em
número sutfciente para a dlvulgação re
gular da respectiva cultura entre insti
tuições e pessoas Interessadas da outra
Parte.

ArtiJO IV

Cada Parte Contratante, com o obje
tivo de desenvolver o intercâmbio entre
os dois pafses no domínio da cinemato
grafia, estimulará e favorecerá a co
produção de filmes nos têrmos do pre
sente Acôrdo.
2. Consideram-se co-produção, para os
efeitos acima a produção conjunta de lU
mes cinematográficas por organizações
ou emprêsas dos dois paises, com a cola
boração de artistas e técnicas de ambos,
e em que a participação financeira de
cada Parte Contratante em cada em
preendimento não seja inferior a 40%.
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3. Quando forem apresentados proje
tos de excepcional interêsse cultural, a
critério da Comissão de que trata o arti
go XVI, ou que exijam investimentos fi
nanceiros muito vultosos, a participação
minoritária poderá ser eventualmente
reduzida a trinta por cento, mediante
prévia aquiescência das autoridades
competentes dos dois países.
4. Os filmes realizados em regime de
co-produção cinematográfica na forma
dêste artigo serão considerados nacio
nais, pelas autoridades competentes dos
dois países, e gozarão dos benefícios e
vantagens que a legislação de cada Parte
Contratante assegurar às respectivas
produções.
5. Os projetos de co-produção cinema
tográfica deverão ser submetidos à apro
vação das autoridades competentes de
ambas as Partes Contratantes, pelo me-
nos 90 dias antes da data prevista para
o início da filmagem. As mesmas autori
dades, uma vez aprovados os projetos,
fiscalizarão o cumprimento das suas dis
posições, examinarão e resolverão as di
ficuldades que se apresentem na aplica
ção das disposições sôbre co-produções
cinematográficas, dêste Acôrdo, fixando
as regras de procedimento a que atende
rão os co-produtores luso-brasileiros.

Artigo V

Cada Parte Contratante protegerá em
seu território os direitos de propriedade
artística, intelectual e científica, originá
ria da outra Parte, de harmonia com as
convenções internacionais a que tenha
aderido ou venha a aderir no futuro.
2. Igualmente estudará a melhor for
ma para conceder aos autores da outra
Parte o mesmo tratamento que o outor
gado aos autores nacionais para o rece
bimento de seus direitos.

Artigo VI

Cada Parte Contratante favorecerá e
estimulará a cooperação entre as res
pectivas Universidades, instituições de
ensino superior, museus, bibliotecas, ins
tituições científicas e tecnológicas e de
mais entidades culturais.

Artigo VII

Com o fim de promover a realização
de conferências, estágios, cursos, inves
tigações ou pesquisas no território da
outra Parte, cada Parte Contratante fa
vorecerá e estimulará o intercâmbio de
professôres, artistas, cientistas, lnvestl-

gadores ou pesquisadores, técnícos e de
mais representantes de outras ativida
des culturais.
2. As Partes Contratantes procurarão
também prestar tôda a assistência ne
cessária àqueles que, em virtude ao pa
rágrafo anterior, viagem em missão cul
tural da outra Parte.

3. As Partes Contratantes procurarão
fomentar as viagens de estudo de uni
versitários da outra Parte ao seu terri
tório, quando devidamente credenciados
pelo Ministério das Relações Exteriores
do Brasil e pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros de Portugal, assegurando
lhes tôdas as facilidades ao seu alcance.

Artigo VIII

Cada Parte Contratante promoverá. a
criação, nas respectivas Universidades,
de cátedras dedicadas ao estudo da his
tória, literatura e demais aspectos cultu
rais da Parte cosignatária.
2. As Partes Contratantes procurarão
coordenar as atividades dos leitorados do
Brasil e de Portugal nos outros países.

Artigo IX

As Partes Contratantes, proclamando
a identificação do seu interêsse comum
na tarefa de fomentar a difusão da lín
gua portuguêsa e da cultura luso-brasi
leira, promoverão a criação de centros
conjuntos para divulgação internacio
nal da língua e da cultura de ambos os
paises, e estimularão as iniciativas pri
vadas no mesmo sentido.

Artigo X

Cada Parte Contratante favorecerá a
criação e a manutenção, em seu terri
tório, de centros e institutos para o es
tudo e a difusão da cultura da outra
Parte.
2. Os centros e institutos acima refe
ridos compreenderâo bibliotecas núcleos
de bibliografia e documentação, discote
cas, cinematecas, além de outros desti
nados à divulgação da cultura literá
ria, artística e científica da Parte inte
ressada e que estarão franqueados à
consulta pública.

ArtigO XI

Cada Parte Contratante promoverá a
inclusão nos seus programas nacionais
nos vários graus e ramos de ensino da Li
teratura, da Histórta, da Geografia e dos
demais aspectos culturais da outra Par
te.
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2. Cada Parte Contratante empenhar
se-á no sentido de que seus llvros didá
ticos não contenham informações errô
neas sôbre a vida e os valores culturais
da outra Parte.

Artigo XII

Cada Parte Contratante concederá
anualmente bôlsas de estudo a nacionais
da outra Parte possuidores de diploma
universitário, profissionais e artistas, a
fim de aperfeiçoarem seus conhecimen
tos ou realizarem investigações ou pes
quisas no campo de suas especialidades.
As bólsas de estudo deverão ser usadas
em território e Instituições nacionais de
cada Parte Contratante.

Artigo XIII

Cada Parte Contratante concederá
equivalência de estudos aos nacionais de
qualquer dos dois pal.ses que tenham ti
do aproveitamento escolar em estabeleci
mentos de ensino da outra Parte. para o
efeito de serem transferidos para os seus
próprios estabelecimentos de ensino do
mesmo grau ou admitidas nas de grau
subseqüente.
2. A equivalência será estabelecida em
face da documentação considerada idô
nea e devidamente legalizada e sem le
var em conta diferenças regulamentares
de duração das ciclos de estudo, proce
dendo-se, entretanto, a necessária con
ciliação didática e curricular.
3. Reconhecida a equivalência de estu
dos de um dos graus, a admissão no grau
subseqüente far-se-á segundo as condi
ções estabelecidas por aquela da3 duas
legislações que no caso rór mais favorá
vel ao interessado.
4. Os alunos que se desloquem de um
país pala o outro e queiram nêle pros
seguir seus estudos, serão autorizados. a
título excepCional, a matricular-se fora
do prazo, de modo a não sofrerem prejuí
zos pela falta de coincidência nas épocas
escolares.

5. Cada Parte Contratante concederá..
para efeito de ingresso em suas Univer~

sidades, ou Institutos isolados de ensino
superior. dispensa de provas vestibulares
ou de aptidão aos nacionais de ambas as
Partes, portadores de certificado ou di
ploma de conclusão de curso de nive1
médio, expedido por estabelecimento de
ensino de uma das Partes Contratantes,
tendo em conta a alta média do aprovei
tamento escolar na fonna da legislação
mais favorável vigente numa das Partes

Contratantes. Os pedidos de matricula
nessas condições serão encaminhados par
via diplomática e dependerão também
de passaporte de v\agem com V1ato Te
gulamentar. Nos demais casos, a matri
cula será concedida depois das respecti
vas provas de admissão. efetuadas em
estabelecimentos de ensino superior de
uma das Partes e desde que os benefi
ciários re\ma.m as condlçóes legals de
ingresso.
6. No caso de ingresso sem exame de
admissão, em conformidade com o d18
posto no parágrafo precedente, o estu
dante s6 poderá obter tranatmne\a. pata
o estabeleCimento de ensino do pais onde
fêz os estudos de nivel médio ao fim de
um número de dois an08, salvo tra
tando-se de bolsista devidamente cre
denciado ou. excepclonaJ:mente. de estu
dante que, por suas condições peeu\itu'ti'l,
venha a ser considerado pelo respecti
vo govêmo em situação semelhante.
7. Para que os principias do presente
artigo possam receber nos dois paises
IdêntIca aplicação. as soluções que cada
um optar serão imediatamente levadas
ao conhecimento da Comissão prevista
no Artigo XVI. ,a fim de Que esta estude
e promova a sua uniformização.

Artigo XIV
Cada Parte Contratante reconhecerá,

para efeito de exercícIo de profi.ssão em
seu território, os diplomas e titulas pro
f1ss1onais idôneos expedidos por institu
tos de ensino da outra Parte e desde Que
devldamente legaUzados e emitidos em
favor de nacíonais de uma ou da outra
Parte, favorecendo. em caso de inexis
tência ou diferença de curso, as necessá
rias adaptações para o mais próximo.

Artigo XV

Cada Parte Contratante reconhecerá
a valldade, para efeito de matricula em
curso de aperfeiçoamento e de especlall~

zação, dos diplomas e titulas profissionais
Idôneos expedidos por estabelecimentos
de ensino congêneres da outra Parte,
desde que Os referidos documentos este
jam devidamente legallzadas, e seus por
tadores sejam nacionais de uma ou da
outra Parte.

Artigo XVI

Para zelar pela aplicação do presente
Acôrdo. será criada uma Comissão M1sta
constituída por três representantes de
cada Parte Contratante. a Qual se reunl-
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rá quando necessário e alternadamente
na capital dos respectivos países.

2. Na referida Comisão deverão estar
representados os Ministérios das Rela
ções Exteriores e da Educação e CuJtura
do BraSil e os Ministérios dos Negócios
Estrangeiros e da Educação Nacional de
Portugal. A Comissão será presidida por
um dos representantes do país onde se
realízarã a reunião e a ela poderão ser
agregados os técnicos e assessôres julga
dos necessários.
3. Caberá à referida Comissão estudar
e propor as medidas adequadas à boa
execução do presente Acôrdo.

Artigo XVII

O presente Acôrdo substituirá, a partir
da data da sua entrada em vigor, "o
Acôrdo de Cooperação Intelectual entre o
Brasil e Portugal", assinado em Lisboa
a 6 de dezembro de 1948.

Artigo XVUI

O presente Acôrdo entrará em vigor
trinta dias depois da troca dos Instru
mentos de Ratwcação, a efetuar-se na
cidade de Brasilia, e sua vigência dura
rá até seis meses após a data em que fôr
denunciado por uma das Partes Contra
tantes.

Em fé do que, os Plenipotenciários aci
ma nomeados assinam e selam o presen
te Acôrdo.

Feito em Lisboa, aos sete dias do mês
de setembro de mil novecentos e sessenta
e seis, em dois eXemplares igualmente
autêntjcos.

Pelo Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil: Juracy Magalhães

Pelo Govêrno Português: Franco No
gueira.

Submetida a Mensagem à apreciação
das Comissões de Relações Exteriores,
Constituição e justiça, e Educação e Cul
tura, recebeu os seguintes Pareceres, fa
voráveis:

COMcrssAO DE RELAÇõES
EXTERIORES

Parecer do Relator

I - Relatório

Através da Mensagem n.o 77-66, sub
mete o Poder Executivo, à apreciação do
Congresso Nacional, ,o texto do Acôrdo

Cultural, celebrado entre o BrasU e Por
tugal, e assinado em Lisboa, na signifi
cativa data de 7 de setembro de 1966.

"O objetivo do Acôrdo", diz a Exposi
ção de Motivos, "é o de reforçar e estrei
tar as relações entre os dois países, por
meio de ampla cooperação nos dominios
literários, artístico, e científico, técnico
e uniVersitário, e assim contribuir para
a consecução do ideal de maior proximi
dade e compreensão entre os dois povos.

Com êsse propósito, o Acôrdo lança as
bases de um programa cultural, a longo
prazo, que prevê, como pontos mais sig
nificativos, o intercâmbio de professô
res, cientistas, escritores e intelectuais
em geral, por meio de visitas, seminários,
e conferências; a concessão a estudan
tes de bôlsas-de-estudo de formação pós
graduação; e a organização periódica
de exposições culturais, técnicas e artís
ticas, de representações teatrais, concer
tos musicais e festivais de cinema."

11 - Parecer

tste é um Acõrdo Cultural, sem dúvi
da, dos mais significativos para o Brasil
e os brasileiros, tendo em vista os es
treitos laços que nos ligam a Portugal,
desde o nosso descobrimento.

Assim, sou favorável à aprovação do
texto do referido Acôrdo, nos Têrmos do
anexo Projeto de Decreto Legislativo.

Sala da Comissão, - Luiz Francisco.
Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores, em
reunião ordinária, plenária, realizada em
19 de janeiro de 1967, aprovou, unânime
mente, o parecer do Relator, favorável ao
referido Acõrdo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo ~n.o 308-67) ane
xo.

Estiveram presentes os senhores Depu
tados Henrique 'fumer, Gilberto Cam
pello de Azevedo, Ewaldo Pinto, Salda
nha Derzi, Corrêa da costa, Ivette Var
gas, Lisboa Machado, Croacy de Olivei
ra, Levy Tavares, Britto Velho, Monteiro
de Castro, Mã,rio Tamborindeguy, Pedro
Catalão, Altino Machado, Joel Barbosa,
Raul de Góes, Cunha Bueno e Luiz Fran
cisco.

Brasília, 19 de janeiro de 1967. - Hen
rique Turner. Presidente; Luiz Francisco.
Relator.
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COMISSAo DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA

Parecer do Relator
I - Relatório

De conformidade com artigo 66, inci
so I, da Constituiçâo Federal de 1946, que
dispunha:

"Art. 66 - É da competência exclu
siva do Congresso Nacional'.
I - resolver definitivamente sóbre

os tratados e convenções cele
brados com os Estados estran
geiros pelo Presidente da Repú
bl1ca"

dispositivo êsse reiterado pelo artigo 47,
inciso I, da constituição vigente, o Sr.
Ministro das Relações Exteriores enca
minhou a 21-10-66, ao Sr. Presidente
da República, o texto de um acôrdo cul
tural entre o Brasil e Portugal.

Tal acôrdo, em 24-11-66, foI aprovado
pelo Sr. Presidente da República e na
mesma data remetido ao Sr. Primeiro-Se~

cretário da Câmara dos Deputados.
Sôbre 'a mensagem presIdencial, de n,o

771-66, manifestou-se a douta Comissão
de Relações Exteriores, a 19 de janeiro
de 1967, a qual aprovou, unânimemente,
o Parecer do Relator, Deputado Luiz
Francisco, favorável à ratificação do alu
dido acõrdo.

O projeto de Decreto Legislativo é o
seguinte:

"O Congresso Nacional Dilcreta:
Art. 1.° - l!: aprovado o texto do
Acôrdo Cultural celebrado entre o
BrasIl e portugal, assinado em Lis
boa, aos 7 de setembro de 1966.

Art. 2.° - O presente decreto legis
lativo entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as dIsposIções
em contrário."

:tste, Senhor Presidente, é o Relatório.
Parecer

O projeto é constitucional, está em boa
forma e opino pela sua aprovação, pela.
Comissão de Justiça.

Sala da Comissão, 9 de abril de 1967.
- Oscar Pedroso Horta, Relator.

PARECER DA COMISSAO

A Comisão de Constituição e Justiça,
em reunião plenárIa, realiZada em
11-4-67, opinou, unânImemente, pela
constitucionalidade do Projeto de Decre-

to Legislativo n,O 308-67. nos t~rlllos do
parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: DjaIma Marinho, Presidente 
Pedroso Horta. Relator - Ulysses Gui
maràes, Nelson Carneiro, Flavio Matemo.
Henrique Henkin, Mata Machado, Luiz
Athayde, Petrônio Figueirêdo, OsnI Ré
gis, José Meira, Tabosa de Almeida e
Francelino Pereira.

Sala da Comisão, em 11 de abril de
1967. - Djalma Marinho, Presidente. 
Pedroso Horta, Relator.

COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA
Parecer do Relator

I - Relatório
O objettvo do Aeôrdo é o de retorçar

e estreitar as relações entre os dois paí
ses, por meio de ampla cooperação nos
domínios literárIos, artístico, cientifico,
técnico e universitârio, e assim contri
buir para a consecução do Ideal de maior
proximidade e compreensão entre os dois
povos.

Com êsse propósito, o Acôroo lança as
bases de um programa cultural, a longo
prazo, que prevê, como pontos mais sig
nificativos, o Intercâmblo de professõres
cIentistas, escritores e intelectuals em
geral, por melo de visitas, seminários e
conferências; a concessão a estudantes
de bôlsas de estudo de formação e pÓS
graduação; e a organização periódica de
exposições culturais, técnicas e artIst1
cas de representações teatrais, concettos
e de festivais de cinema.

A uma Comissão MIsta, criada pelo
artigo XVI e que deverá reunir-se al
ternadamente em Brasília e em LIsboa,
caberá não somente supervisionar a apli
cação do Acôrdo como também propor a
ambos os Governos quaisquer medidas
destinadas ao ulterior desenvolvimento
das relações culturais entre os dois paí
ses.

A!igura-se-me desnecessário encare
cer a importância e a oportunidade do
Acôroo Cultural entre o BrasU e Portu
gal, assinado em Lisboa a 7 de setembro
de 1966 e unânimemente aprovado pela
Comissão de Relações Exte,rlores desta
Casa.

11- Conclusão:
Pelo que, opino pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 12 de abril de 1967.

- Eurípedes Cardoso de Menezes.
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PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Educação e Cultura, em
sua 2.e. reunião ordinária realizada em
12 de abril de 1967, presentes os Senhores
Braga Ramos, Presidente; Gonzaga da
Gama, Márcio Moreira Alves.. Flexa Ri
beiro, Mouri Fernandes, Cardoso de Me
nezes, Albino Zeni, Britto Velho, Felícia
no Figueiredo, João Borges, Bezerra de
Mello, Daso Coimbra, Dayl de Almeida,
Aniz Badra, Wanderley Dantas, Maria
Lúcia, Nísia Carone e Nadyr Rossettí,
apreciando o Projeto de Decreto Legisla
tivo n.o 308-67, da Comissão de Relações
Exteriores, que "aprova o têxto do Acôr
do Cultural celebrado entre o Brasil e
Portugal, assinado em Lisboa, aos 7 de
setembro de 1966", opinou, unânimemen
te, pela sua aprovc.ção, nos têrm.os do
parecer do Relator, Senhor Eunpedes
Cardoso de Menezes.

Sala da Comissão, em 12 de abril de
1967. - Braga Ramos, Presidente. - Eu
ripedes Cardoso de Mene:l:es, Relator.

Em 24 de maio de 1967, o Projeto de
Decreto Legislativo 308-A, de 1967. foi
aprovado, indo à Redação Final.

No Senado, recebeu o número 29/67.
Aprovado, foi publicado no Diário Oficial
de 5 de julho de 1967, pág. 7.112:

DECRETO LEGISLATIVO
N.o 29, DE 1967

Aprova o texto do Acôrdo Cultu
ral celebrado, em Lisboa, entre o
Brasil e Portugal, em 7 de setembro
de 1966.

Art. 1.0 - É aprovado o texto do Acõr
do Cultural celebrado, em Lisboa, entre
o Brasil e Portugal, em 7 de setembro de
1966.

Art. 2.° - ~ste decreto legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições
em contrário.

Senado Federal, 30 de junho de 1967.
Camilo Nogueira da Gama - 1.° Vice
Presidente, no exercicio da Presidência.

Na mesma data de 7 de setembro de
1966, foram firmados em Lisboa mais
dois Acôrdos: o Acõrdo de Comércio en
tre os Estados Unidos do Brasil e Portu
gal, e o Acõrdo Básico de Cooperação

Técnica entre os governos dos Estados
Unidos do Brasil e de Portugal:

AC6RDO DE COMÉRCIO ENTRE OS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E

PORTUGAL

O Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o Govêrno de Portugal;

Animados do propósito de emprestar
maior dinamismo às relações econômicas
entre os dois paises e de aproveitar ao
máximo a complementariedade atual e
potencial de suas economias, e

Considerando que foi revogado, medi
ant~ troca de netas de 7 de setembro de
1966, o Acôrdo Comercial, de 9 de novem
bro de 1949, e de 14 de setembro de 1954,

Resolvem concluir um Acôrdo de Co
mércio a vigorar no território brasileiro
e nos territórios portugueses do Conti
nente e Ilhas Adjacentes e das Provín
cias Ultramarinas e, para esse fim, no
mearam seus plenipotenciários, a saber:

O Presidente da República dos Esta
dos Unidos do Brasil, o Senhor Juracy
Magalhães, Ministro de Estado das Re
lações Exteriores,

O Presidente da República Portuguêsa,
o Senhor Doutor Alberto Marciano Gor
jão Franco Nogueira, Ministro dos Negó
cios Estrangeiros,

Os quais, após haverem exibido seus
Plenos Poderes, achados em boa e devi
da forma, convieram nas disposições se
guintes:

Artigo I

O Governo dos Estados Unidos do Bra
sil e o Governo de Portugal tomarão as
medidas que forem necessárias para pro
mover o crescimento e a diversificação
do intercâmbio comercial entre os dois
paises, levando em conta, especialmen
te, as necessidades criadas pelo processo
de transformação de suas respectivas
economias. Sem quebra dos compromis
sos internacionais a que ambos os paises
se encontram obrigados, deverá ser ins
tituído o melhor tratamento possivel aos
produtos com interêsse no comércio luso
brasileiro.

Artigo 11
Os pagamentos de qualquer natureza

relativos a operações diretas entre os
dois países passarão a efetuar-se em
moeda de livre convertibilidade a partir
da data de entrada em vigor do presente
Acõrdo.
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o Banco do Brasil S.A. e o Banco de
Portugal adotaráo, por troca de notas,
as disposições necessárias pa1'tL pôr têr
mo, a partir da data supra, ao Convênio
ajustado entre os dois Bancos em conse~

qüência do disposto no art. 9.0 do Acõrdo
celebrado em 9 de novembro de 1949 en
tre o Oovêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o Govêrno de Portugal. O saldo
que a conta aberta nos têrmos do referi
do artigo apresentar à data da explração
do Convênio será utilizado pelo Parte
credora durante Q prazo de seis meses a
partir da mencionada data, para o paga
mento das operações em curso, alnda não
liquidadas, bem como para o pagamento
de mercadorias do país devedor a impor
tar pelo país credor, ou par-a qualquer
outro pagamento a efetuar na área mo
netária do país devedor mediante prévio
acôrdo dos dois Governos. O saldo que a
referida conta apresentar no fim daque
le período de seis meses será imediata
mente pago pelo Banco devedor, em dó
lares dos Estados Unídos da América.

Artigo 111

O Govêrno dos Estados Unidos do Bra
sil e o Oovêrno de Portugal darão tõdas
as facilidades para a celebração de acõr
dos de complementação industrial, entre
emprêsas brasileiras e portuguêsas. Para
êste efeito as autoridades de ambos os
países soHcitarão a colaboração dos cor
respondentes setores privados, a fim de
que, com a malor brevidade, se procedam
aos estudos e se tomem as iniciativas
para a realização dêste objetivo.

Artigo IV

A fim de facilitar a crIação de zonas
francas para produtos originários do
Brasil e de Portugal, a que se refere o
art. 8.° do Tratado de Comércio, de 26
de agôsto de 1933, logo que uma das Par
tes manifeste lnterêsse pelo estabeleci-o
menta de uma dessas zonas em qualquer
parte do território brasileiro ou dos ter
ritórios portuguêses, o Govêrno dos Es
tados Unidos do Brasil e o Oovêrno de

Portugal promoverão a constituição de
grupos de trabalhos especializados, for
mados por dois paises, com o objetivo de
acordarem nas soluções de todos os pro
blemas que para êsse efeito tiverem de
ser considerados.

Artigo V

O Govêrno dos Estados Unidos do Bra
sil e o Govêrno de Portugal acordam em
conceder entre si tôdas as facilidades
necessárias para a realização de exposi
ções, feiras ou certames semelhantes, co
merciais, industriais, agrícolas e artesa
nais, nomeadamente: o beneficio de im
portação temporária, a dispensa. do pa
gamento dos direitos de importal}ã.o para
mostruários e material de propaganda, e,
de um modo geral, a simplificação das
formalidades aduaneiras, nos casos e
condições previstas nas respectivas legis
lações nacionais.

Artigo VI

Em ordem a fomentar as relações eco
nômicas entre os dois países é instituí
da a Comissão Econômica Luso-Brasi
leira que terá a composição e o mandato
seguintes:

1.°) Serão membros da Comissão:

a) os representantes dos diver
sos órgãos oficiais do Brasil
e de Portugal particularmen
te interessados;

b) os representantes das enti
dades privadas para tal con
vidados pelos respectivos Go
vernos.

2.°) A Comissão terá por mandato:
a) examinar periõdicamente o

intercâmbio comercial entre
as duas Partes e apresentar
sugestões visando à. ativação
do comércio reciproco;

b) dar parecer sôbre quaiSQuer
consultas feitas pelas autori
dades de uma das Partes com
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vista a resolver quaisquer di
ficuldades ou problemas que
se suscitem no seu comércio
ou relações econômicas;

c) examinar quaisquer questões
suscitadas pelas Partes rela
tivas à execução do presente
Acôrdo e quaisquer emendas
ou aditamentos que a evolu
ção do comércio entre as
Partes ou a das suas res
pectivas economias possa su
gerir;

d) promover estudos e fazer re
comendações sôbre a intensi
ficação tão rápida quanto
possível da cooperação eco
nômica entre as duas Partes,
nomeadamente para os fins
do Artigo lII.

§ 1.0 - A Comissão reunir-se-á pelo
menos duas vêzes por ano, altemada
mente no Brasil e em Portugal.

§ 2.0 - O Govêmo dos Estados Uni
dos do Brasil e o Govêrno de Portugal
nomearão, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de assinatura do
presente Acõrdo, os membros que inte
grarão as seções brasileiras e portuguê
sas da referida Comissão.

Artigo VII

O presente Acôrdo será válido por um
período inicial de cinco anos contados
a partir da data de sua entrada em vi
gor. A menos que uma notificação de de
núncia seja feita por uma Parte a outra
Parte seis meses antes do têrmo daque
le período, o Acôrdo renovar-se-á por
tácita recondução por periodos sucessi
vos de um ano. Neste caso, poderá ser
denunciado por aviso prévio de três me
ses contados a partir do têrmo do perío
do para o qual haja sido reconduzido.

Artigo vnl
O presente Acôrdo será ratificado de

conformidade com as disposições consti-

tucionais de cada uma das Partes Con
tratantes e entrará em vigor um mês
após a troca dos instrumentos de rati
ficação, a efetuar-se em Brasília, no mais
breve prazo possível.

Em fé do que, os Plenipotenciários aci
ma nomeados firmaram o presente Acôr
do e nêle apuseram' os seus respectivos
seIos.

Feito na Cidade de Lisboa, em dois
exemplares, ambos em língua portuguê
sa, aos 7 dias do mês de setembro de mil
novecentos e sessenta e seis.

Pelo Govêmo dos Estados Unidos do
Brasil: Juracy Magalhães. Ministro das
Relações Exteriores.

Pelo Govêmo de Portugal: Alberto
Franco Nogueira, Ministro dos Negócios
Estrangeiros.

Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do artigo 47, n.O 1;
da Constituição Federal, e eu, Camillo
Nogueira da Gama, PrimelIo-Vice-Presi
dente do Senado no exercício da Presi
dência, prom~go o seguinte:

Acõrdo básico de Cooperação Técni
ca entre os Governos dos Estad9s
Unidos do Brasil e de Portugal.

O Govêmo dos Estados Unidos do Bra
sil, de uma parte, e o Govêmo de Por
tugal, de outra,

Desejosos de consolidar e aprofundar
as tradicionais relações de amizade exis
tentes entre os dois Estados e Povos;

Considerando de interêsse comum pro
mover e esti~ular o progresso técnico
científico e o desenvolvimento econômico
e social dos seus respectivos países;

Reconhecendo as vantagens que resul
tarão para ambos os países de uma co
operação técnica e econômica mais es
treita e melhor ordenada;

Resolveram concluir em espírito de
cordial colaboração, o segumte Acôrdo
Básico de cooperação Técnica:
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Artigo I

Os dois Governos decidem organizar a
cooperação técnica e científica entre os
dois países, nos campos e segundo as
modalidades a serem posteriormente de
finidas por meio de ajustes complemen
tares concluídos com base no presente
Acôrdo.

Artigo II

A cooperação técnica definida no pre
sente Acôrdo será objeto de financia
mento comum, e compreenderá, na for
ma dos ajustes complementares respecti
vos:

1.0 - a concessão de bôlsas de es
tudo a candidatos, devida
mente selecionados, de cada
um dos países para a realiza
ção no território de outro país,
de cursos ou estágios de for
mação, adestramento, aperfei
çoamento ou especialIzação
em matéria ou técnica priori
tárias para o progresso tecno
lógico e científico e para o de
senvoivimento econômico e
social;

2.° - o intercâmbio de técnicos e
de cientistas, a fim de presta
rem serviços consultivos e de
assessoria, no estudo e exe
cução de programas e projetos
determinados;

3.° - a organização de seminários,
ciclos de conferéncias, progra
mas de adestramehto e outras
atividades semelhantes;

4.° - o estudo, preparação e exe
cução conjunta de projetos
experimentais nos lugares e
sôbre os assuntos selecionados
de comum acôrdo;

5.° - a instalação de centros de do
cumentação técnico-pedagógi
ca e de formação ou de aper
feiçoamento proflssional;

6.° - quaisquer outras atividades de
cooperação técnica e científi
ca a serem acordadas entre os
dois Governos.

Artigo 111'

Com o objetivo de conferir um tra
tamento sistemátiCO e regular às ati
vidades de cooperação técnica empre
endidas nos têrmos do presente Acõrdo,
os dois Governos comprometem-se a:

1.0 - elaborar conjuntamente em
época adequada de cada ano o
programa geral de coopera
ção técnica e tomar as medi
das técnicas, financeiras e ad
ministrativas necessárias à
execução dos projetos especí
ficos no ano seguinte, em con
formidade com os ajustes
complementares que serão pa
ra tanto estabelecidos;

2.° - tomar em consideração, na
elaboração do programa e
projetos de cooperação técni
ca as prioridades que atribuem
a objetivos nacionais, áreas
geográficas, setores de ativI
dades, formas de colaboração
e outros elementos de Interês
se, de modo a integrar o pro
grama e os projetos específi
cos no planejamento regional
ou nacional;

3.° - e s t a belecer o procedimento
mais adequado para a fiscali
zação, a análise periódica da
execução dos programas e dos
projetos e, quando necessário
para a sua revisão, com o fim
de obter, no mais curto prazo,
o máximo de aproveitamento
dos recursos nêle Investidos;

".0 _ fornecer um ao outro, tôdas
as informações pertinentes e
relevantes e adotar as provI
dências mais adequad'llS para
a consecução dos objetivos
propostos.
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Artigo IV

Os professõres, peritos e outros técni
cos de cada um dos países em serviço
oficial no outro, em aplicação do presen
te Acôrdo, pode~ão, pelo período de seis
meses, a contar da data da sua chegada,
importar, independentemente de emissão
de licença prévia de importação e de
prova de cobertura cambial, onde exis
tem, e com isenção de emolumentos con
sulares, direitos aduaneiros, taxas de im
portação e quaisquer outros tributos se
melhantes, a sua bagagem, os bens de
uso pessoal e domésticos (inclusive um
único automóvel para seu uso particular,
trazido em nome do próprio ou de côn
juge, desde que o prazo previsto para a
sua permanência no país seja, no mini
mo, de um ano), assim como os artigos
de consumo destinados ao seu uso pró
prio e de suas famílias, observadas as
normas legais que regem a matéria.

§ 1.0 - Terminada a missão oficial ser
lhe-ão concedidas as mesmas facilidades
para a subseqüente exportação dêsses
objetos, observadas as normas legais que
regem a matéria. Quanto ao automóvel,
vigorarão as disposições legais que se
aplicam aos funcionários consulares em
serviço no país.

§ 2.° - Os professôres, peritos e técni
cos referidos no presente Artigo, assim
como os membros das suas respectivas
famílias, ficarão isentos durante todo o
período da sua permanência oficial, de
todos os impostos e taxas, inclusive taxas
de previdência social, que incidam, em
cada pais sôbre os seus rendimentos pro
venientes do exterior.

§ 3.° - Os auxílios, ajuda de custo e
diárias concedidas aos professôres, peri
tos e técnicos mencionados no presente
artigo, a título de custos locais, serão
fixados, para cada caso, mediante acôr
do mútuo entre o Governo prestador e a
entidade ou órgão recipiendiário.

§ 4.° - O órgão ou a entidade a que
estiver servindo o professor perito ou

técnico responsabilizar-se-á pelo trata-
• menta médico-hospitalar, em caso de

acidente ou de moléstia resultante do
exercício normal das suas funções ou das
condições do meio local.

Artigo V

A introdução, em cada país, de má
quinas, aparelhos ou outro material,
eventualmente fornecidos por um Go
verno ao outro a entidades e órgãos ex
pressamente indicados pelos dois Gover
nos, nos termos dos ajustes complemen
tares mencionados no Artigo I, não de
penderá de emissão de licença prévia de
importação e de prova de cobertura cam
bial, onde existem, e ficará isenta do pa
gamento de emolumentos consulares, di
reitos aduaneiros, taxas de importação,
impostos sôbre aquisição, consumo e ven
da de bens, e quaisquer outras taxas e
tributos semelhantes.

Artigo VI

Cada um dos Governos notificará o
outro da conclusão das formalidades ne
cessárias à entrada em vigor do presen
te Acõrdo, o qual será válido a partír da
data da última dessas notificaçôes.

Artigo VII

O presente Acôrdo poderá ser denun
ciado por qualquer das duas Partes, a
contar de seis meses após a data em que
o Governo interessado houver notifica
do o outro, por escrito, da sua intensão
de denunciá-lo.

Parágrafo único - A denúncia não
afetará os programas e projetos em curso
de execução, salvo quando a eles expres
samente se referir,

Artigo VIII

O presente Acôrdo, bem como os ajus
tes complementares concluídos em exe
cução das suas disposições poderão ser
modificados por expresso assentimento
entre os dois Governos,

Feito na cidade de Lisboa, em dois
exemplares em lingua jX)rtuguêsa, aos
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sete dias dO mês de. setembro de mU no
vecentos e S'essenta e seis.

Pelo Govérno dos. Estados Unidos do
Brasil. - Juracy Ma,rallJães.

Pelo Govêrno de Portugal -Alberto
Franco Nogueira - Ministro dos Negó
cios Estrangeiros.
D.C.N. - Seção II - 1-'1-87 - llág. 1.524

Os Decretos Legislativos n.OS 30, de
1967, e 31, de 1~67, ~provara.m, respecti
vamente, o Acõrdo COmercial e o Aeôrdo
Básico dê Cooperação "l:écnica entre Bra
slI e -Portugal:

DECRETO LEGISLATIVO
~.o 30, DE 1967

Aprova o Acôrdo de Comércio ce
lebrado entre'o Brasil e Portugal, em
Lisboa, em "I de setembro de 1966.

Art. 1.0 - Ê aprovado o Acôrdo de Co
mércio celebràdo, .em Ltsboa, entre o
BrasÚ e Portuga.l, em 7 de setembro de
1966.

Art. 2.° - :Sste decreto legislativo entra
em vigor na d2>ta de sua publicação

Art. 3.° - Revogam-se as disposições
em contrário.

Senado Federal, 30 de junho de 1967.
- Camillo Nogueira da Gama, 1.° Vice
Presidente do Sênado Federal no exer
cício da Presidência.

Faço .saber que o Congresso Nacional
aprovou; ]lDS têrmos õo art. 47, n.O 1, da
Constituição Federal, e eu, Camillô No~
gueira da Gama, 'f'r'imeiro Vice-Ptesi
dente do Sepado Fe'deral, no' exercício
da Presidencia, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
'N~ 31:'DE 1~67

Aprova o AcôrdQ Básico de Coope
.raç~o Técnica entre Os Governos do
Brasil e de Pt1l'tuga.l, assinado em
Lisboa, em 7 de ~teD1bro de 1966.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - Ê aprovado o Aeõrdo Bá
sico de Cooperação Técnica entre os GiJ..

vemos do Brasil ~ de Portugal, assinado
em Lisboa, em 7 de setembro de 1966.

Art. 2.° - :Este decreto legiSlativo en
tra em vigor na. data de SUa pubJJcacáo,

Art. 3.° - Revogam-se. as disposições
em contrário.

Senado Federal, 30 de junho de 1967.
- Camilló Nogueira da Gama, 1.0 Vice
Presidente, no exercrcio da Presidência.
D.O ,- á·7-67 - pág 7.112

1968 - ANO CABRALINO

Nas negociações que vêm se empreen
dendo no sentido de um maJor entros"f"
menta entre Brasil e Portu.gal, sã.o lni
portantes as comemorações do Ano Ca
bralino, pelo estudo e considerações que
ensejam, relativas à história Comum cios
dois países.

Elaborado um vasto prQgram~ -de fes
tividades, ipiciou-se no dia primeiro de
junho- o eielo de c<1nferêneia.'l promovi
das pelo Instituto HistOrlco e Geografl
co Brasileiro súbre"'A História do Brasil
nas três primeiras décadas do século
XVI" I dedicando-se a sesSão do Congres
so Nacional do dia 24 do mesmo mês ao
Ano Cabralino.

Além disso, o Dep'artamentu de Cor
reios e Telégrafos emitiu um sêlo·come..
morativo em homenagem ao descobrl~

dor.

o programa de comemoraÇões contou
ainda, no mês de junho, com a ida de
delegaç~ brasileirlJ, ~ Portugal, deleg~

ção esta chefiada pelo Mln1stro das Re
lações Exteriores do Brasll, Magalhães
'Pinto, para as cerimônias de homenagem
aQ descobridor na cidadE' de Santarém e
coloc.ação do may<:O de Belmonte, no mês
de setembro, com a vinda de delegação
portUguesa ao Brasil. para as cerimônias
realizadas na cidade de Salvador e Pôr
to Seguro.
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